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PROJETOS 
 

Equoterapia Passo Livre 

Coordenação: Profa.  Lidiane Ferreira da Silva 

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. 

 

 

Projeto Nagô: Ensino de Literatura Infantil para Promoção da Igualdade Racial 

Coordenação: Prof. José Humberto Rodrigues dos Anjos 

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

Nagô, que trabalha com a formação de professores em perspectivas voltadas aos 

Direitos Humanos. Em sua quarta edição, após discutir questões voltadas a étnico-

racialidade em 2017, gênero e sexualidade em 2018, a literatura infanto-juvenil como 

fonte de promoção de educação étnico-racial 2019-2020, propõe-se para o ano de 2021 

a formação de professores com foco na literatura infantil tematizada e produzida por 

autores negros, bem como os direitos que emergem dessas obras. O projeto tem 

como objetivo trabalhar com obras da literatura infantil, proporcionando discussões 

sobre questões que envolvam o combate ao racismo, bem como de valorização da 

cultura, religião, língua e identidade afro-brasileira. Para tanto selecionaremos 8 obras, 

que serão trabalhadas em encontros, realizados uma vez por mês, aos sábados de 08:00 

às 11:00. Os encontros serão divididos em três momentos: 1) Pré-leitura: leitura das 



 

 

obras indicadas, que serão disponibilizadas em formato digital aos participantes do 

projeto; 2) Mesa redonda: discussão dos pontos de maior realce nas narrativas; 3) 

Oficina: momento de construção de material didático, e/ou discussão. O projeto será 

divulgado nas redes sociais, escolas e demais espaços de comunicação, a fim de que a 

seleção possa ser amplamente divulgada. Serão selecionados 40 integrantes, dos quais 

não será cobrado qualquer taxa de inscrição. Em virtude da pandemia da COVID-19, o 

projeto poderá ser desenvolvido de forma on line. 

 

 

Agita UNIFIMES 

Coordenação: Profa. Lorena Cristina Curado Lopes 

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. 

 

 

Serviço de Avaliação Psicológica – UNIFIMES  

Coordenação: Prof. Rodrigo Perissinotto 

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. 

 

LASCE e a Educação Familiar na Primeira Infância: orientações para crianças 

na Atenção Básica 

Coordenação: Profa. Adrielly Ferreira Carrijo 



 

 

Resumo: O projeto de extensão a seguir é pautado na educação alimentar da saúde da 

criança, o qual será realizado nas unidades básicas de saúde do município de mineiros-

go entre a equipe de docentes e discentes listados a seguir. Como é de conhecimento 

de todos, as possibilidades de alimentação não saudável parecem muito mais  acessíveis 

do que aquelas pautadas em uma orientação nutricional favorável que siga a faixa etária 

da criança. Por vezes ouve-se falar nos ambientes pelos quais frequentamos que o valor 

monetário para que se consiga manter uma alimentação saudável é muito alto, 

portanto, nós como influentes disseminadores de informações nos sentimos no dever 

de aconselhar e demonstrar de fato de que essa afirmativa é totalmente errônea. 

Demonstraremos as opções de acordo com a realidade de cada setor, trazendo 

exemplos palpáveis e acessíveis à toda a microrregião que está sendo assistida durante 

o período do projeto. Esperamos transformar a alimentação desde a primeira infância, 

para que desta maneira a família inteira se junte ao projeto através de seus filhos e 

netos, os quais são também grandes influenciadores em seus lares. É necessário 

alcançar as crianças 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 para boas práticas da alimentação. De 

forma lúdica, esperamos mudar a qualidade de vida da população envolvida no projeto, 

contribuindo para a redução no índice de obesidade infantil. 

 

 

Aleitamento Materno e Introdução Alimentar 

Coordenação: Profa. Adrielly Ferreira Carrijo 

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 sobre a 

introdução alimentar para a criança, 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 alimentares ricas em 

açúcares e pobres em nutrientes. Por isso, é de suma importância que atenção primária 

atue na promoção de saúde, buscando interagir com a comunidade de maneira auxiliar 

na alimentação das crianças e prevenir possíveis doenças que são acarretadas pelo 

desprovimento de uma alimentação saudável. 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 amamentação e introdução alimentar. 

 

 

Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural: fortalecendo a produção local 

de alimentos 

Coordenação: Profa. Márcia Maria de Paula 

Resumo: A alimentação saudável constitui-se um dos pilares da promoção de saúde. No 

Brasil, a agricultura familiar é responsável pela produção da maioria dos alimentos que 

chegam à mesa dos brasileiros. Esse modelo de produção representa 84,4% dos 

estabelecimentos rurais de acordo com dados do IBGE. Apesar da sua dimensão e 

importância, a agricultura familiar ainda possui muitos desafios ainda têm que ser 

enfrentados. O presente projeto propõe uma série de ações que visa, ao longo de 1 ano, 

proporcionar aos alunos a vivência com agricultores familiares da região,  concomitante, 

apoiar ações voltadas para o incremento da produção de alimentos. Propõe o apoio na 

realização de eventos (dias de campo, cursos de extensão, Encontro da Agricultura 

Familiar de Mineiros 2021. Na presente proposta, os alunos com a  supervisão dos 

professores e técnicos das instituições parceiras, orientam os agricultores na produção 

de alimentos dentro dos princípios da agroecologia, na organização da produção em 

escala dos agricultores e o incentivo ao consumo consciente entre a comunidade de 

Mineiros e região. O projeto contará com a participação dos alunos do curso de 

Agronomia (bolsistas, voluntários e alunos do 

5. Período da disciplina de Extensão Rural, 8. Período da disciplina de Agroecologia) e 

ainda alunos e equipe do Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Agroecologia. 

Atenderá diretamente 50 pequenos produtores rurais e suas famílias (entre eles 

agricultores familiares tradicionais, assentados e quilombolas), e indiretamente os 

demais agricultores familiares da região. Espera-se que os alunos possam de fato 

vivenciar a interface teoria/prática, contribuindo para a sua formação e busca com isso 

também, o fortalecimento da agricultura familiar de Mineiros e região através da 

organização, diversificação e comercialização da produção, manutenção do jovem rural 

na atividade e o acesso de alimentos de qualidade. 

 

Brinquedoteca Universitária UNIFIMES: a criança, o brincar e a produção de 

culturas lúdicas 

Coordenação: Prof. Evandro Salvador Alves de Oliveira 



 

 

Resumo:  O projeto de extensão da Brinquedoteca Universitária é uma ação contínua 

extensionista existente na UNIFIMES desde o ano de 2016 (há cinco anos consecutivos). 

Trata-se de uma proposta que envolve a comunidade externa (crianças e professores), 

estudantes e docentes da graduação vinculados à UNIFIMES, e contribui com a formação 

integral da criança, sobretudo com o desenvolvimento humano e global do indivíduo. 

Refere-se a uma proposta de ação sistemática que tem como foco proporcionar 

atividades lúdico-pedagógicas e oficinas para crianças e professores da rede pública 

municipal de educação infantil, em Mineiros, no interior da Brinquedoteca, espaço 

também conhecido como Laboratório de Ludicidade. O objetivo deste projeto é oferecer 

às crianças um espaço para práticas educativas mediadas por profissionais que atuam 

no campo da Educação Física, Pedagogia e Psicologia, subsidiadas pela ação do brincar. 

Estagiários, voluntários e bolsistas, junto ao professor pesquisador responsável, 

planejam e desenvolvem oficinas e propostas com caráter de intervenção que são 

desenvolvidas com crianças e docentes, a partir das questões (emergentes) que as 

próprias crianças trazem à tona. A ação visa receber, semanalmente, turmas de crianças 

(até 20 meninos e meninas) para utilizar o espaço e explorar os brinquedos existentes 

nele, com a mediação dos bolsistas e professores envolvidos no projeto. Trata-se de uma 

iniciativa que está diretamente vinculada à implementação de uma política pública 

voltada para a infância e para um direito inalienável da criança, que é o direito de 

brincar, atividade esta que ganha magnitude ímpar no processo de constituição da sua 

subjetividade, no que tange à construção de valores, conhecimentos e relações sociais 

e afetivas. Em suma, a Brinquedoteca Universitária, ao se definir como espaço educativo 

voltado para a produção cultural da infância, visa continuar com o trabalho de 

implementação de ações destinadas à formação da criança como cidadã e sujeito crítico 

e participativo da sociedade. Além disso, pretende-se promover outras ações que 

contribuam com a formação continuada de professores da rede pública e com a 

produção de trabalhos científicos que têm sido apresentados em Congressos nacionais 

e internacionais, e publicados em diferentes ambientes, eletrônicos, impressos, entre 

outros – disponibilizados à comunidade. Ou seja, devolvendo ao contexto social o 

resultado de ações executadas que pretendem contribuir com a educação e com o 

desenvolvimento regional.  

 

 

Puericultura: a integração do ensino e serviço de saúde através de uma ação 

coletiva 

Coordenação: Profa. Erla Lino Ferreira de Carvalho 

Resumo: Trata-se de um projeto que visa realizar a articulação entre o ensino acadêmico 

do curso de medicina com o serviço da atenção básica a saúde e a comunidade na 



 

 

atenção integral a saúde da criança. Neste projeto propõem desenvolver atividades 

individuais, em grupos com mães e com a equipe de saúde da unidade, utilizando todos 

os cuidados conforme as normais padrões recomendada na prevenção da pandemia do 

Covid-19. O projeto de extensão pretende desenvolver as seguintes atividades: 

conhecer a população infantil do território de abrangência da unidade de saúde 

envolvida no projeto; promover consultas de puericultura; orientações individuais; roda 

de conversa com as mães e responsáveis pela cuidado da criança; envolver a equipe de 

saúde na atividade do projeto; desenvolver a interação do acadêmico de medicina com 

a equipe de saúde e a comunidade. Os dados esperados do projeto proporcionarão a 

construção de uma rede de cuidados com a criança  envolvendo a participação da equipe 

de saúde e dos responsáveis pelos cuidados com a crianças (pais /responsáveis). 

 

 

Hipertensão e Diabetes: ações de promoção ao autocuidado através de uma 

vivência em grupo 

Coordenação: Profa. Erla Lino Ferreira de Carvalho 

Resumo: Trata-se de uma proposta de promover ações que visa estimular o autocuidado 

em um grupo de hipertensos e diabéticos de uma unidade de saúde que aceite participar 

deste projeto. As atividades serão desenvolvidas pelos acadêmicos de medicina no 

grupo de hipertensos e diabéticos, com orientações em grupos, consulta individual, 

avaliando o risco cardiovascular e traçar intervenções junto a equipe, assim, construir a 

interação entre os acadêmicos de medicina, a equipe de saúde e a comunidade. Os 

resultados esperados deste projeto é a promoção da prática para que os indivíduos 

hipertensos e diabéticos possam exercer o autocuidado para prevenir novos agravos tão 

recorrentes nesta população. 

 

 

Atualização da Pandemia Causada pelo COVID-19 

Coordenação: Profa. Danila Malheiros de Souza 

Resumo: Em dezembro de 2019, surgiu o novo coronavírus, na cidade de Wuhan, na 

China, denominado coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-COV-2). 

O vírus causou um grande número de mortes com dezenas de milhares de casos 

confirmados em todo o mundo, representando uma séria ameaça à saúde pública. No 

Brasil, o número de casos está aumentando desde abril, quando teve um surto de 

pessoas infectadas pelo novo coronavírus, inicialmente em São Paulo, e depois foi se 

propagando para regiões do interior do país. Na tentativa de amenizar a disseminação 

do vírus foi incentivada o uso de máscara em lugares públicos, a eficiência do uso da 

máscara foi relatada pela redução do risco de infecção por prevenir a inalação e  redução 



 

 

do contato das mãos na face. Assim o uso de máscaras e a higienização das mãos devem 

ser estimuladas durante a pandemia enquanto a vacina não está disponível. Pouco se 

sabe sobre esse vírus, e como a vacina parece algo ainda um pouco distante temos que 

nos preparar para o ano de 2021, aperfeiçoar o que deu certo e evitar os erros 

cometidos em 2020, por isso a importância de disseminar as informações sobre o 

COVID-19 com base nos artigos científicos, na atualização da vacina e dados 

epidemiológicos. 

 

 

VetSchool 

Coordenação: Profa. Priscila Chediek Dall’Acqua 

Resumo: O desenvolvimento de projetos para transmitir conhecimento de guarda 

responsável visando a promoção do bem-estar animal resulta na diminuição do 

abandono e de maus-tratos envolvendo animais, assim como a redução dos problemas 

de saúde advindos da convivência do homem com os animais (SANTOS et al., 2014; 

ANDRADE et al., 2015). 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. O objetivo principal é utilizar os conhecimentos adquiridos pelos graduandos nas 

diversas áreas da Medicina Veterinária para promover ações de extensão com o objetivo 

de realizar educação em saúde na comunidade de Mineiros/GO e nas redes sociais, 

fornecendo informações a respeito dos cuidados com animais de estimação, alimentos 

e zoonoses. Para tanto, serão realizadas pesquisas em literatura científica atualizada 

sobre cuidados com animais de estimação, alimentos e zoonoses para o 

desenvolvimento de materiais informativos digitais, podcasts, vídeos, palestras, teatros, 

jogos, banners e panfletos com essas informações, os quais serão utilizados para 

divulgação em redes sociais e locais públicos da cidade de Mineiros/GO. 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 

proposta no presente projeto de extensão, os acadêmicos do curso de Medicina 

Veterinária irão utilizar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso na promoção de 

ações educativas visando o bem-estar animal e a saúde pública, de forma a  

conscientizar a população a respeito dos cuidados com os animais de estimação, 

medidas de higiene e cuidados com os alimentos, bem como as medidas de controle e 

prevenção de zoonoses, tendo em vista a melhora na saúde coletiva. 

 



 

 

 

Farmácia Solidária  

Coordenação: Profa. Ísis Assis Braga 

Resumo: Todo animal merece ter uma boa qualidade de vida e muitas vezes eles 

precisam de nosso auxílio para cuidar de sua saúde e bem-estar. O número de animais 

de estimação vem crescendo no país, segundo dados do IBGE o Brasil ocupa o 4° lugar 

no mundo em maior quantidade desses. Cães e gatos deixam o Brasil em 2° lugar no 

ranking de países mais populosos. Esses animais quando doentes necessitam do cuidado 

de seus proprietários e auxílio de um médico veterinário, em alguns casos o tratamento 

do animal precisa ser feito com medicamentos que estão inacessíveis a seus tutores 

devido a sua condição financeira. Pensando nisso surgiu o projeto Farmácia solidária, 

que tem como objetivo auxiliar no tratamento de pets que estão com sua saúde 

debilitada e possuem carência de medicamentos, devido a seus proprietários não 

poderem proporcionar o protocolo recomendado pelo médico veterinário. Muitas vezes 

um animal em tratamento não utiliza todos os remédios adquiridos pois o protocolo 

prescrito pode ter fim antes que seja consumido todo o medicamento, assim os mesmos 

acabam atingindo o fim de sua data de validade sem serem utilizados por completo, 

esses também podem ser de farmácia humana em qualquer quantidade e até abertos 

desde que estejam bem acondicionados e dentro do prazo de validade. Dessa maneira 

é nítido que esses fármacos podem ser de grande valia para outros animais que possuem 

a necessidade de tratamento. O projeto Farmácia Solidária foi desenvolvido nos anos de 

2019 e 2020 e gerou bons resultados referentes ao tratamento de animais no município 

de Mineiros, Goiás e alguns trabalhos científicos. 

 

 

Educação em Saúde do Idoso na Faculdade Aberta à Melhor Idade de Mineiros 

Coordenação: Profa. Camila Lima Martins 

Resumo: A pirâmide etária brasileira tem modificado ao longo da última década, 

percebe assim o aumento na expectativa de vida dos adultos idosos. Segundo dados 

estatísticos fornecidos pelo IBGE e a OMS, em 2013 os idosos representavam 12,6% da 

população, isso significa que no ano de 2030 a expectativa é que o Brasil seja o sexto 

país com a maior população de idosos do mundo. Sendo assim fica evidenciada a 

necessidade de melhorias na saúde e qualidade de vida destes idosos.  A Faculdade 

Aberta a Melhor Idade é um projeto da UNIFIMES que teve seu início no ano de 2005 e 

completou dez anos em 2015, e a cada ano busca-se mais embasamentos teóricos e 

participação em eventos relacionados às políticas do idoso, para que se possa consolidar 

essa oferta com maior competência, fortalecendo as ações e o conhecimento do 

processo de envelhecimento, que requer aprofundamento nos estudos sobre essa faixa 



 

 

etária. Promover o envelhecimento saudável é um desafio que necessita de ações que 

visem à prevenção de doenças e promoção da saúde, entre as quais se destaca a 

educação em saúde, esta deve considerar a realidade ambiental, cultural e necessidades 

dos indivíduos envolvidos na ação educativa. Nesta perspectiva realizar este projeto que 

visa promover o envelhecimento saudável por alunos da Medicina na FAMI trará o 

desenvolvimento de ações de educação em saúde do idoso neste grupo.   Objetivo: 

Realizar ações de Educação em Saúde voltadas para a Promoção da Saúde do idoso na 

Faculdade Aberta a Melhor Idade do município de Mineiros.  Metodologia: As atividades 

em educação para saúde com os idosos, serão desenvolvidas na Faculdade Aberta a 

Melhor Idade no município de Mineiros através do projeto de extensão, no período de 

Fevereiro de 2021 a Dezembro de 2021. O grupo trabalhado deverá apresentar as 

seguintes características: idosos de ambos os sexos, numa faixa etária entre 50 a 90 

anos, todos participantes da Faculdade Aberta a Melhor Idade. O número de 

participantes pode variar de acordo com a quantidade de alunos matriculados. Em cada 

grupo será realizados um encontro mensal, com o objetivo de trabalhar ações de saúde 

e questionamentos comuns (sempre envolvimento patologias próprias a idade como 

hipertensão, diabetes) como também promover saúde através da sensibilização, troca 

de relatos entre os idosos, proporcionando-lhes um momento de descontração e prazer, 

uma oportunidade para conversar temas importantes, rompendo com a rotina diária. 

Além disso, também iremos promover ações de verificação de pressão e controle de 

glicemia, fazendo comparações entre os níveis após a finalização do projeto. Em 

consequência da atual pandemia de COVID- 19 caso as aulas presenciais da FAMI não 

retomem em 2021 pretendemos realizar esse projeto de forma virtual por meio de 

aplicativo online como Whatsapp, afim de melhor o conhecimento em saúde do grupo 

em questão, além de auxiliar na diminuição das consequências do isolamento social 

como depressão, solidão, tristeza, insegurança. Resultados esperados: As ações de 

acadêmicos de medicina nestes grupos terão como foco auxiliar na autonomia deste 

grupo frente às doenças relacionadas á idade e a pandemia de coronavírus, além de 

sensibilizar  e estimular a terceira idade para os assuntos expostos, por meio de 

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

de interação entre os idosos e os acadêmicos de medicina com o intuito de promover a 

melhoria na saúde e qualidade de vida destes idosos. 

 

FEBRE MACULOSA: Conhecer para prevenir 

Coordenação: Profa. Raquel Loren dos Reis Paludo 

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. É uma 



 

 

doença infecciosa febril aguda, causada pela bactéria intracelular obrigatória, 

classificada cocobacilo gram negativo, com tropismo por células endoteliais (Brasil, 

2017; Costa, De Carvalho, Teixeira, 2016). A FMB é adquirida pela picada do carrapato 

do gênero Amblyomma, tais como A. cajennense, A. cooperi e A. aureolatum até mesmo 

o carrapato do cão, Rhipicephalus sanguineus podem estar infectados com a Rickettsia 

e servirem de reservatório. Os equídeos roedores (capivaras, cutia e paca) e marsupiais 

(gambá) são reservatórios dos carrapatos potencialmente infectados amplificando a 

doença que possui sintomas variáveis desde formas leves até formas graves o que leva 

a morte do paciente (Brasil, 2017; Oliveira et al, 2016). Esse projeto de extensão tem 

como objetivo principal fornecer informações acerca da febre maculosa para moradores 

do condomínio Portal do Cerrado e profissionais da área da saúde em Mineiros-GO. 

Serão realizadas palestras e panfletagem (on-line), 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 e apresentar aos condôminos as formas 

de prevenção da doença. A FMB foi incluída na lista de notificação compulsória em 2001, 

tem maior incidência entre os meses de junho até outubro e nas regiões Sudeste e Sul 

(Brasil, 2017; Oliveira et al, 2016; Veloso et al, 2019; Oliveira et al, 2018). A infecção 

ocorre quando o carrapato permanece aderido ao hospedeiro por um período de 4 a 6 

horas e o período de incubação ocorre de 2 a 14 dias (Brasil, 2017; Veloso et al, 2019). 

Os sintomas e sinais iniciais são inespecíficos, podem ser: febre alta, cefaleia, mialgia, 

mal-estar, náuseas, vômitos, exantema máculo-papular nas regiões palmares e 

plantares, porém o exantema pode estar ausente, o que dificulta o diagnóstico clínico e 

o tratamento precoce, no qual é essencial para evitar a forma mais grave da doença. Na 

história clínica a pergunta sobre o contato com carrapato é essencial. Para o tratamento 

a droga de escolha para pacientes é a doxiciclina de 100mg de 12/12 horas, que deve 

ser utilizada em casos leves e moderados e nos casos graves cloranfenicol 1g por via 

endevenosa de 6/6 horas é indicado. A prevenção para FMB é evitar áreas de risco e 

quando não for possível utilizar as medidas de proteção pessoal (Brasil, 2017; Costa, De 

Carvalho, Teixeira, 2016; Veloso et al, 2019; Oliveira, 2018). Espera-se que 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. 

 

Professores de Matemática em Ação: possibilidades para ensinar com 

tecnologias digitais 

Coordenação: Profa. Stelamara Souza Pereira 

Resumo:  Este projeto consiste em desenvolver uma ação de formação continuada de 

professores que ensinam matemática para o uso de Tecnologias Digitais (TD) no ensino 



 

 

e a aprendizagem de matemática. A proposta parte de uma pesquisa de tese de 

doutorado em andamento, que propõe uma ação de formação continuada de 

professores para processos de integração de TD ao currículo de matemática nos anos 

finais do Ensino Fundamental. Nesta perspectiva, será desenvolvido uma ação de 

formação com docentes convidados a participar e dialogar sobre essa a temática, cujos 

encontros serão realizados em escolas dos participantes, de modo a levantar/analisar 

questões/possibilidades a partir de seus contextos de trabalho. Será desenvolvida 

durante o ano letivo de 2021, por meio de oficinas, estudos e reflexões, no modelo de 

ensino bimodal. Nesse sentido, espera-se que estes movimentos na Escola, com os 

docentes, possam contribuir com a prática pedagógica dos professores envolvidos e a 

partir dessas ações possibilitar discussões no campo da Educação envolvendo a temática 

da integração de TD ao currículo escolar e formação continuada de professores. Assim, 

a proposta de extensão poderá promover ações transformadoras nas práticas 

pedagógicas dos professores, bem como, em toda comunidade envolvida. 

 

 

Agronomia UNIFIMES e você: tudo a ver 

Coordenação: Profa. Núbia Sousa Carrijo dos Santos 

Resumo: O Projeto AGRONOMIA-UNIFIMES E VOCÊ: TUDO A VER, que tem o objetivo 

de promover Lives, preferencialmente ao vivo, a cada 15 ou 30 dias, de acordo com o 

cronograma, de conteúdos relacionados ao Agro, com apoio de professores e alunos do 

curso. Essas lives são para levar conhecimento para a comunidade interna e externa, 

além de ajudar a divulgar o curso. 

 

 

REFORÇO ESCOLAR: revendo conceitos matemáticos 

Coordenação: Prof. Maxlei Vinícius Cândido de Freitas 

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 da Escola Estadual Arquilino Alves de Brito, localizadas 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. 



 

 

 

 

Conhecimento sobre os principais cuidados domiciliares com pacientes idosos 

e/ou acamados 

Coordenação: Profa. Camila Botelho Miguel 

Resumo: Indivíduos idosos e/ou acamados estão mais susceptíveis a desenvolver 

complicações em decorrência das doenças de base pré-existentes. Para que possam ter 

uma melhor qualidade de vida, cuidados com higiene, alimentação e o próprio manuseio 

deste indivíduo são de extrema importância. O cuidador normalmente é um membro da 

família a quem é designada a função de cuidar do indivíduo idoso e/ou 

acamado mesmo que não tenha nenhum conhecimento técnico para isso. Dentre vários 

fatores, a falta de conhecimento técnico pode levar ao agravamento do quadro do 

paciente, como exemplo: o surgimento de úlceras de pressão, infecção por bactérias 

multirresistentes em feridas, secreções, infecção urinária recorrente, episódios de 

pneumonia, dentre outros. Em razão de uma higiene inadequada do paciente, do 

ambiente e dos dispositivos que ele utiliza (como sondas, traquesotomia), complicações 

das doenças de base e o aparecimento de outras patologias podem ocorrer. Além disso, 

desidratação e desnutrição são frequentes, o que pode agravar ainda mais o quadro 

clínico deste indivíduo. Nesse sentido, nota-se a necessidade de se realizar medidas de 

educação em saúde e de se elaborar um material didático 

direcionado para os familiares e cuidadores, a fim de auxiliar no cuidado com o paciente 

idoso e/ou acamado. Desta forma, este projeto apresenta por objetivos levar o 

conhecimento sobre os principais cuidados aos familiares e cuidadores. Para isso, alunos 

e professores do curso de Medicina irão redigir um livro ilustrado e didático, dividido em 

capítulos sobre os principais cuidados, dentre eles: lavagem das mãos, cuidados com o 

corpo e higiene pessoal, vestimentas, transporte cama-cadeira, administração de 

medicação, ajuda para locomoção e atividades apoiadas (andar, tomar sol, movimentar 

as articulações), nutrição do paciente, cuidados na refeição, cuidados com o oxigênio 

em domicílio, como evitar úlceras de pressão, traqueostomia, sonda vesical e 

cistostomia, lesões crônicas arteriais, venosas aguda (cirúrgica ou 

traumática), abordagem das crises convulsivas no domicílio, cuidado com o paciente 

anticoagulado, reabilitação pós ave, hemotransfusão em domicílio, suporte básico de 

vida (SBV), cuidados paliativos para o controle de sintomas. Após publicação e  

distribuição gratuita para as famílias com membros idosos e/ou acamados, espera-se 

que estas apresentem um maior conhecimento sobre os principais cuidados e 

proporcionem uma melhor qualidade de vida para aqueles que necessitam deste 

serviço. 

 



 

 

 

Imunologia nas Escolas 

Coordenação: Profa. Vanessa Resende Souza Silva 

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. Além de estimular o pensamento/conhecimento crítico, científico e a curiosidade 

pela ciência. Os discentes integrantes do projeto participarão de reuniões semanais com 

a finalidade de discutir os temas que serão abordados nas escolas. Os temas abordados 

serão AIDS, COVID-19, câncer, alergias, infecções, transplantes e vacinas, os quais serão 

ministrados para as 5 turmas de 1º ano do Colégio Estadual Polivalente Antônio Carlos 

Paniago. Todas as atividades desenvolvidas serão supervisionadas pelo docente 

colaborador do projeto e pela professora coordenadora da Área de Exatas e Ciências da 

Natureza do colégio parceiro. 

 

 

Castrar Faz Bem 

Coordenação: Profa. Andresa de Cássia Martini Mendes 

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 domésticos, 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 e epididimários e 

doenças dependentes de andrógeno e ainda possibilita benefícios 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 e posteriormente é contatado para realização da abordagem pré 

operatória do seu animal. O procedimento é agendado e realizado 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. 

Ressalta-se que todas as etapas de desenvolvimento são acompanhadas por discentes 

colaboradores do projeto e Médico Veterinário responsável. 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. 

 

 

Boas Práticas na Reprodução Animal: cuidados na saúde do trabalhador rural 

Coordenação: Prof. Eric Mateus Nascimento de Paula 

Resumo: O amplo uso de biotécnicas da reprodução em bovinos em busca de melhor 

genética e produtividade, está diretamente relacionado com um manejo que envolve o 

contato direto dos médicos veterinários e funcionários das propriedades rurais com os 

animais, seja para o diagnóstico e acompanhamento reprodutivo ou para a aplicação 

dos fármacos hormonais utilizados para o controle do ciclo estral afim de aplicar as 

biotecnologias reprodutivas.  Nesse sentido torna-se importante o conhecimento 

necessário para a manipulação adequadas destes fármacos visando a proteção do 

trabalhador, bem como o uso de equipamentos de proteção individual ao realizar 

qualquer procedimento com o animal, visando a prevenção de zoonoses, as quais 

também podem ser controladas com um adequado manejo sanitário do rebanho. Ainda, 

é importante que os resíduos oriundos desses programas de reprodução assistida sejam 

descartados de maneira correta, pois estes oferecem risco à saúde humana e também 

ao meio ambiente. Sabe-se que há carência de informações relacionadas às boas 

práticas na reprodução animal advindas da manipulação e descarte correto dos 

fármacos hormonais e as medidas de controle e prevenção de zoonoses entre médicos 

veterinários, produtores e funcionários rurais, evidenciando a necessidade de educação 

continuada em saúde, com ênfase na segurança do trabalhador e na preservação 

ambiental. Desta forma, buscando atender as necessidades da nossa região, este 

trabalho propõe a realização de palestras e entrega de panfletos nas propriedades de 

bovinocultura da região de Mineiros/GO sobre as boas práticas na reprodução animal, 

tendo a vista a segurança do trabalhador, a preservação ambiental e a saúde única. Para 

tanto, primeiramente será aplicado um questionário para avaliação dos conhecimento 

prévios sobre o assunto e, posteriormente os acadêmicos do curso de Medicina 

Veterinária, sob supervisão dos docentes realizarão palestras de treinamento em 

relação ao uso de equipamentos de proteção individual e as medidas de controle e 

prevenção de zoonoses, bem como a respeito da separação e descarte de resíduos 

sólidos em saúde nas propriedades rurais de bovinocultura na região de Mineiros/GO e, 

após a realização da palestra serão distribuídos panfletos com as informações 



 

 

abordadas para consulta e também serão entregues adesivos de identificação dos tipos 

de resíduos a serem aplicados nos recipientes utilizados para o descarte dos mesmos. 

No atual cenário frente à pandemia da COVID-19 serão obedecidas as recomendações 

vigentes das autoridades em saúde para a execução das atividades, as quais incluem o 

uso de máscaras, higienização das mãos e distanciamento. Através destas ações os 

graduandos em Medicina Veterinária serão inseridos na saúde única, área de atuação 

emergente, contribuindo para a articulação do ensino-pesquisa-extensão, tendo em 

vista a melhora na saúde coletiva. 

 

 

Pet Terapia 

Coordenação: Profa. Juliana Evangelista Bezerril 

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 Veterinária e cães dóceis (previamente selecionados e sabidamente aptos 

ao contato com crianças e idosos) em instituições de caridade da cidade de Mineiros-

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. 

 

 



 

 

Residência Jurídica: formação intensiva nas práticas tecnológicas das carreiras 

jurídicas visando o acesso dos estudantes ao mercado de trabalho 

especializado por meio de vivências intermediadas por parceiros da 

comunidade externa 

Coordenação: Profa. Tatiane Alves Macedo 

Resumo: O Projeto tem o objetivo oferecer oportunidade de vivência e experiência 

externa com vistas à formação prático-profissional dos discentes de Direito, 

especialmente no que concerne ao uso das tecnologias, por meio da interação e 

participação na comunidade. Com isso, objetiva-se promover o acesso ao trabalho para 

os alunos e alunas que não tiveram contato com o ambiente profissional especializado. 

Serão oferecidos cursos/oficinas e treinamentos com a finalidade de tornar o aluno 

plenamente capaz de atuar em ambientes que exigem o domínio de ferramentas 

tecnológicas como, por exemplo, certificado digital, peticionamento em ambientes 

virtuais dos tribunais (TJ-GO, TER, TRT, TRF), pesquisa de jurisprudência, uso de 

softwares especializado na área jurídica, marketing jurídico digital, entre outros, além 

de trabalhar a Comunicação Não Violenta, para que se favoreça a dialética dos 

participantes frente às vivências do dia a dia. Os treinamentos serão mediados pelos 

alunos bolsistas e voluntários, pela coordenadora do projeto e por colaboradores 

externos que atuam em diferentes especialidades jurídicas, bem como no ambiente 

empresarial que tenha conexão direta com o direito. Os alunos serão colocados, em 

sistema de rodizio, nos mais diversos ambientes de trabalho na área do direito e 

correlatos, realizarão tarefas prático-profissionais e serão acompanhados pelos 

parceiros externos. Ao final do projeto pretende-se que os participantes tenham uma 

formação prática de excelência, formem redes de contatos profissional com a 

comunidade externa e estejam habilitados para ingressar no mercado jurídico 

especializado. 

 

 

 

Trote Solidário: Doe Vida 

Coordenação: Profa. Carla Danielle Dias Costa 

Resumo: O sangue, produto humano insubstituível, é utilizado em diversas situações e 

tratamentos de doenças. Dessa forma, a doação de sangue além de ser uma forma 

solidária de auxiliar aqueles que carecem, se encontra hoje como um mecanismo 

fundamental para o combate do novo coronavírus, uma vez que o plasma, importante 

componente sanguíneo, de pacientes recuperados possui imunoglobulinas de memória 

capazes de auxiliar resposta imunológica em indivíduos infectados pelo vírus. No 

entanto, ainda hoje após tantas conquistas, a doação de sangue ainda é envolta em 

https://www.google.com.br/search?q=software+especializado+direito&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwijsKvgrc7sAhXBIrkGHZzFBksQkeECKAB6BAgEEDE
https://www.google.com.br/search?q=software+especializado+direito&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwijsKvgrc7sAhXBIrkGHZzFBksQkeECKAB6BAgEEDE


 

 

histórias de ritos e mitos, que afetam diretamente na manutenção dos estoques de 

sanguíneos. Esses obstáculos, são advindos de uma construção histórica, cultural e 

socioeconômica, portanto, é preciso promover uma ressignificação do processo de 

doação sanguínea e o próprio sangue através da educação em saúde, visando os 

benefícios que essas serviço pode promover (SILVA, 2020). Visto isso, esse projeto de 

extensão propõe aos discentes, docentes e técnicos da instituição de medicina do 

Centro Acadêmico de Mineiros - Campus Trindade uma nova compreensão do processo 

de doação de sangue, enfatizando sua importância para a comunidade e a medicina, 

além disso, busca o engajamento dentro da campanha de doação sanguínea. Sendo 

assim, para a concretização dos objetivos o presente texto propõe a adoção da 

campanha de doação de sangue semestral, que ocorrerá durante os primeiros dias do 

ano letivo, destinada não só para o acolhimento dos novos alunos, mas também 

conscientizar sobre a necessidade da doação de sangue. Nesse contexto, essa campanha 

pode ser estabelecida como um ritual de passagem, por meio do trote solidário, 

possibilitando o estudante compreender a importância desse tipo de ações e os seus 

impactos, tanto em âmbito pessoal e profissional e social em relação à comunidade e o 

sistema de saúde.  

 

 

Vamos discutir sobre saúde? 

Coordenação: Prof. Ricardo Cambraia Parreira 

Resumo: 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. 

 

 

 

 

GEPINF – Grupo de Estudos sobre Prevenção de Infecções na Comunidade 

Coordenação: Profa. Flaviane Cristina Rocha César 

Resumo: O Grupo de estudos sobre prevenção de infecções na comunidade (GEPINF) 

desenvolverá ações de educação em saúde por meio de mídias sociais e atividades 

presenciais com o objetivo de disseminar informação sobre medidas preventivas para 

as doenças emergentes e reemergentes relevantes, com foco no município de Trindade 

– GO. Os projetos desenvolvidos pelos integrantes do projeto de extensão 

GEPINF situam-se nas áreas de educação em saúde e tecnologias de informação e 

comunicação (TIC). Destaca-se a contribuição das ações propostas para a 

implementação de políticas de saúde, aplicação de tecnologias sociais e elaboração de 

materiais pedagógicos em saúde, operacionalizada por meio de atividades 



 

 

estruturantes, cuja finalidade é propiciar a promoção da saúde utilizando os meios de 

comunicação e atividades presenciais de acordo com as normas de vigilância sanitária. 

Considerando a alta proporção de pessoas com acesso a redes sociais e o potencial 

dessas redes como fonte para obter informações em saúde, espera-se que as ações do 

GEPINF 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, no Estado de Goiás e no Brasil. Além disso, caso seja 

confirmada a possibilidade de atividades presenciais, serão ofertadas atividades 

educativas nos centros de educação municipal infantil (que já possuem parceria com a 

instituição) e nas unidades básicas de saúde vinculadas às atividades práticas 

institucionais. Em resumo, as atividades do GEPINF compreendem educação em saúde 

por meio de palestras, cursos livres, técnicas grupais, dramatização, construção de 

materiais educativos e divulgação de materiais eletrônicos em redes sociais. 

 

 

Capacitando a Linha de Frente 

Coordenação: Profa. Andréa Cristina de Sousa 

Resumo: Grupo de estudos formado por alunos e professores dos cursos de Medicina e 

Direito do Campus Trindade, visando oferecer cursos de atualização e capacitação para 

profissionais da atenção básica em saúde, da região de Goiânia e Trindade-GO. Método: 

Serão realizadas reuniões com os alunos e professores participantes uma vez por 

semana para estudo e desenvolvimento das atividades propostas e uma vez por mês 

com os profissionais de saúde inscritos no projeto com temas voltados para atualização 

dos profissionais da atenção básica de saúde. Ao final os profissionais envolvidos na 

capacitação receberão certificado de curso atualização. Resultados esperados: Espera-

se que os discentes envolvidos desenvolvam o trabalho em equipe, de modo integrado 

e também o conhecimento científico. Para os profissionais de saúde espera-se 

atualização em novas perspectivas de atendimento em saúde e avanço nas atividades 

de integração, acompanhamento e contato permanente com as famílias acompanhadas 

em suas rotinas. 

 

 

Direito e Jurisprudência dos Tribunais Superiores 

Coordenação: Profa. Luá Cristine Siqueira Reis 

Resumo: O presente projeto é importante no contexto contemporâneo pois o 

conhecimento e domínio sobre o entendimento prevalecente nos tribunais superiores 

se faz primoroso ao jurista antenado e atualizado.  Relevante ainda ao cidadão para 

melhor compreender as fundamentações jurídicas expostas diante dos fatos da vida 



 

 

judicializados. Mais, relevante, para o estudante a exames e provas oficiais, pois 

conhecer o entendimento prevalecente dos tribunais prevalecentes é primoroso e, por 

vezes, decisivo para a sua aprovação. Há que se destacar ainda que, ao estudar os 

julgados, reforçar-se os conceitos e conteúdos ordinários do currículo ou da matéria 

objeto da decisão.  Por meio deste projeto os acadêmicos e a comunidade externa 

poderão ter acesso e conhecimento às decisões dos tribunais superiores, bem como 

compreender a sua motivação e até possíveis mudanças de entendimento, o que ne 

estado da arte do Direito faz toda diferença. 

 

 

Sexualidade e Saúde Integral da Mulher 

Coordenação: Profa. Carla Danielle Dias Costa 

Resumo: Trata – se de um projeto de extensão que tem como temática a saúde integral 

da mulher, com ênfase na abordagem da sexualidade, a fim de prevenir e/ou identificar 

disfunções sexuais femininas. O objetivo deste trabalho é levar conhecimento a 

população feminina sobre a saúde feminina, de forma 

simples a fim abordar temas que são tidos como tabus acerca desta temática. Serão 

realizadas atividades através das redes sociais (Instagram e facebook) e por meio de 

palestras nas Unidades Básicas de Saúde, além da distribuição de materiais informativos 

e fixação de banners para que a comunidade seja toda alcançada, mesmo que não tenha 

fácil acesso a internet. Espera-se que através deste projeto que as informações levadas 

a população alvo, levem as mulheres a um processo de 

autoconhecimento, a partir do entendimento sobre temas que retratam sobre 

problemas e doenças sexuais, para as mesmas possam identificar e ou prevenir 

disfunções sexuais que interferem em relações sexuais prazerosas, autoconhecimento 

das regiões íntimas, entendimento sobre infecções sexualmente transmissíveis e seu 

modo de prevenção, além de proporcionar uma melhora na autoestima e valorização 

da mulher como agente único e transformador da sociedade. 

 

 

Inform(Ação) nas Redes 

Coordenação: Prof. Geraldo Eustáquio da Costa Júnior 

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, como os projetos de extensão das “tampinhas do amor”, 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. 

 

 

Instagram LADS UNIFIMES 

Coordenação: Profa. Mariana Carla Mendes 

Resumo: A tecnologia tem se mostrado uma aliada cada vez mais presente na educação 

médica, pois consegue facilitar a comunicação, mesmo à distância, e mantê-la com 

qualidade. A exemplo das possibilidades de utilização benéfica da internet para o 

conhecimento médico, os alunos do Centro Universitário de Mineiros têm tido a 

experiência do Ensino a Distância (EAD) desde março de 2020, em consequência do 

distanciamento social exigido em meio à pandemia da COVID-19. Nesse contexto, a 

Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) nº 2.227/18 dispõe sobre a 

Telemedicina durante a pandemia, de modo que tal órgão acredita na eficiência do 

cuidado ao paciente por meios virtuais. Assim, a LADS entende que as mudanças 

ocorridas no mundo e no meio médico precisam ser utilizadas em benefício do 

aprendizado acadêmico não apenas durante a pandemia. Considera-se também o 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”. De acordo com esse contexto e pressupostos supracitados, é evidente que 



 

 

a atuação da Liga Acadêmica de Semiologia também precisa se atualizar e manter em 

atuação um meio comunicativo que consiga abranger vários públicos, desde os 

acadêmicos do Centro Universitário de Mineiros aos estudantes da área da saúde do 

estado de Goiás. Dessa forma, poderemos aumentar a interação com o público-alvo, 

reduzindo as barreiras interfronteiriças que nos cercam para atender, cada vez mais, o 

direito de acesso à informação que todo cidadão tem. 

 

 

Simplifica Medicina 

Coordenação: Profa. Carla Danielle Dias Costa 

Resumo: Trata-se de um projeto de extensão que utiliza o Instagram como principal 

ferramenta / plataforma para disseminar conteúdos da área da saúde para, 

principalmente, acadêmicos e profissionais. Além disso, contém postagens voltadas 

para a comunidade, com recorrência de no mínimo, uma vez por mês, envolvendo 

curiosidades e assuntos pertinentes, como por exemplo Hipertensão e Diabetes. São 

utilizadas referências científicas, tais como livros, artigos atualizados e pesquisas a fim 

de evitar fake news e propor um conhecimento adequado. Acontece por meio de 

publicações explicativas, informativas e interativas que são realizadas em postagens 

semanais e integradas entre si. Espera-se com a continuidade auxiliar os acadêmicos e 

profissionais a conseguirem um estudo organizado e simplificado. Ademais, almeja-se 

que a comunidade entenda temas da saúde de grande importância e frequência no dia 

a dia. Com isso, esperamos o reconhecimento social da UNIFIMES. 

 

Saúde Mental e Atenção Psicossocial em Tempos de Covid-19 para Médicos e 

Acadêmicos de Medicina 

Coordenação: Prof. Aristóteles Mesquita de Lima Netto 

Resumo: O projeto de extensão “Saúde mental e atenção psicossocial em tempos de 

Covid-19 para Médicos e acadêmicos de Medicina” tem como objetivo abordar, nos 

cursos de medicina – em âmbito nacional, as mudanças que a pandemia acarretou na 

saúde mental e como prevenir os déficits nesse cenário, onde há o isolamento social, 

aulas online, porém ressaltando a necessidade de tais medidas. Tal abordagem ocorrerá 

a partir de encontros virtuais e palestras acerca do tema com psicólogos e psiquiatras. 

Ademais, visamos ainda a criação de contas em redes sociais de engajamento, como 

Instagram, para abordar o tema, não só entre os alunos, mas para toda a comunidade 

que tenha interesse, promovendo lives, momentos de interação com resolução de 

dúvidas relacionadas ao tema. 

 



 

 

 

Divulgação da Ciência para Geração Digital – Nanocell News 

Coordenação: Prof. Ricardo Cambraia Parreira 

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. 

 

 

Instagram LASGO 

Coordenação: Profa. Carla Danielle Dias Costa 

Resumo: O projeto de extensão “Instagram LASGO” é uma conta criada na rede social 

Instagram com o caráter comunicativo e educativo que tem como princípio divulgar e 

expandir o conhecimento na área da Ginecologia, Obstetrícia e Sexologia para 

acadêmicos da área da saúde e a população geral, e ainda estabelecer o curso de 

Bacharelado em Medicina no Centro Universitário de Mineiros – UNIFIMES (Campus 

Trindade – GO) como uma área aliciadora de estudo e formação. O presente projeto 

será desenvolvido através da plataforma digital referida anteriormente com  atividades 



 

 

compostas por Flashcards, Enquetes e Dr. Responde e posteriormente, desenvolver 

habilidades educativas e metodológicas junto ao corpo discente. O projeto “Instagram 

LASGO” 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), a liga acadêmica LASGO e ao mesmo tempo somar 

conhecimento e interesse sobre a profissão. 

 

Tecnologias Digitais na Escola: formação continuada de professores que 

ensinam matemática 

Coordenação: Prof. Maxlei Vinícius Cândido de Freitas 

Resumo: Este Projeto de Extensão, voltado a formação continuada de professores no 

uso das Tecnologias Digitais, tem como objetivo principal trazer reflexões e formações 

visando colaborar com o trabalho docente a partir de uma maior e melhor utilização 

dessas tecnologias, no processo de ensino e aprendizagem. Buscaremos trabalhar 

atividades de forma que os professores participantes possam se dedicar ativamente dos 

debates, oficinas e nos planejamentos, e também instigá-los a proporem ações dentro 

da temática desenvolvida com suas respectivas turmas. Eperamos, com este 

projeto, contribuir com novas metodologias de ensino, por meio das tecnologias digitais, 

dentro do contexto educacional, assim como de proporcionar a quebra de resistências 

dentro das instituições de ensino em relação ao uso das TIC, pois traremos, de um modo 

prático e simples, ferramentas e ações que estão sendo desenvolvidas em todo cenário 

nacional. 

 

Produção de livro para incentivo da leitura científica em escolas públicas de 

Trindade - GO 

Coordenação: Prof. Ricardo Cambraia Parreira 

Objetivo: Elaboração e produção de livro científico e educativo com linguagem didática 

direcionado aos alunos de escolas do ensino fundamental/médio e à população em 

geral. 

 

 

Instagram LAPED UNIFIMES Trindade 

Coordenação: Profa. Renata Rodrigues Rosa 

Objetivo: Utilizar a rede social, Instagram @laped_unifimes, a fim de promover, 

produzir e disseminar conhecimento na área da Pediatria, aproximando acadêmicos, 

profissionais e comunidade por meio das mídias sociais. 

 



 

 

 

Educa aê: falando sobre diabetes e hipertensão com jovens e adolescentes 

Coordenação: Profa. Carla Danielle Dias Costa 

Resumo: O projeto é composto pela temática Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial, 

com destaque para formas de prevenção e cuidados, tendo como público alvo tanto 

jovens e adolescentes como, também, idosos. A ideia central é levar informações acerca 

dessa temática de modo a incentivar o conhecimento, prevenção, esclarecimento de 

dúvidas, mitos e verdades e a busca por tratamento para aqueles que já sofrem com 

essas patologias, envolvendo jovens e adolescentes. Tais ações serão realizadas por 

meio de materiais educativos, palestras presenciais ou remotas em escolas particulares 

da cidade de Trindade e região. É esperado que as informações sejam capazes de 

agregar 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. 

 

 

Urgência e Emergência para Todos: um meio de prevenção 

Coordenação: Prof. Mates Quaresma Mendonça 

Objetivo: Possibilitar via redes sociais conhecimento, de forma acessível e 

compreensível, para toda a população acerca de temas relacionados a urgência, 

emergência e traumas, objetivando assim a conscientização e prevenção. 

 

PI: Alinhamento pedagógico e integração do ensino e saúde no Serviço de AB 

Coordenação: Profa. Viviane Cristina Caldeira 

Resumo: O objetivo do projeto é identificar as situações de risco da localidade e agir de 

forma a prevenir as doenças, comorbidades e seus agravos e, dessa forma, agir em prol 

da educação em saúde, promoção e prevenção e melhora dos indicadores de saúde do 

município. 

 

 

Educar e Cuidar: práticas para humanização do parto e puerpério 

Coordenação: Profa. Samantha Ferreira da Costa 

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 e os profissionais da saúde. O acolhimento no pré-natal implica a recepção da 

mulher na unidade de saúde, responsabilizando-se por ela, ouvindo suas queixas, 

permitindo que expresse suas preocupações, angústias, garantindo atenção resolutiva 

e articulação com os outros serviços de saúde, promovendo a continuidade. Com isso, 



 

 

as ações educativas devem superar o modelo biomédico de modo que valorizem as reais 

necessidades da gestante, considerando sempre seu contexto de vida/saúde. Diante 

disso, propomos um trabalho educativo, com intuito de acolher e preparar as gestantes 

e puérperas da comunidade Mineirense para uma gestação humanizada e saudável, 

através de trabalho em grupo, 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 puérpera que realizam o 

pré-natal nas Unidades Básica de Saúde, entre junho e dezembro de 2021. 

 

 

Educação em Saúde nas Redes Sociais 

Coordenação: Profa. Samantha Ferreira da Costa  

Resumo: O Instagram tem sido uma ferramenta de comunicação poderosa no mundo. 

Sendo uma ferramenta tecnológica que pode ser utilizada como incentivo à leitura e o 

compartilhamento do saber. Os alunos já estão familiarizados com as redes sociais. 

Mesmo que não queiram misturar educação com o lazer, eles já sabem utilizar essas 

ferramentas, por isso fica mais fácil explorar seus recursos. O objetivo deste projeto é 

utilizar os recursos do Instagram como uma ferramenta para a educação em saúde. 

 

Descomplicando a Anatomia 

Coordenação: Profa. Beatriz Regina Fernandes Rodrigues 

Resumo: Trata-se de um projeto onde será feito a gravação de vídeos sobre a matéria 

de anatomia e disponibilizado em uma plataforma digital gratuita para que todos os 

alunos possam ter acesso ao conteúdo. Será gravado vídeos com intuito educativo e 

posteriormente lançado e disponibilizado. 

 

 

A Música como Coadjuvante no Tratamento de Crianças Autistas - TEA 

Coordenação: Profa. Lorena Miranda Schmidt 

Objetivo: Estimular a música cantada como ferramenta de auxilio no tratamento de 

crianças autistas. 

 

 

GECAN – Grupo de Estudos Sobre o Câncer 

Coordenação: Profa. Mariana Carla Mendes 

Resumo: O Grupo de Estudos sobre o Câncer (GECAN) desenvolverá 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. 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. 

 

 

Ella’s 

Coordenação: Profa. Carla Danielle Dias Costa 

Resumo: Trata - se de uma rede de apoio virtual, que tem como objetivo orientar a 

comunidade sobre a temática, fornecer suporte psicológico e também jurídico, auxiliar 

mulheres vítimas de violência doméstica e psicológica, por meio de rodas de conversa, 

encontros individualizados e palestras sobre o tema. Acredita-se que uma visão ampla 

e de várias áreas ajudará a comunidade e agregará aos acadêmicos de medicina, a partir 

de uma melhoria na forma como lidar com tais situações na profissão, o que é de suma 

importância. Espera-se que essa associação seja uma troca mútua de conhecimento e 

auxílio, entre acadêmicos, professores e comunidade. 

 

Prevenção do Tabagismo: uma proposta de implementação do programa 

Education Against Tobbaco - Brazil 

Coordenação: Prof. Armante Campos Guimarães Neto 

Objetivo: Atuação no controle e prevenção primária do tabagismo em estudantes de 12 

a 17 anos de escolas públicas e privadas de Mineiros, por meio da implementação da 

rede Education Against Tobacco-Brazil (EAT-Brazil) por intermédio de ações educativas 

realizadas pelos acadêmicos de Medicina da Centro Universitário de Mineiros - 

UNIFIMES. 

 

 

Saúde Mental na Comunidade 

Coordenação: Prof. Armante Campos Guimarães Neto 

Objetivo: Realizar atendimentos aos pacientes e familiares acompanhados pelo CAPS. 

 

EVENTOS 

 



 

 

Dia Mundial da Água - A importância dos Chapadões para a produção de água 

Coordenação: Profa. Márcia Maria de Paula 

Objetivo: Fazer um evento virtual para falar sobre a importância da água e uso do solo 

na região do Parque Nacional das Emas. 

Data Prevista: 22 de março de 2021 

 

 

Ciclo de Conversa: A interdisciplinaridade na Saúde Mental 

Coordenação: Profa. Paula Maria Trabuco Sousa 

Apresentação: O momento pandêmico em que nos encontramos atualmente, obrigou 

os atores da educação a se adaptarem para conseguirem, mesmo distantes, estarem 

presentes na construção da aprendizagem. Esse “novo normal” que o ensino remoto 

estabeleceu, nos deu a possibilidade de nos aproximarmos ainda mais através de 

eventos que antes talvez seriam intangíveis por questões geográficas e econômicas. 

Além disso, fez se necessário estabelecermos mais momentos de conversas e 

aproximarmos a relação professor-aluno-universidade-comunidade. Neste contexto, 

este projeto tem por objetivo criar espaço para que a interdisciplinaridade atue na 

construção da saúde mental individual e coletivo, abrindo espaço para que temas 

abordados entre pares possam ser discutidos por especialistas e pela comunidade de 

forma a dar voz para o que não é dito e chegarmos nos lugares que antes, com eventos 

presenciais, não se era possível. Através das plataformas midiáticas, um evento pode 

ser visto e revisto quantas vezes forem desejadas, e os imprevistos que impediam os 

encontros não se tornam impeditivos para a participação das pessoas. Acredita-se que 

realmente temos “um novo normal” que expandiu nossa possibilidades de intervenções 

e precisamos aproveita-lo da melhor maneira possível. Com foco interdisciplinar, as 

temáticas abordadas tentarão evidenciar o que está presente no cotidiano individual, 

trazendo os conceitos do senso comum para o meio acadêmico, problematizando-os e 

assim construindo novos conceitos e possibilitando vivências mais saudáveis. 

Datas Previstas*:  

25/03/2021 – A construção do pensamento cientifico na prática profissional  

07/04/2021 – O impacto da disbiose intestinal na saúde do corpo e da mente 

19/04/2021 – O corpo em frente ao computador: Impactos do remoto no adoecimento 

10/05/2021 – Gestão Profissional: a importância do capital intelectual 

24/05/2021 – Impactos do cancelamento na saúde mental 

07/06/2021 – Distanciamento Social: o que esperar deste “novo normal”  

*As datas dos eventos poderão sofrer alterações de acordo com a disponibilidades dos 

convidados e da plataforma. 

 



 

 

 

2º Simpósio Online LAPED UNIFIMES Trindade 

Coordenação: Profa. Renata Rodrigues Rosa 

Objetivos: Discutir assuntos da área da Pediatria considerados frequentes no dia-a-dia 

da comunidade em geral, do acadêmico de Medicina e dos acadêmicos da área da 

saúde; Esclarecer dúvidas frequentes dos acadêmicos, a fim de que possam repassar 

no futuro tais conhecimentos à comunidade geral; Buscar conhecimentos atualizados 

que possam ser aplicados na prática, a fim de integrar comunidades geral e acadêmica 

da Unifimes e de outras instituições; Levar conhecimento científico pautado em 

evidências de forma simplificada à toda a comunidade acadêmica da área da saúde e à 

comunidade em geral. 

Data Prevista: 27 de março de 2021 

 

Semana da África e de Valorização da Cultura Afro-Brasileira 

Coordenação: Prof. José Humberto Rodrigues dos Anjos 

Apresentação: A Semana da África e de valorização da cultura afro-brasileira, evento 

presente no Calendário Oficial do Centro Universitário de Mineiros – UNIFIMES, em sua 

primeira edição será desenvolvida entre os dias 25 e 28 de maio de 2021, e terá como 

tema “Educação contra a barbárie: um caminho possível para o mundo que 

queremos”. Será promovida pelo Projeto Nagô, regularmente aprovado no Edital 

03/DEACEC/EXTENSÃO/2020, e coordenada pelo Prof. Dr. José Humberto Rodrigues dos 

Anjos, em parceria com pesquisadores de outras instituições de ensino, bolsistas e 

pessoas da sociedade civil organizada. O evento ocorrerá integralmente on line, pelo 

aplicativo Zoom, com transmissão simultânea pelo Youtube. Por se tratar de uma 

proposta interdisciplinar, será aberto a toda comunidade acadêmica interna e externa, 

bem como para professores da rede pública e privada que manifestarem interesse de 

participar das discussões. O evento parte das discussões levantadas pelo Projeto Nagô, 

que é desenvolvido desde 2017, e promove a formação de professores para práticas 

pedagógicas antirracistas. Centra-se na seguinte hipótese: a circularização de 

conhecimentos sobre a história e colaboração das culturas africanas no Brasil, é um 

fator preponderante para o combate ao racismo e demais formas de segregação racial. 

Data Prevista: 25 a 28 de maio de 2021 

 

 

IX SeAgro da UNIFIMES 

Coordenação: Profa. Núbia Sousa Carrijo dos Santos 

Objetivo: Comemorar o dia mundial do Engenheiro Agrônomo e os 27 anos do curso de 

Agronomia da UNIFIMES. 



 

 

Data Prevista: 13 de setembro de 2021 

 

1º SUESPEX – Semana UNIFIMES de Empreendedorismo, Sustentabilidade, 

Pesquisa e Extensão 

Coordenação: Profa. Monica Santos Amaral 

Objetivo: Proporcionar conhecimento sobre a linguagem científica, a importância do 

rigor do método, postura ética na elaboração e apresentação de trabalhos e a integração 

de projetos anteriormente independentes e isolados, sem, entretanto, desconsiderar as 

especificidades de cada área do conhecimento. E ao final dar início a 1ª SUESPEX – 

SEMANA UNIFIMES EMPREENDEDORISMO, SUSTENTABILIDADE, PESQUISA E 

EXTENSÃO. Evento esse que pretende ter continuidade ao longo dos anos no campus 

Trindade, com vistas a integrarmos a comunidade acadêmica do centro-oeste goiano.  

Data Prevista: 21 a 23 de outubro de 2021 

 

 

Web Conferência – Médicos no SUS: vivências do médico da família e 

comunidade na atenção primária à saúde 

Coordenação: Profa. Milara Barp 

Objetivo: Instrumentalizar os participantes sobre a importância da atuação integral e 

humanizada do médico da família e comunidade. 

Data Prevista: 03 de maio de 2021 

 

Mesa Redonda Covid-19: perspectivas gerais do vírus que impacta nossa 

geração em Mineiros/Goiás 

Coordenação: Profa. Erla Lino Ferreira de Carvalho 

Objetivo: Instruir a população sobre o atual da doença COVID 19 em um bate papo  com 

representantes especialistas no assunto.  

Data Prevista: 10 de maio de 2021 

 

Palestras – Aplicação da Terapia Fotodinâmica nas Práticas Médicas 

Coordenação: Prof. Ricardo Cambraia Parreira 

Objetivo: Promover palestras online com especialistas para discutir sobre o 

conhecimento produzido pela ciência no combate a doenças que afligem a sociedade 

contemporânea. 

Data Prevista: 11 a 13 de maio de 2021 



 

 

 

Campanha – Universidade e comunidade unidas por uma saúde melhor 

Coordenação: Profa. Eliane Consuelo Alves Rabelo Carneiro 

Objetivo: Realizar ações de promoção à saúde por meio da interação entre Universidade 

e Comunidade trindadense. 

Data Prevista: maio e junho de 2021 

 

Ciclo de Palestras – Organizando o Treinamento 

Coordenação: Prof. Leonardo Leite Rimolo 

Objetivo: Criar um evento científico acadêmico como forma de praticar aprendizado 

teórico da disciplina formal.  

Data Prevista: 22 e 29 de maio de 2021 

 

Campanha – Rede de Troca de Informações Sobre Clínica Médica no 

Instagram 

Coordenação: Profa. Eliane Consuelo Alves Rabelo Carneiro 

Objetivo: Promover a disseminação de informações à comunidade por meio de rede 

social. 

Data Prevista: maio a julho de 2021 

 

 

II Jornada de Educação e Promoção da Saúde 

Coordenação: Profa. Flaviane Cristina Rocha Cesar 

Objetivo: Refletir a prática de educação e promoção da saúde na atenção primária no 

Brasil.  

Data Prevista: 05 de junho de 2021 

 

 

II Simpósio de Reprodução Animal e I Simpósio de Produção Animal do Estado 

de Goiás 

Coordenação: Profa. Priscila Chediek Dall’Acqua 

Objetivo: O objetivo deste evento é atualizar e aprofundar os conhecimentos na área 

de reprodução e produção animal para os acadêmicos e profissionais da área, além de 

divulgar e incentivar os trabalhos de pesquisa na instituição.  

Data Prevista: 23 e 24 de julho de 2021 



 

 

 
 

3º Simpósio e 2º Webinar da LADS: A Aplicação da Semiologia nas Diferentes 

Especialidades Médicas 

Coordenação: Profa. Mariana Carla Mendes 

Objetivo: O simpósio pretende proporcionar a disseminação de conhecimento 

envolvendo assuntos atuais da área da semiologia médica e propedêutica nas diferentes 

especialidades, através de palestrantes médicos convidados com domínio nessas áreas. 

Além de proporcionar e incentivar de maneira significativa o trabalho em equipe entre 

os organizadores discentes e docentes.  

Data Prevista: 10 a 11 de maio de 2021 

 

CURSOS 
 

Metodologia Científica: tudo o que você precisa saber 

Coordenação: Prof. Diogo Egídio Silva e Sousa 

Objetivo: Promover a aprendizagem e compreensão da disciplina de metodologia 

científica, bem como sua aplicação teórico prática para utilização no meio universitário 

e comunidade, através de uma sistematização, proporcionando aos estudantes uma 

iniciação ao trabalho científico.  

Data Prevista: maio de 2021 

 

 

Metodologia científica aplicada à construção do conhecimento científico 

Coordenação: Profa. Camila Botelho Miguel 

Objetivo: Possibilitar o encurtamento da compreensão às rotas da construção da 

ciência, bem como viabilizar clareza ao impacto da evidencia científica à comunidade 

em período de combate às “Fake News”.  

Data Prevista: maio de 2021 

 


