
PROGRAMAS DE EXTENSÃO EM ANDAMENTO - FACERES

PROGRAMA UNIVERSITÁRIOS. Contempla projetos de prevenção de Infecções
Sexualmente Transmissíveis (ISTs), HIV, HPV e hepatites virais. Esse programa tem
parceria com a Secretaria da Saúde do município.

Proponentes: Fernanda A. Novelli Sanfelice e Renata Galli

O programa "UNIVERSITÁRIOS" teve início há 11 anos no curso de Enfermagem e a partir
de 2012, no curso de Medicina. Sob a supervisão da Coordenadora de Extensão, Profa. Ma.
Fernanda A. Novelli Sanfelice e da coordenação geral do programa, psicóloga Renata Galli,
o projeto Multiplicadores de Prevenção perfaz-se como um braço do Programa Municipal
IST/Aids/Hepatites virais cujo objetivo central é reduzir o índice de infecção do HIV e outras
Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) junto a populações mais vulneráveis em São
José do Rio Preto. Portanto, o projeto visa capacitar alunos e professores para tornarem-se
multiplicadores e atuar em equipamentos sociais levando informação e orientação sobre a
prevenção de IST/AIDS/hepatites virais. Para isso, alunos e professores são devidamente
capacitados pela coordenadora geral do programa e a meta é promover saúde e acesso ao
conhecimento em escolas públicas, especificamente em 8º e 9º anos do ensino fundamental
II. Além disso, o programa também oferece aos alunos de Medicina um olhar diferenciado
para os pacientes e equipe de saúde, algo fundamental para o processo
ensino-aprendizagem em relação à visão holística do profissional e humanização da
assistência

PROGRAMA HUMANIZA FACERES. Contempla projetos de saúde com foco na
humanização. Com esse programa, nos tornamos apoiadores oficiais da Rede Humaniza
SUS para o fortalecimento da Política Nacional de Humanização.

Proponente: Fernanda A. Novelli Sanfelice

Justificativa: Tendo em vista a necessidade da formação humanizada do médico para
atuação nos serviços de saúde, bem como a Política Nacional de Humanização (PNH) do
SUS, recomenda-se esse projeto pautado nas diretrizes da PNH e das Diretrizes
Curriculares do Curso de Medicina.

Briefing: PROJETO HUMANIZA FACERES, VISA APRIMORAR O PROCESSO DE
FORMAÇÃO HUMANIZADA DOS NOSSOS ALUNOS E PROFESSORES, ALÉM DE
CONTRIBUIR COM O ATENDIMENTO HUMANIZADO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE.
CONTARÁ COM EXPERIENCIAS E VIVÊNCIAS DOS NOSSOS ALUNOS E
PROFESSORES NOS CAMPOS PRÁTICOS E DA VIVÊNCIA ACADÊMICA.



Humaniza Faceres
PROGRAMA PREMIADO NO SIMPÓSIO INTEGRAR – UMA EXPERIÊNCIA
INIOVADORA E EXITOSA NO CURSO DE MEDICINA DA FACERES

PROGRAMA CAPIVARA SOLIDÁRIA. Contempla projetos sociais e de saúde.

Proponente: Cristiane Spadacio

Briefing: O Programa Capivara Solidária ancora-se no desenvolvimento ações de
promoção de saúde e prevenção de doenças que beneficiem a população de municípios
parceiros, além de oportunizar o contato direto dos estudantes de medicina com a
população e a realidade sanitária dos municípios. Ações de prevenção e promoção da
saúde são fundamentais para o desenvolvimento local, especialmente quando articulam
diversos setores da sociedade, para além do setor saúde (MOYSES & MOYSES, 2014).
Nesse sentido, parcerias intra e interinstitucionais favorecem o desenvolvimento de
ambientes propícios para ações de extensão, além de importantes oportunidades
pedagógicas, tanto para a população quanto para os próprios discentes do curso de
medicina.

Projeto Capivara

PROGRAMA DR. CAPIVARA. Contempla projetos de saúde com foco na popularização da
ciência.

Proponente: Norma Barbosa Novaes Marques

Briefing: Programa multidisciplinar de apoio e promoção de atividades extensionistas com o
objetivo de divulgar e popularizar a ciência na área da saúde. Constitui espaço para
construção e acolhimento de propostas de projetos, cursos, oficinas e eventos de caráter
extensionista, preferencialmente integrados ao ensino e à pesquisa, propostos pela
comunidade acadêmica (docentes, discentes e corpo técnico-administrativo),
individualmente ou em parcerias institucionais ou interinstitucionais.

Atividades Extensionistas em andamento no primeiro semestre de 2021

1- Data: 04/05/2021

Evento: Hepatites Proponente: Liga de Infectologia e Liga de Gastroenterologia

Briefing: As ligas de infectologia e gastroenterologia da FACERES apresentam sua aula
aberta sobre Hepatites, ministrada pelo Professor Doutor Guilherme Rodrigues Fernandes
Campos.



2- Data: 17/05/2021

Evento: HIV/AIDS: Nuances Biológicas e Sociais Proponente: Liga de Infectologia e
Coletivo LGBT

Briefing: O evento se desdobrará em 2 dias e será ministrado por um médico infectologista,
um jornalista e doutorando em ciências sociais e um membro permanente do GAPA (Grupo
de Apoio e Prevenção à AIDS de Chapecó/SC). O tema abordado será o HIV, sendo
discutido por 2 vieses: a análise das realidades estigmatizadas das pessoas que vivem com
HIV e o processo biomédico da patologia. A partir disso, se estimulará a reflexão acerca do
tema e, para finalizar, os palestrantes sanarão as dúvidas que surgirem dos participantes do
evento.

3- Data: 13/05/2021

Evento: Medicina do futuro Proponente: Felipe Colombelli Pacca

Briefing: O evento está sendo organizado pela presidente e vice-presidente da Liga de
Gestão e Empreendedorismo medico da Faceres (LAGEMF), o mesmo será realizado via
plataforma Zoom, com início às 19 horas do dia 13 de maio de 2021. A palestrante é
médica, formada pela USP, com residência e doutorado em informática médica também
pela USP. O tema será ''medicina do futuro'', abordando sobre o avanço das inovações na
área de saúde e o futuro da medicina.

4- Data: 22/04/2021

Evento: Obesidade infantil Proponente: LAFF/LAEM

Briefing: Tema Obesidade infantil com Dra. Mariana Storino Conte (residente de pediatria
no Hospital da Criança e Maternidade - FAMERP). Início às 19h pela plataforma Zoom.

5- Data: 19/05/2021

Evento: Osteoporose Proponente: LAREU e LAOT

Briefing: A Liga Académica de Reumatologia da Faceres (LAREU) em conjunto com a Liga
Académica de Ortopedia e Traumatologia da Faceres (LAOT), irão realizar uma aula aberta,
abordando o assunto sobre osteoporose.

6- Data: 25/03/2021

Evento: Principais lesões com armas de fogo Proponente: LAMELPF

Briefing: Uma aula aberta sobre as principais lesões causadas por armas de fogo com
ênfase no reconhecimento dos tipos de armas de acordo com cada lesão e nas cirurgias
ortopédicas para correção de quaisquer membros lesados durante um confronto com arma
de fogo.

7- Data: 27/04/2021



Evento: O Armário como Dispositivo de Sobrevivência Proponente: Coletivo LGBT+
Magnus Hirschfeld - Medicina Faceres

Briefing: O evento será ministrado por um psicanalista (indivíduo LGBT+) que abordará a
temática por meio da análise de diversas realidades como o ato de “assumir-se” pode afetar
negativamente a qualidade de vida das pessoas,

entendendo que o “armário” pode ser um dispositivo de segurança e de sobrevivência. A
partir disso, se estimulará a reflexão acerca do tema e, para finalizar, o palestrante irá sanar
as dúvidas que surgirem dos participantes do evento.

8- Data: 15/06/2021

Projeto de extensão: Atenção à saude dos idosos Proponente: Patricia Maluf Cury

Briefing: Projeto de extensão para esclarecer à população sobre questões relacionadas à
saúde do idoso. Se possível, o material será distribuido em formato de folders nas UBS de
BAdy Bassit. Caso a pandemia não permita, será divulgado pelas mídias sociais.

9- Data: 30/04/2021

Projeto de extensão: Boas práticas de comunicação: uma proposta para capacitação de
trabalhadores dos serviços de saúde Proponente: Norma Barbosa Novaes Marques

Briefing: Projeto de produção de materiais virtuais de orientação para trabalhadores em
saúde, a respeito de boas práticas de comunicação nos serviços de saúde, a fim de
instrumentalizá-los para um melhor atendimento nos diversos locais de trabalho.

10- Data: 13/04/2021

Projeto de extensão: Campanha do Dia Internacional contra a Discriminação Racial
Proponente: Renata Prado Bereta Vilela

Briefing: A grande lacuna social e cultural construída ainda hoje favorecem a Discriminação
Racial, o que torna de suma importância a discussão do tema no meio acadêmico em
conjunto com atividades extensionistas na comunidade para o combate desse problema. Os
alunos da turma 15 do curso de medicina da Faceres estudaram o tema a partir de 03
referências bases abordando essa temática e deverão construir um post para ser divulgado
nas redes sociais oficiais da faculdade. O Post terá como objetivo "promover a
conscientização contra a discriminação racial e a igualdade de acesso à saúde". No total
serão produzidos 06 posts (um por grupo de professora da disciplina).

11-Data: 09/04/2021

Projeto de extensão: Campanha no combate à Dengue, Zika e Chikungunya.

Proponente: Márcia Cristina Ayres Alves

Briefing: O mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como a Dengue, a Zika e a
Chikungunya, tem apavorado a população brasileira desde o início do século 16. Durante



anos sendo combatido com fervor, muitas táticas já foram utilizadas na busca de eliminar o
inseto. Porém, essa batalha não tem sido nada fácil. Nos últimos anos o Aedes tem se
adaptado ao ambiente e aperfeiçoado cada vez mais suas formas de reprodução. Com a
chegada do verão sobretudo após o início da temporada de chuvas, aumenta o estado de
alerta para os focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti, com isso ocorre um
aumento do número de casos de dengue , zika e chikungunya. Para alertar a população em
geral, a terceira etapa do curso de medicina da Faceres, através do eixo do Programa de
Integração Comunitária, desenvolverá Folders, contendo orientações sobre essas doenças
que serão divulgados nas redes sociais da Faculdade como, Instagram, Linkedin,
Facebook, Site oficial da instituição.

12-Data: 26/03/2021

Projeto de extensão: Campanha Saúde da Mulher Proponente: Natália Banhos

Briefing: Tendo em vista que estamos em Março, mês que comemoramos o dia Dia
Internacional da Mulher, uma data com raízes históricas, que foi oficializada pela
Organização das Nações Unidas (ONU) em 1975, o chamado Dia Internacional da Mulher é
comemorado desde o início do século 20. Sabendo de todas as particularidades da saúde
da mulher, o Programa de Integração Comunitária está desenvolvendo uma campanha para
conscientização e promoção da saúde, abordando através do desenvolvimento de Posts
para publicação nas mídias sociais, temas que acometem a saúde da população feminina,
como pré-natal, puerpério e aleitamento materno, até planejamento reprodutivo, climatério e
atenção às mulheres em situação de violência doméstica e sexual. Contemplando, ainda, a
abordagem dos problemas/queixas mais comuns e a prevenção dos cânceres que mais
acometem essa população, como câncer de colo de útero e prevenção do câncer de mama.

13-Data: 26/05/2021

Projeto de extensão: Projeto Cidadão Consciente - Promovendo o protagonismo,
corresponsabilidade e autonomia. Proponente: Janaina Benatti de Almeida

Oliveira

Briefing: Dando sequência ao programa Humaniza FACERES, os alunos da turma 17 do
curso de medicina trabalharão o Projeto Cidadão Consciente durante todo o primeiro
semestre de 2021, divulgando temas relacionados ao princípio da política nacional de
Humanização denominado “Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e
coletivos”. O conteúdo elaborado e divulgado pelos acadêmicos será relacionado ao
Sistema Único de Saúde e o papel de cada cidadão nos cuidados com sua própria saúde. O
projeto acontecerá em parceria com a TV FACERES e as demais mídias sociais da
instituição, que ajudarão na divulgação dos programas gravados pelos acadêmicos.

14-Data: 16/06/2021

Projeto de extensão: Cuidados com a morte nas diferentes religiões

Proponente: Patricia Maluf Cury



Briefing: Projeto de extensão para orientar os profissionais da saúde sobre questões
relacionadas À visão da morte nas diferentes religiões, rituais e cuidados. Se possível, o
material será distribuído em formato de cartilha nos hospitais conveniados da FACERES.
Caso a pandemia não permita, será divulgado pelas mídias sociais.

15-Data: 12/05/2021

Projeto de extensão: Dia Mundial da Hipertensão Arterial – Controle sua pressão, viva
mais!

Proponente: Janaina Benatti de Almeida Oliveira

Briefing: Para destacar o 17 de maio de 2020, Dia Mundial da Hipertensão Arterial(HA) e o
próprio maio, Mês Mundial da HA, surge a campanha “Dia Mundial da Hipertensão Arterial –
Controle sua pressão, viva mais!”, onde os alunos da turma 17 elaborarão seis posts sobre
mudança do estilo de vida para prevenção da hipertensão arterial. Serão abordados os
seguintes temas: abandono do tabagismo, controle de peso e do uso de álcool, passos para
uma alimentação saudável, a importância da prática de atividade física e do controle do
estresse. O material será divulgado em mídias sociais como Instagram e Facebook. O
principal objetivo deste projeto é conscientizar a sociedade sobre as medidas que podem
prevenir a hipertensão arterial, diminuindo seus fatores de risco e sua incidência,
aumentando a qualidade de vida da população.

16-Data: 29/04/2021

Projeto de extensão: "Humanizando quem cuida" - projeto de extensão do Programa
Humaniza Faceres Proponente: Professoras do Programa de Integração Comunitária

Briefing: O Projeto "Humanizando quem cuida" é um projeto de extensão pertencente ao
Programa Humaniza FACERES, ambos construídos pelas professoras do Programa de
Integração Comunitária (PIC). Pautado no cenário atual da pandemia e na necessidade de
acolher os profissionais que atuam na linha de frente, os acadêmicos da 18ª Turma do
curso de medicina FACERES confeccionarão podcasts e mensagens acolhedoras para os
profissionais da saúde em tempos de covid-19.

Serão produzidos 3 podcasts que serão divulgados nas redes sociais oficiais da faculdade,
para a comunidade externa, com ênfase nos profissionais da saúde e no canal Spotify
"HUMANIZA FACERES". A divulgação iniciará dia 01/04 após a apresentação dos
materiais.

17-Data: 30/04/2021

Projeto de extensão: Imunizando sua mente: fatos e fakes sobre vacinação

Proponente:

Norma Barbosa Novaes Marques



Briefing: Projeto de extensão universitária em parceria com a rádio local da cidade de Bady
Bassit, para produção de podcasts para uma campanha de conscientização sobre a
importância da vacinação contra a Covid-19.

18-Data: 03/05/2021

Projeto de extensão: “Incentivo à vacinação contra a COVID-19” Proponente:

Fernanda A. Novelli Sanfelice

Briefing: Tendo em vista o cenário atual vivenciado em que a COVID-19 é a maior
pandemia da história recente da humanidade causada pelo novo coronavírus (SARSCoV-2.
Trata-se de uma infecção respiratória aguda, potencialmente grave, e de distribuição global,
que possui elevada transmissibilidade entre as pessoas por meio de gotículas respiratórias
ou contato com objetos e superfícies contaminadas. A Campanha de Vacinação contra a
COVID-19, vem sendo realizada de forma gradual, desde janeiro de 2021 pela Secretaria
de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) em consonância com o Ministério da Saúde
(MS). Após a disseminação do Documento Técnico Campanha de Vacinação contra a
COVID-19 de 31 de Março de 2021, 7ª atualização, surgiu como proposta a realização
desse projeto de extensão que promove e incentiva a vacinação contra a COVID-19. A
produção do material será realizada pelos alunos da turma 16, durante as aulas do
Programa de Integração Comunitária. Serão construídos 06 Posts abordando a importância
e incentivo da vacinação contra a COVID-19. Esse material será divulgado para a
comunidade externa através das mídias sociais como Instagram, Facebook, Linkedin e site
institucional, além da divulgação para a comunidade interna através do aplicativo Clipe
Escola. A divulgação deverá acontecer durante o mês de maio de 2021 com ampla
divulgação para que atinja o maior número de pessoas.

19-Data: 15/04/2021

Projeto de extensão: Morfo responde Proponente: Carla Patrícia Carlos

Briefing: As plataformas Instagram e Facebook, com a conta "Morfo Responde", deverão
estar funcionando até 07 de junho. Cada aluno da turma de calouros deverá convidar 10
alunos do ensino médio para seguir as páginas. Estes alunos alimentarão diariamente as
contas com os materiais produzidos, como vídeos curtos, podcasts, animações, etc. Além
disso, perguntas tipo "mito ou verdade" e suas respostas também serão inseridas nas
postagens. Os estudantes deverão monitorar os questionamentos do público, visando
interação e divulgação das informações.

20-Data: 13/04/2021

Projeto de extensão: Prevenção de gravidez na adolescência Proponente:

Renata Prado Bereta Vilela

Briefing: A adolescência é a fase que compreende a faixa etária entre os 10 e

20 anos incompletos, estima-se que no Brasil 23% da população seja de adolescentes.
Dentre os problemas de saúde nessa faixa etária, a gravidez sobressai em quase todos os



países e em especial, nos países em desenvolvimento. Além de gerar riscos de morte para
as mães e fetos essa condição ainda impacta significativamente na vida social e econômica
das adolescentes. Visando esses problemas a quarta etapa do curso de medicina da
Faceres através do eixo do Programa de Integração Comunitária irá desenvolver duas vídeo
aulas sobre essa temática que serão disponibilizadas a população atendida pelo Instituto as
Valquírias.

21-Data: 23/04/2021

Projeto de extensão: Projeto Saúde em Movimento: Prevenção das DCNT.

Proponente: Márcia Cristina Ayres Alves

Briefing: As DCNT são as principais causas de morte no mundo, correspondendo a 63%
dos óbitos em 2008. Aproximadamente 80% das mortes por DCNT ocorrem em países de
baixa e média renda. Um terço dessas mortes ocorre em pessoas com idade inferior a 60
anos. A maioria dos óbitos por DCNT são atribuíveis às doenças do aparelho circulatório
(DAC), ao câncer, à diabetes e às doenças respiratórias crônicas. As principais causas
dessas doenças incluem fatores de risco modificáveis, como tabagismo, consumo nocivo de
bebida alcoólica, inatividade física e alimentação inadequada. Visando esse problema, a
terceira etapa do curso de medicina da FACERES, através do eixo do Programa de
Integração Comunitária irá desenvolver um programa com apoio da TV FACERES, que será
divulgado nas redes sociais, orientando a população em geral, a respeito da prevenção das
DCNT, como Hipertensão Arterial, Diabetes, DPOC e Câncer, dando ênfase na Mudança do
Estilo de Vida(MEV).

22-Data: 13/05/2021

Projeto de extensão: Aplicativo online: uma perspectiva em saúde mental dos alunos de
medicina

Proponente: Fernanda do Nascimento Pessatto Quessada

Briefing: Produção de materiais online sobre promoção da saúde e prevenção de agravos
em saúde mental para estudantes de medicina.

23-Data: 30/05/2021

Projeto de extensão: “Achados radiológicos pulmonares em pacientes com COVID-19:
orientações para profissionais de saúde”

Proponente: Augustus Cézar Polimeno

Briefing: Projeto de extensão universitária para produção de fôlderes de orientação para
profissionais de saúde sobre achados de imagens em pacientes com diagnóstico de
COVID-19.

24-Data: 16/06/2021

Projeto de extensão: Caça fake news: esclarecendo mitos e verdades sobre a Covid-19



Proponente: Cristiane Spadacio

Briefing: Os alunos da Turma 14 produzirão uma série de materiais informativos para serem
divulgados nas redes sociais sobre mitos e verdades sobre a Covid-19. Com temas que
variam desde as informações sobre vacina, uso de medicamentos, tratamento precoce, uso
adequado de EPIs e medidas de biossegurança. Serão produzidos posts informativos e um
e-book para disseminação de informações confiáveis, com base científica adequada. Os
conteúdos serão adaptados para todos os públicos, de fácil compreensão e interativos.

25-Data: 27/05/2021

Projeto de extensão: "Incentivo à Higienização das Mãos"

Proponente: Professoras do Programa de Integração Comunitária

Briefing: O Projeto "Incentivo à Higienização das Mãos" é um projeto de extensão
elaborado pelas professoras e acadêmicos do Programa de Integração Comunitária (PIC)
juntamente com os alunos da turma 18. Esta prática, de alcance universal, é baseada nas
melhores evidências e tem impacto comprovado na qualidade do atendimento e segurança
do paciente em todos os níveis do sistema de saúde. A adequada higienização das mãos
contribui para prevenir e controlar infecções relacionadas à assistência à saúde. Com base
na data comemorativa do Dia Mundial de Higienização das Mãos (05/05), no cenário atual
da pandemia e na importância da higienização das mãos não apenas pelos profissionais,
mas sim toda a população, os acadêmicos da 18ª Turma do curso de medicina FACERES
confeccionarão 6 tik tok/reels para os profissionais da saúde em tempos de covid-19 e a
população em geral. Os materiais produzidos serão divulgados nas redes sociais oficiais da
faculdade, para a comunidade interna e externa.

26-Data: 11/06/2021

Projeto de extensão: Campanha Prevenção da Obesidade Infantil

Proponente: Márcia Cristina Ayres Alves

Briefing: A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo excesso de peso e
costuma ser causada pela associação de fatores genéticos, ambientais e comportamentais.
Segundo a OMS, o aumento da obesidade infantil decorre da alteração na disponibilidade e
tipo de alimento consumido, associada a um declínio na atividade física da criança, que
resulta em desequilíbrio energético. Visando esse problema, a terceira etapa do curso de
medicina Faceres, turma XVI, através do eixo do Programa de Integração Comunitária,
produzirão materiais sobre essa temática que serão disponibilizados nas redes sociais
oficiais da Faceres para conscientização e orientação da população em geral, porém com
foco nos pais para conscientizar a importância da prevenção da obesidade infantil.

27-Data: 15/06/2021

Evento: 14º Fórum Projeto Terapêutico Singular (PTS) - Promovendo Saúde e Prevenindo
Doenças

Proponente: Professoras do Programa de Integração Comunitária



Briefing: O 14º Fórum Projeto Terapêutico Singular (PTS) - Promovendo Saúde e
Prevenindo Doenças, será realizado no dia 15 de junho de 2021 das 8h00 às 11h00,
através da plataforma virtual Zoom. Serão apresentados 11 relatos de experiência,
distribuídos em 03 salas simultâneas. Foram selecionados 03 avaliadores externos, sendo a
enfermeira doutorada Ariane Ranzani Rigotti, a psicóloga da Secretaria Municipal de Saúde
de São José do Rio Preto Renata Galli e o Médico Ortomolecular e especialista em
envelhecimento saudável Nicolas Mattos. Os avaliadores irão avaliar tanto o conteúdo
teórico dos resumos quanto a apresentação dos acadêmicos. Os resumos foram divididos
nos eixos de alimentação saudável e prevenção de câncer de mama, Doenças
transmissíveis, Imunização e promoção da saúde mental.

28-Data: 25/06/2021

Projeto de extensão: TABAGISMO

Proponente: Roberta Costa Palmeira

Briefing: APRESENTAÇÃO SOBRE TABAGISMO, SUAS DIFERENTES FORMAS DE
CONSUMO E SEU IMPACTO NA SAÚDE, COMO DOENÇAS RELACIONADAS,
TABAGISMO PASSIVO, IMPLICAÇÕES DO TABAGISMO NA GESTAÇÃO E NA
ADOLESCÊNCIA, ESTRATÉGIAS DE CONTROLE E

TRATAMENTO. O material será divulgado para a comunidade acadêmica e externa pelas
mídias sociais.

29-Data: 10/07/2021

Projeto de extensão: Telessaúde: rastreamento e monitoramento para Covid- 19

Proponente: Cristiane Spadacio

Briefing: Convocação de alunos voluntários para atuar em Projeto de Telessaúde no
município de Bady Bassitt, no contexto da Covid-19.


