
Projetos e atividades de extensão no 2º semestre de 2021 

 

Data: 01/12/2021 

Modalidade da atividade extencionista: Projeto 

Título: Orientações gerais sobre primeiros socorros e medidas preventivas para 

doenças comuns ao adulto”        

Proponente: Mateus de Lima Ribeiro 

Briefing: Projeto de extensão universitária para produção de materiais de 

divulgação sobre saúde para população em geral. Estão previstos como temas 

os relativos aos conteúdos trabalhados nos componentes curriculares de 

Habilidades em Simulação I e II, mais especificamente, primeiros socorros e 

medidas preventivas para doenças comuns ao adulto. 

Data: 30/12/2021 

Modalidade da atividade extencionista: Projeto 

Título: Atenção à saúde dos idosos        

Proponente: Patricia Maluf Cury 

Briefing: Serão elaborados e distribuídos materiais de orientação para idosos , 

familiares e cuidadores, relacionadas aos seguintes temas: 1)Estatuto do Idoso: 

abordagem dos principais direitos na área da saúde e garantias oferecidas pela 

Delegacia Especializada; 2) A importação da acuidade auditiva e a 

desmistificação do uso de aparelho auditivo; 3) Atividades familiares que podem 

auxiliar na saúde mental do idoso; 4) Sexualidade dos idosos 5) Abandono 

familiar 6) Alzheimer 7) Cartilha didática na qual os idosos podem anotar e ler 

informações importantes para o seu dia a dia, na tentativa de melhorar sua 

qualidade de vida ; 8) Saúde emocional dos idosos ; 9) Segurança do idoso em 

casa; 10 os direitos dos idosos no dia a dia.  

Data: 22/12/2021 

Modalidade da atividade extencionista: Projeto 

Título: Impacto da pandemia COVID-19 em crianças        

Proponente: Roberta costa Palmeira 



Briefing: Avaliação do impacto na saúde mental, tempo de telas, ganho de 

peso, dificuldade de aprendizado e transtorno de ansiedade através de 

questionário aplicado aos pais de alunos do INSTITUTO ALARME em São José 

do Rio Preto. O questionário foi elaborado pelos alunos de medicina turma 13 

etapa 7 da Faculdade Ceres, baseado nos manuais da Sociedade brasileira de 

Pediatria. Após análise das respostas, os pais serão orientados. 

 

Data: 01/12/2021 

Modalidade da atividade extencionista: Projeto 

Título: “Prevenção é atitude!! Previna-se do HIV/ AIDS , Hepatites B e C e 

ISTs.        

Proponente: Márcia Cristina Ayres Alves 

Briefing: As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) são causadas por vírus, 

bactérias ou outros microrganismos. Elas são transmitidas, principalmente, por 

meio do contato sexual (oral, vaginal, anal) sem o uso de camisinha masculina 

ou feminina, com uma pessoa que esteja infectada. O tratamento das pessoas 

com IST melhora a qualidade de vida e interrompe a cadeia de transmissão 

dessas infecções. As campanhas de conscientização do HIV/ ISTs, é o conjunto 

de ações na promoção de apoio a iniciativas de solidariedade e de promoção à 

vida. Tem como objetivo promover a vida, despertando a consciência sobre o 

cuidado com a saúde do corpo. Além disso, as ações buscam frear estigmas e 

preconceitos que ainda rodeiam a doença e pessoas que possuem a AIDS e 

outras ISTs. 

 

Data: 30/11/2021 

Modalidade da atividade extencionista: Evento 

Título: 15º Fórum Projeto Terapêutico Singular (PTS) – Projeto Terapêutico 

Singular e o seu impacto na saúde        

Proponente: Professoras do Programa de Integração Comunitária 

Briefing: O 15º Fórum Projeto Terapêutico Singular (PTS) - Projeto Terapêutico 

Singular e o seu impacto na saúde, será realizado no dia 30 de novembro de 

2021 das 8h00 às 11h00, no Campus da Faceres. Serão apresentados 12 relatos 

de experiência, distribuídos em 02 salas. Foram selecionados 04 avaliadores 

externos, sendo o enfermeiro André Lozano, o psicólogo Valdir Carlos Severino 



Junior e os Médicos Luís Gabriel Ronchi e Guilherme Wazen. Os avaliadores irão 

avaliar tanto o conteúdo teórico dos resumos quanto a apresentação dos 

acadêmicos. As temáticas abordadas serão saúde mental, automedicação e não 

adesão ao tratamento, obesidade, doenças crônicas não transmissíveis, 

glaucoma, senilidade, qualidade de vida da família de pacientes com 

incapacidades funcionais, Síndrome de Tourette e Síndrome de Prader Willi. 

Data: 26/11/2021 

Modalidade da atividade extencionista: Projetos 

Título: Boas práticas de comunicação: uma proposta para melhoria dos serviços 

de saúde       

 Proponente: Norma Barbosa Novaes Marques 

Briefing: Construção de materiais sobre boas práticas de comunicação, para 

promover melhoria dos serviços de saúde. Roda de conversa com trabalhadores 

em saúde e usuários do serviço. Divulgação de materiais escritos interativos por 

meio de recursos digitais para comunicação (e-flayer, cartilhas, folhetos 

eletrônicos). 

Data: 18/11/2021 

Modalidade da atividade extencionista: Programa 

Título: FACE-FULBEAS       

Proponente: Silvio de Melo Scandiuzzi & Maria Vitória Krahl 

Briefing: O FACE-FULBEAS é um programa da FACERES em parceria com a 

FULBEAS, que tem como base principal a responsabilidade social, na medida em 

que busca levar conhecimento na área da saúde para adolescentes em estado 

de vulnerabilidade social, que estão inseridas em classes sociais mais baixas, e 

que nem sempre, possuem acesso às informações. Os alunos da turma 19, 

integrantes do programa, realizarão a primeira palestra para as alunas da 

instituição FULBEAS, como um marco inaugural do programa, no dia 

18/11/2021, na modalidade online, com início às 14h. Os temas que serão 

abordados nesta palestra serão voltados para a Prevenção de Infecções 

Sexualmente Transmissíveis, Gravidez na Adolescência e Relação Médico-

Paciente. 

Data: 17/11/2021 

Modalidade da atividade extencionista: Evento 



Título: Conjuntivite        

Proponente: Liga Acadêmica de Oftalmologia Faceres 

Briefing: O evento será realizado no dia 17/11/2021, por meio da plataforma 

Zoom em que terá apresentação de slides e abordará o tema "conjuntivite". 

Data: 14/11/2021 

Modalidade da atividade extencionista: Projeto 

Título: “Mitos e Verdades – outubro rosa”        

Proponente: Professoras do Programa de Integração Comunitária 

Briefing: O Projeto "Mitos e verdades – outubro rosa" é um projeto de 

extensão elaborado pelas professoras e acadêmicos do Programa de Integração 

Comunitária (PIC). O outubro rosa é uma campanha mundial realizada 

anualmente no mês de outubro, que busca a sensibilização das mulheres a 

respeito da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, 

aumentando as chances de cura e reduzindo a mortalidade. Dessa forma, 

acadêmicos da 19ª Turma do curso de medicina FACERES confeccionaram posts 

informativos com dúvidas frequentes das mulheres sobre o câncer de mama. Os 

materiais produzidos serão divulgados nas mídias sociais oficiais da faculdade, 

para a comunidade interna e externa. A divulgação iniciará dia 18/10 após a 

apresentação dos materiais. 

Data: 10/11/2021 

Modalidade da atividade extencionista: Projeto do Programa Humaniza 

Faceres 

Título: Conhecendo meu papel no Sistema Único de Saúde (SUS)       

 Proponente: Janaina Benatti de Almeida Oliveira 

Briefing: Ainda como parte do Programa Humaniza FACERES, os alunos da 

turma 18 do curso de medicina trabalharão o Projeto Conhecendo meu papel 

no Sistema Único de Saúde (SUS) durante todo o segundo semestre de 2021, 

divulgando temas relacionados aos direitos e responsabilidades do usuário no 

SUS. Serão divulgados três vídeos curtos, com duração entre 15 e 30 segundos, 

em redes sociais como Instagram e TikTok. O projeto terá como objetivo 

informar a população geral sobre seus direitos, responsabilidades e forma de 

cogestão do Sistema Único de Saúde, a fim de despertar interesse dos usuários 

em contribuir para melhoria do sistema de saúde brasileiro. 



Data: 10/11/2021 

Modalidade da atividade extencionista: Projeto 

Título: Novembro Azul        

Proponente: Professoras do Programa de Integração Comunitária 

Briefing: Novembro Azul: mês mundial de combate ao câncer de próstata 

coloca em evidência a Saúde do Homem. O câncer de próstata, tipo mais 

comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina 

que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 

minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do 

Instituto Nacional do Câncer (Inca). Assim, faz-se necessário sensibilizar esse 

público e com esta finalidade, acadêmicos de medicina da Faceres produzirão 

materiais informativos sobre o assunto para divulgação nas mídias sociais. Os 

materiais serão divulgados após validação do corpo docente do Programa de 

Integração Comunitária no dia 04/11/2021. 

Data: 10/11/2021 

Modalidade da atividade extencionista: Projeto 

Título: Saúde no prato para um futuro saudável        

Proponente: Janaina Benatti de Almeida Oliveira 

Briefing: Estudos nacionais indicam prevalência de excesso de peso e 

obesidade em crianças e adolescentes, variando entre 11,6% e 38,5%. A 

obesidade resulta de um desequilíbrio entre ganho energético e gasto 

energético, levando a inflamação, impacto negativo na resposta imunológica, 

processo aterosclerótico e doença cardiovascular. Além de impactar na 

qualidade de vida da criança e do adolescente, a obesidade na infância traz 

consequências importantes para a vida adulta, o que justifica a necessidade de 

atividades de promoção de hábitos saudáveis para crianças. Nesse sentido, o 

projeto “Saúde no prato para um futuro saudável” se faz importante, pois ele 

visa promover alimentação saudável para crianças para o combate da 

obesidade infantil. Este projeto será desenvolvido por acadêmicos da turma 18 

e professoras do eixo Programa de Integração Comunitária nas Escolas do 

município de Guapiaçu, através de atividades no formato de dinâmicas. A ideia 

desta abordagem surgiu com o projeto “Campanha Prevenção da Obesidade 

Infantil”, desenvolvido por acadêmicos da turma 16 no primeiro semestre de 

2021 e divulgado através das mídias sociais. 

 



Data: 27/10/2021 

Modalidade da atividade extencionista: Evento 

Título: Retinopatias e Diabetes        

Proponente: Liga Acadêmica de Oftalmologia 

Briefing: Será realizada uma aula sobre retinopatias e diabetes no dia 27 de 

Outubro de 2021 através da plataforma ZOOM às 19:30 aberta ao público 

externo e alunos da instituição. 

Data: 26/10/2021 

Modalidade da atividade extencionista: Projeto 

Título: Envelhecimento e a Medicina        

Proponente: Araré de Carvalho Júnior 

Briefing: Usaremos de um café da tarde para promover o encontro dos 

estudantes de medicina da 4ª etapa da Faceres, com os idosos do ILPI 

(Instituição de Longa Permanência para Idosos) da cidade de Mirassol. O 

encontro permitirá a aproximação dos acadêmicos com os idosos. Usando da 

escuta qualificada, os alunos deverão ouvir as principais queixas dessa 

população, desenvolver o respeito e a empatia pelas demandas dos idosos. 

Data: 21/10/2021 

Modalidade da atividade extencionista: Projeto 

Título: “Covid-19: o que não podemos esquecer”        

Proponente: Professoras do Programa de Integração Comunitária 

Briefing: O Projeto de Extensão “Covid-19: o que não podemos esquecer” 

surgiu da necessidade de reafirmar hábitos que colaborem para a prevenção da 

Covid, já que ainda vivemos em pandemia. Com o intuito de sensibilizar 

crianças, adolescentes e a comunidade em geral, acadêmicos de medicina da 

Turma 19 em conjunto com as professoras do eixo Programa de Integração 

Comunitária (PIC) realizarão o Projeto em duas etapas. Na primeira, os 

acadêmicos elaboraram 6 posts com temas específicos sobre o que não 

podemos esquecer sobre a Covid. O material produzido será divulgado nas 

mídias sociais oficiais da faculdade, além das mídias de acadêmicos e 

professores. Na segunda etapa do projeto, os acadêmicos realizarão a dinâmica 



da palavra cruzada para abordar o assunto com crianças e adolescentes de uma 

escola de Guapiaçu. 

Data: 20/10/2021 

Modalidade da atividade extencionista: Projeto 

Título: PROJETO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO: LIGA ACADÊMICA DE 

OFTALMOLOGIA        

Proponente: Liga Acadêmica de Oftalmologia Faceres 

Briefing: Os ligantes envolvidos nas ações explicarão aos responsáveis, pais e 

professores, maneiras de se perceber a diminuição da acuidade visual. Para 

tanto, serão realizadas palestras, conversas e folders informativos. Com o 

objetivo de rastrear dificuldades visuais em crianças de 7 a 11 anos de idade, os 

membros da liga realizarão a aplicação do teste de Snellen, seguido de 

encaminhamento ao oftalmologista em caso de deficiência visual. Estas 

atividades serão realizadas nas instituições “As Valquirias” e “Geração Futuro”. O 

Instituto As Valquírias é uma Organização da Sociedade Civil, instalada na Zona 

Norte da cidade de São José do Rio Preto (SP), que visa entregar oportunidades 

para meninas, mulheres e seus filhos em situação de vulnerabilidade social e 

emocional. O Instituto busca sanar e combater os três maiores problemas da 

comunidade: tráfico de drogas, trabalho infantil e prostituição. A Geração 

Futuro é uma ONG em São José do Rio Preto que atua junto a escolas e 

comunidades na educação e desenvolvimento de crianças e adolescentes. 

 

Data: 20/10/2021 

Modalidade da atividade extencionista: Evento 

Título: Urgências oftalmológicas        

Proponente: Liga Acadêmica de Oftalmologia Faceres 

Briefing: O evento será realizado no dia 20/10/2021, por meio da plataforma 

Zoom em que terá apresentação de slides e abordará o tema "urgências 

oftalmológicas". Aula aberta ao público externo e alunos da faculdade. 

 

 



Data: 20/10/2021 

Modalidade da atividade extencionista: Projeto 

Título: “Atenção à Saúde para populações específicas: como acontece? Políticas 

Públicas de Saúde: Povos Indígenas, Pessoas privadas de liberdade no sistema 

prisional, População Negra, Criança, Homem e Mulher”        

Proponente: Professoras do Programa de Integração Comunitária 

Briefing: A legislação nacional estabelece que é responsabilidade do Estado 

garantir que todos tenham acesso à saúde e dar condições para que todos os 

cidadãos tenham qualidade de vida, isso inclui não só questões médicas, mas 

também socioeconômicas. Isso porque a situação do ambiente e a forma como 

se vive estão diretamente relacionados ao bem-estar. Políticas Públicas de 

Saúde são todas as ações e programas que visam melhorar as condições de 

saúde da população como um todo. Isso inclui ações de serviços de 

atendimento, como de proteção e promoção da saúde. Tendo em vista a 

relevância deste tema, as professoras do eixo do Programa de Integração 

Comunitária em conjunto com os alunos da T17 desenvolverão uma cartilha 

informativa sobre o que são políticas públicas de saúde e por que elas existem, 

para a população geral. O material será divulgado nas mídias sociais. 

Data: 19/10/2021 

Modalidade da atividade extencionista: Projeto 

Título: “Conscientização sobre o autismo: quando você conhece as peças se 

encaixam”        

Proponente: Professoras do Programa de Integração Comunitária. 

Briefing: O autismo é um distúrbio neurológico que impacta 

socioeconomicamente na vida de diversas famílias. Segundo a Sociedade 

Brasileira de Pediatria, sua prevalência vem aumentando com o passar dos anos, 

principalmente, pelo aumento de diagnósticos adequados. O diagnóstico e 

tratamento precoce pode amenizar significativamente os sintomas e reduzir em 

até dois terços os custos dos cuidados ao longo da vida. Tendo em vista a 

relevância de realizar uma conscientização sobre o autismo, tanto para reduzir o 

preconceito e as iniquidades existentes como para promover o diagnóstico 

precoce, as professoras do eixo do Programa de Integração Comunitária em 

conjunto com os alunos da T16 desenvolverão uma série de Posts informativos, 

onde serão abordados temas como o que é o autismo, sua causa, sinais e 

sintomas, o que fazer se desconfiar que seu filho tem o autismo, os diferentes 



graus que o transtorno pode apresentar, como confirmar o diagnóstico, a idade 

que o diagnóstico pode ser feito e se existe cura e tratamento. 

Data: 15/10/2021 

Modalidade da atividade extencionista: Projeto 

Título: Projeto de Extensão “Olhar para o Futuro”        

Proponente: Márcia Cristina Ayres Alves 

Briefing: A acuidade visual é o grau de aptidão do olho para identificar 

detalhes espaciais, ou seja, a capacidade de perceber a forma e o contorno dos 

objetos. A forma mais simples de verificar a capacidade da visão é medir a 

acuidade visual com a Escala de Sinais de Snellen. Quem pode fazer a 

identificação dos sinais de alteração por meio do Teste de Snellen? A 

identificação de sinais de alteração à saúde ocular pode ser feita por todos os 

profissionais que participam do Programa Saúde na Escola, destaca-se o papel 

dos profissionais de educação, por conviverem por longo período e em diversas 

situações do cotidiano dos educandos. O Teste de Snellen pode ser realizado 

por todos os profissionais da saúde e da educação desde que devidamente 

capacitados. A situação de avaliação das condições de saúde ocular precisa ser 

conduzida com atenção pelas equipes de saúde e educação do Programa Saúde 

na Escola. Essas avaliações são oportunidades de propiciar autoconhecimento 

aos educandos e fortalecer sua capacidade de autocuidado. Ações de promoção 

da saúde precisam estar integradas com as atividades de avaliação da saúde 

ocular. É importante discutir com os educandos e familiares a produção do 

cuidado com o ambiente escolar e com o território para evitar acidentes. Além 

disso, é necessário mencionar como a ambiência, as facilidades e dificuldades 

colocadas pela organização do espaço podem promover o acolhimento e a 

saúde dos educandos e a acessibilidade dos mesmos. Os acadêmicos de 

medicina serão capacitados para realizar o teste de Snellen nos estudantes de 

06 à 07 anos de idade, do ensino fundamental no município de Guapiaçu, 

construindo uma planilha de resultados dos testes, encaminhando para a 

direção da escola. 

 

Data: 07/10/2021 

Modalidade da atividade extencionista: Projeto 

Título: Projeto de Extensão na Disciplina de Morfofuncional da Etapa 2        



Proponente: Carla Patrícia Carlos 

Briefing: Os alunos da etapa 2 do 2º semestre de 2021 (turma 18) deverão se 

organizar em grupos de 5-6 alunos, escolhendo um tema entre os assuntos 

abordados nos 3 módulos da Disciplina de Morfofuncional. O projeto deverá ser 

desenvolvido com um segmento da população da cidade, a ser definido pelos 

próprios alunos, que também deverão estabelecer a forma de abordagem para 

trabalhar o conteúdo com o público-alvo escolhido. O trabalho com a 

população deverá ser aplicado até duas semanas antes da prova do 3º módulo 

da disciplina, devendo o grupo apresentar um relatório final com a descrição e 

documentação da atividade desenvolvida. 

Data: 07/10/2021 

Modalidade da atividade extencionista: Projeto 

Título: Projeto de Extensão na Disciplina de Morfofuncional da Etapa 5        

Proponente: Eduardo Martini Romano 

Briefing: Os alunos da etapa 5 do 2º semestre de 2021 (turma 15) deverão se 

organizar em grupos de 5-6 alunos, escolhendo um tema entre os assuntos 

abordados nos 3 módulos da Disciplina de Morfofuncional. O projeto deverá ser 

desenvolvido com um segmento da população da cidade, a ser definido pelos 

próprios alunos, que também deverão estabelecer a forma de abordagem para 

trabalhar o conteúdo com o público-alvo escolhido. O trabalho com a 

população deverá ser aplicado até duas semanas antes da prova do 3º módulo 

da disciplina, devendo o grupo apresentar um relatório final com a descrição e 

documentação da atividade desenvolvida. 

Data: 06/10/2021 

Modalidade da atividade extencionista: Projeto 

Título: Projeto de Extensão na Disciplina de Morfofuncional da Etapa 1        

Proponente: Jusciele Brogin Moreli Volpon 

Briefing: Os alunos da etapa 1 do 2º semestre de 2021 (turma 19) deverão se 

organizar em grupos de 5-6 alunos, escolhendo um tema entre os assuntos 

abordados nos 3 módulos da Disciplina de Morfofuncional. O projeto deverá ser 

desenvolvido com um segmento da população da cidade, a ser definido pelos 

próprios alunos, que também deverão estabelecer a forma de abordagem para 

trabalhar o conteúdo com o público-alvo escolhido. O trabalho com a 

população deverá ser aplicado até duas semanas antes da prova do 3º módulo 



da disciplina, devendo o grupo apresentar um relatório final com a descrição e 

documentação da atividade desenvolvida. 

Data: 06/10/2021 

Modalidade da atividade extencionista: Projeto 

Título: Projeto de Extensão na Disciplina de Morfofuncional da Etapa 6        

Proponente: Thiago Scremin Boscolo Pereira 

Briefing: Os alunos da etapa 6 do 2º semestre de 2021 (turma 14) deverão se 

organizar em grupos de 5-6 alunos, escolhendo um tema entre os assuntos 

abordados nos 3 módulos da Disciplina de Morfofuncional. O projeto deverá ser 

desenvolvido com um segmento da população da cidade, a ser definido pelos 

próprios alunos, que também deverão estabelecer a forma de abordagem para 

trabalhar o conteúdo com o público-alvo escolhido. O trabalho com a 

população deverá ser aplicado até duas semanas antes da prova do 3º módulo 

da disciplina, devendo o grupo apresentar um relatório final com a descrição e 

documentação da atividade desenvolvida. 

Data: 05/10/2021 

Modalidade da atividade extencionista: Projeto 

Título: Projeto de Extensão na Disciplina de Morfofuncional da Etapa 3        

Proponente: Marystela Fávero de Oliveira Cardoso 

Briefing: Os alunos da etapa 3 do 2º semestre de 2021 (turma 17) deverão se 

organizar em grupos de 5-6 alunos, escolhendo um tema entre os assuntos 

abordados nos 3 módulos da Disciplina de Morfofuncional. O projeto deverá ser 

desenvolvido com um segmento da população da cidade, a ser definido pelos 

próprios alunos, que também deverão estabelecer a forma de abordagem para 

trabalhar o conteúdo com o público-alvo escolhido. O trabalho com a 

população deverá ser aplicado até duas semanas antes da prova do 3º módulo 

da disciplina, devendo o grupo apresentar um relatório final com a descrição e 

documentação da atividade desenvolvida. 

Data: 29/09/2021 

Modalidade da atividade extencionista: Projeto 

Título: Mãos limpas pela vida        



Proponente: Janaina Benatti de Almeida Oliveira 

Briefing: Em continuidade ao projeto “Incentivo à Higienização das Mãos” 

desenvolvido no primeiro semestre de 2021 e divulgado através das mídias 

sociais, os acadêmicos da Turma 18 em conjunto com as professoras do eixo 

Programa de Integração Comunitária, desenvolverão o projeto “Mãos Limpas 

pela Vida”. A higienização das mãos é reconhecida, mundialmente, como uma 

medida primária, mas muito importante no controle de infecções. Com a 

pandemia da COVID-19 isso fica mais claro, e são necessárias intensificações 

nas campanhas de disseminação de informação sobre a adequada higienização 

das mãos tanto para profissionais quanto para a população geral. Este projeto 

terá por objetivo informar e capacitar estudantes sobre a importância da 

higienização das mãos e sua técnica correta, visando maior adesão a esta 

prática e possível prevenção de infecções. Para tal, os acadêmicos elaborarão 

dinâmicas, que serão aplicadas em Escolas do município de Guapiaçu. 

Data: 29/09/2021 

Modalidade da atividade extencionista: Projeto 

Título: Apoio ao Dia Mundial do Coração        

Proponente: Janaina Benatti de Almeida Oliveira 

Briefing: A doença cardiovascular (DCV) é a principal causa de morte no Brasil e 

no mundo, determinando aumento da morbidade e incapacidade ajustadas 

pelos anos de vida. A presença dos fatores de risco clássicos (hipertensão, 

dislipidemia, obesidade, sedentarismo, tabagismo, diabetes e histórico familiar) 

aumenta a probabilidade e norteia a prevenção primária e secundária. O dia 29 

de setembro é chamado Dia Mundial do Coração e a data tem como objetivo 

lembrar a importância desse órgão e dos cuidados que são necessários para ter 

um coração saudável, conscientizando a população sobre os riscos destas 

doenças, que podem ocorrer em qualquer idade. As ações de promoção da 

saúde do coração se fazem necessárias, visto os diversos fatores de risco para 

tais doenças, passíveis de prevenção. Em apoio a esta campanha que acontece 

todos os anos, os acadêmicos da turma 18 em conjunto com as professoras do 

eixo Programa de Integração Comunitária, desenvolverão uma série de seis 

posts que abordarão a prevenção dos fatores de risco para as doenças 

cardiovasculares e serão divulgados através das mídias sociais, a fim de diminuir 

sua incidência e melhorar a qualidade de vida da comunidade. 

Data: 29/09/2021 

Modalidade da atividade extencionista: Projeto 



Título: Projeto de Extensão na Disciplina de Morfofuncional da Etapa 4        

Proponente: Elizandra Moura dos Santos 

Briefing: Os alunos da etapa 4 do 2º semestre de 2021 (turma 16) deverão se 

organizar em grupos de 5-6 alunos, escolhendo um tema entre os assuntos 

abordados nos 3 módulos da Disciplina de Morfofuncional. O projeto deverá ser 

desenvolvido com um segmento da população da cidade, a ser definido pelos 

próprios alunos, que também deverão estabelecer a forma de abordagem para 

trabalhar o conteúdo com o público-alvo escolhido. O trabalho com a 

população deverá ser aplicado até duas semanas antes da prova do 3º módulo 

da disciplina, devendo o grupo apresentar um relatório final com a descrição e 

documentação da atividade desenvolvida. 

Data: 24/09/2021 

Modalidade da atividade extencionista: Projeto 

Título: Projeto de Extensão “Diga não à violência contra a criança”.        

Proponente: Márcia Cristina Ayres Alves 

Briefing: A violência, no meio infantil, se traduz em um forte estressor em 

relação ao processo normal de crescimento e desenvolvimento, devendo ser 

considerado em sua totalidade, para o seu pleno reconhecimento, a fim de se 

poder implantar medidas eficazes para sua resolução. Prevenir violência significa 

antecipar, intervir precocemente, evitar ou tornar impossível que o fenômeno 

aconteça ou se repita. Para lidar com a prevenção de violências e a promoção 

da saúde é preciso acreditar que prevenir é possível e crer no potencial de 

transformação. É necessário ter uma abordagem de empatia ao lidar com o 

problema, respeitando a cultura familiar e comunitária. De igual forma, é 

necessário desenvolver habilidades de resolução de problemas e utilizar as 

situações de violência como ponto de partida para mudanças (SOUZA, 2007). 

Os grupos deverão elaborar materiais com imagens/figuras que demostrem as 

crianças formas de prevenção de violência como abuso físico, sexual, emocional 

ou psicológico e negligência, trabalho infantil e violência no ambiente escolar, 

onde as crianças irão colorir. 

Modalidade da atividade extencionista: Evento 

Título: Bate-papo informal com Dr. Alberto Dabori       

 Proponente: LAPEDFC - Liga de Pediatria da FACERES 



Briefing: Aula aberta LAPED sendo um bate-papo informal com o Dr. Alberto 

Dabori, pediatra de Ribeirão Preto - SP. Evento aberto ao público externo e 

alunos da faculdade. 

Data: 15/09/2021 

Modalidade da atividade extencionista: Evento 

Título: Ambliopia e daltonismo        

Proponente: Liga Acadêmica de Oftalmologia Faceres 

Briefing: O evento contará com a presença do oftalmologista Sérgio Crivelin 

que apresentará sobre o tema "Ambliopia e daltonismo" na quarta feira no 

período da noite. Esse evento também contará com a participação dos ligantes 

da Liga Acadêmica de Oftalmologia Faceres e aberto ao público externo. 

Data: 08/09/2021 

Modalidade da atividade extencionista: Projeto 

Título: Setembro Amarelo – Mitos sobre o suicídio        

Proponente: Janaina Benatti de Almeida Oliveira 

Briefing: Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP, em parceria 

com o Conselho Federal de Medicina – CFM, organiza nacionalmente o 

Setembro Amarelo. O dia 10 deste mês é, oficialmente, o Dia Mundial de 

Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece durante todo o ano. Para 

fortalecer essa campanha, os acadêmicos da turma 18 do curso de medicina e 

as professoras do eixo Programa de Integração Comunitária, desenvolverão um 

projeto de extensão denominado “Setembro Amarelo – Mitos sobre o suicídio”, 

que acontecerá em dois momentos, sendo o primeiro com a criação de uma 

série de seis posts para redes sociais e posteriormente os alunos realizarão 

orientações presencialmente, nas escolas cadastradas no Programa Saúde na 

Escola na cidade de Guapiaçu. Esta ação terá como objetivo informar sobre a 

campanha do setembro amarelo e os mitos relacionados ao suicídio, a fim de 

aumentar a detecção de sinais de risco e busca de ajuda precoce, diminuindo a 

incidência de suicídio em todas as faixas etárias. 

Data: 01/09/2021 

Modalidade da atividade extencionista: Evento 

Título: Miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia e estrabismo        



Proponente: Liga Acadêmica de Oftalmologia FACERES 

Briefing: O evento acontecerá no dia 01/09/2021 às 19 horas via Zoom. O 

evento sobre desvios refrativo será conduzido pelo oftalmologista Dr. Sérgio 

Crivelin. Evento aberto ao público externo e alunos da faculdade. 

Data: 10/08/2021 

Modalidade da atividade extencionista: Evento 

Título: Proteja a amamentação: uma responsabilidade compartilhada        

Proponente: Professoras do Programa de Integração Comunitária 

Briefing: A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera o leite materno 

como alimento de ouro para a saúde dos bebês, por isso temos o agosto 

dourado que é dedicado a promoção do aleitamento materno. Tendo em vista a 

relevância deste tema, as professoras do eixo do Programa de Integração 

Comunitária em conjunto com os alunos da T16 desenvolverão uma cartilha 

informativa sobre os mitos e verdades da amamentação que vai ao encontro do 

tema da campanha deste ano “Proteja a amamentação: uma responsabilidade 

compartilhada”. Serão abordados temas como as características e funções do 

leite materno, a alimentação da nutriz, uso de chupeta e mamadeira, situações 

em que há restrição ao aleitamento materno, retorno da mãe ao trabalho e os 

instrumentos de proteção ao aleitamento materno no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


