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Apresentação

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEC/UFMA tem como função articular, desenvolver,
coordenar e apoiar as ações de extensão, junto à sociedade e à comunidade universitária.
Estabelece o vínculo com o ensino e a pesquisa, interagindo com diversos segmentos sociais,
como Organizações Governamentais e Não Governamentais, com a finalidade de contribuir na
busca de resposta inovadora aos desafios locais, regionais e nacionais. Suas ações estão
alicerçadas no conceito de Extensão Universitária, estabelecido na Política e no Plano Nacional de
Extensão.

Este caderno de resumos reune as atividades de extensão ofertadas à comunidade no ano de
2019 e visa incentivar a participação de professores e alunos e a integração das atividades dos
projetos desenvolvidos ao longo do ano. Este caderno de resumos apresenta os projetos
institucionais de extensão aprovados pela PROEC/UFMA e desenvolvidos no ano de 2019. 
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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEC

Cidade Universitária Dom Delgado · CEB VELHO
Av. dos Portugueses, 1996 · São Luís · Maranhão · CEP 65080-805

Tel:(98) 3272 8601

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Cristiane Dias Martins da Costa / Docente

Este projeto tem contribuído para melhorar as competências de leitura e 
escrita dos alunos da Pestalozzi de Codó/Maranhão. A escola atende cerca 150 
crianças com deficiências nos turnos matutino e vespertino. Ao longo de sete 
anos o trabalho do projeto tem contribuído para o domínio das competências 
de leitura e escrita na Educação Básica voltando seu foco para os alunos com 
deficiência, favorecendo, desse modo, sua participação ativa na escola e na 
comunidade em que vivem. Para alcançar os objetivos são realizadas atividades 
de formação, acompanhamento e superviosionamento dos bolsistas que, 
através desse processo, se qualificam para atuar no processo de ensino e 
aprendizagem dos alunos deficientes através de atividades literárias e de 
contação de histórias. Isso torna possível, também, o aprimoramento das 
habilidades dos acadêmicos para atuar na Educação Básica. De fato, o projeto 
tem permitido aos discentes da UFMA perceber que os espaços sociais não são 
homogêneos e que as diferenças são enriquecedoras para o ser humano. 
Ressalta-se que as ações do projeto realizadas na Pestalozzi e no Campus VII da 
UFMA têm sido avaliadas de forma positiva tanto pela Coordenação, quanto 
pela corpo discente e docente da escola que solicita que os trabalhos na escola 
não sejam interrompidos. As principais atividades realizadas são: contação de 
histórias, acompanhamento específico com alguns alunos da turma do 3o ano, 
reuniões e preparação de materiais didáticos para as histórias. No início do ano 
(fev. 2019) as bolsistas participaram do curso de 15 horas 'Alfabetização e 
Letramento'.
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Cidade Universitária Dom Delgado · CEB VELHO
Av. dos Portugueses, 1996 · São Luís · Maranhão · CEP 65080-805

Tel:(98) 3272 8601

EDUCAÇÃO PARA PREVENÇÃO DE ENTEROPARASITOSES UMA ABORDAGEM 
PROFILATICA DIANTE DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA

Maria Aparecida de Almeida Araujo / Técnico

O projeto Educação para prevenção de Enteroparasitoses uma abordagem 
profilática diante de crianças com deficiência auditiva apresenta como 
proposta a capacitação das pessoas com deficiência auditiva e surdas através 
de aulas teóricas e práticas, aulas essas ministradas em língua de sinais por 
acadêmico de enfermagem e nutrição devidamente habilitado. o tema em 
abordado nessa atividade são situações do dia a dia em que uma conduta de 
higienização correta pode evitar o alto índice de internações, bem como salvar 
vidas em muitos casos e a educação em saúde constitui-se ainda como o 
melhor meio de prevenção de uma população.Visto que na área da saúde a 
ocorrência de treinamentos e cursos faz parte do cotidiano desses profissionais 
e, muitas das vezes, por serem desarticulados do contexto dos serviços não 
representam avanços na qualidade do cuidado prestado.
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LIGA ACADÊMICA DE COMBATE ÀS HEPATITES VIRAIS

Adalgisa de Souza Paiva Ferreira - Docente

Diante da grande morbidade produzida pelas hepatites virais, que onera o 
sistema de saúde e compromete a qualidade de vida da população e em 
conformidade com as decisões governamentais, foi criada a Liga Acadêmica de 
Combate às Hepatites Virais do Maranhão. A ação tem como proposta 
promover saúde a comunidade, executando suas atividades visando a 
prevenção, detecção precoce e tratamento das hepatites virais, havendo 
cobertura de todo o estado do Maranhão. Além disso, possibilita a capacitação 
de graduando, estagiários e docentes para que possam manejar corretamente 
os pacientes com hepatites virais. Contribui, também, para a incrementação 
curricular dos participantes, uma vez que as informações coletadas servirão 
como alicerce para publicações. Desta forma, a Liga Acadêmica de Combate às 
Hepatites Virais pretende continuar sendo um centro de referência estadual 
para o manejo das hepatites virais do Maranhão, atendendo pacientes 
oriundos dos centros de triagem da capital e do interior, possibilitando aos 
mesmos acompanhamento de qualidade.
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PREVENÇÃO DE INFECÇÃO NO SÍTIO CIRÚRGICO: VIGILÂNCIA DE INFECÇÃO 
HOSPITALAR DO PACIENTE CIRÚRGICO DO HUUFMA

João Nogueira Neto / Docente

O projeto Prevenção de Infecção no Sítio Cirúrgico tem como proposta a 
realização de atividades que promovam a educação da população sobre a 
infecção no sítio cirúrgico e que propiciem uma maior relação aluno-
comunidade, embasando-se nos conceitos de promoção da saúde e prevenção 
de doenças. Além disso, visa articular ações nas áreas temáticas de ensino, 
pesquisa e extensão, pretendendo o aprendizado desses pacientes em relação 
à prevenção de infecções e fatores desencadeantes de doenças para assim, 
melhorar a qualidade de vida da população. As ações que serão desenvolvidas 
são: Palestras educativas; Orientação em saúde à comunidade; 
Desenvolvimento do Sistema Nacional de Vigilância de Infecções Hospitalares; 
Acompanhamento pré, intra e pós-operatório.
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VIGIASIFI: PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DA SÍFILIS CONGÊNITA

Janaina Miranda Bezerra / Docente

A sífilis congênita ainda persiste como um importante desafio para a saúde 
pública. No Brasil, mostra-se como um evento de alta magnitude com 
indicadores desfavoráveis. Para o o controle da sífilis congênita o 
estabelecimento das ações de vigilância epidemiológica deve ser encarado 
como uma estratégia direcionada e pautada no contexto epidemiológico local. 
O VIGIASIFI: vigilância da Sífilis Congênita foi implantado em 2014 por meio da 
concessão de duas bolsas de extensão e nasceu da necessidade do serviço de 
enfermagem do HRMI em melhor aplicar e adotar os protocolos já 
estabelecidos pelo Ministério da saúde e em realizar uma notificação criteriosa, 
promovendo uma assistência organizada, humanizada e direcionada as 
gestantes/puerperas e RN com teste sorológico positivo para que elas 
entendam a sua patologia, riscos e necessidades. E também, oportunizar aos 
parceiros destas gestantes/puerpera um aconselhamento sobre a doença e 
teste sorológico. O HRMI utiliza o teste não treponêmico como diagnóstico 
seguindo protocolo nacional. A puérpera e RN com sorologia positiva, no 
entanto, após o período de internação, não recebia orientações quanto ao 
acompanhamento da criança pelos próximos 18 meses de vida. O projeto visa a 
notificação, aconselhamento e orientações sobre a doença, como formas de 
diagnóstico, tratamento e acompanhamento. Esta lacuna precisava ser 
preenchida e acreditamos que UFMA tem colaborado substancialmente para a 
melhoria da assistência dos pacientes com diagnóstico de Sífilis do HRMI. 
Entretanto, em um ano de implantação do projeto percebemos que ainda 
existe um longo percurso para estabelecimento de um fluxograma de 
atendimento.
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PROJETO ÁGUA É VIDA: PROMOVENDO EDUCAÇÃO AMBIENTAL ATRAVÉS DA 
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA CONSUMIDA NO ESPAÇO ESCOLAR

Paulo Roberto da Silva Ribeiro - Docente

Nas últimas décadas, observa-se uma preocupação mundial com a 
disponibilidade e qualidade da água. A exploração inadequada das fontes 
hídricas conduz à contaminação das águas superficiais e subterrâneas que se 
tornam, assim, um risco permanente para a saúde pública. Garantir fontes de 
água de boa qualidade é uma tarefa difícil, porém, necessária uma vez que está 
diretamente ligada à saúde humana. Assim, esta proposta, a ser desenvolvida 
como atividade curricular na comunidade, objetiva a promoção da educação 
ambiental através da avaliação da qualidade da água consumida em escolas de 
zonas rurais de Imperatriz e de Porto Franco – MA, bem como a integração dos 
alunos da graduação com os problemas da comunidade, quanto ao consumo de 
água potável. Para tanto, serão coletadas e analisadas (parâmetros físico-
químicos e microbiológicos) amostras de água consumidas nestas escolas. As 
análises “in loco” serão acompanhadas pela comunidade (alunos e 
professores), visando despertar maior interesse e aprendizado quanto às 
análises de água. Ao final, serão encaminhados às instituições de ensino, laudos 
técnicos acompanhados de palestras explicativas sobre o significado de cada 
parâmetro analisado, a importância da qualidade da água para a saúde e a 
adoção de medidas preventivas visando a minimização da contaminação, bem 
como a manutenção adequada da qualidade da água para o consumo humano 
e o uso e reuso racional da mesma. Assim, espera-se contribuir para avaliar se a 
água está própria para o consumo humano e a conscientização do usuário 
sobre a importância da armazenagem e utilização responsáveis da mesma, 
visando sua potabilidade.
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TRANSFORMANDO SORRISOS

Andréa Dias Neves Lago / Docente

O sorriso pode trazer muitos benefícios para a saúde, pois já se sabe que ao 
sorrir nosso cérebro libera serotonina e endorfina, substâncias que provocam 
sensações de prazer e felicidade, além de combater diversas doenças. A 
integração dos conhecimentos de ciências básicas com a clínica odontológica e 
as disciplinas de do currículo permitirá o desenvolvimento das habilidades 
necessárias ao diagnóstico, ao planejamento, ao prognóstico e à execução de 
todos os procedimentos de reabilitação oral. Assim este projeto tem como 
objetivo criar condições técnicas e científicas aos alunos de graduação a 
executarem planejamentos adequados transformando o sorriso da população, 
complementando o aprendizado da grade curricular dos discentes. Ele se 
desenvolverá semanalmente, às quartas-feiras pela manhã, na Clínica de 
Odontologia da UFMA no Campus Bacanga. Este projeto de extensão está 
embasado na tríade essencial para uma instituição de ensino superior: ensino, 
pesquisa e extensão, pois estimulará de todas as maneiras possíveis, ações 
para o crescimento científico e técnico dos acadêmicos e profissionais. A 
articulação entre o ensino e a extensão no presente projeto conduzirá 
mudanças no processo de ensino-aprendizagem, pois discentes e docentes 
constituem-se em sujeitos ativos do processo de aprender para que ocorra o 
crescimento técnico-científico dos profissionais da área de saúde. A relação 
entre pesquisa e extensão ocorre quando a produção do conhecimento é capaz 
de contribuir para a transformação da sociedade. A extensão, como via de 
interação entre universidade e sociedade, constitui-se em elemento capaz de 
operacionalizar a teoria e prática vivenciada pelo docente e pelo discente.
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PREVENÇÃO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA ENTRE HIPERTENSOS E/OU 
DIABÉTICOS ATENDIDOS NO CENTRO DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS RENAIS E 
HIPERTENSÃO ARTERIAL DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE DUTRA

Natalino Salgado Filho / Docente

A criação de um projeto que atue efetivamente na prevenção da Doença Renal 
Crônica (DRC) e esclareça as suas complicações entre pacientes hipertensos 
e/ou diabéticos pode incentivar a adesão dos mesmos ao tratamento e ser 
instrumento para aumentar a qualidade de vida dessa população e gerar 
enriquecimento intelectual para todos os envolvidos no Projeto. Nesse 
contexto, o projeto PREVENÇÃO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA ENTRE 
HIPERTENSOS E/OU DIABÉTICOS ATENDIDOS NO CENTRO DE PREVENÇÃO DE 
DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO ARTERIAL DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
PRESIDENTE DUTRA foi criado com o objetivo de prevenir a rápida progressão 
para os estágios avançados dessa nefropatia, evitar agudizações, prevenir e 
tratar suas complicações e, se necessário, também preparar o paciente a 
Terapia Renal Substitutiva e promover atividades educativas através de uma 
equipe multidisciplinar. Especificamente, pretende-se: a) Caracterizar o perfil 
clínico-epidemiológico da população-alvo; b) Identificar os grupos de maior 
risco; c) Manter o controle adequado da pressão arterial e glicemia desses 
pacientes; d) Incentivar a prática de exercícios físicos e outras mudanças de 
estilo de vida (adoção de hábitos alimentares saudáveis); e) Realizar 
intervenções educativas sobre o tema direcionadas aos pacientes e aos 
profissionais de saúde (intervenções pedagógico-terapêuticas); f) Atuar em 
conjunto com uma equipe multidisciplinar (médicos, nutricionistas, educadores 
físicos, enfermeiros, farmacêuticos) a fim de propiciar melhor adesão ao 
tratamento, tanto medicamentoso quanto não-medicamentoso; g) Humanizar 
o trabalho na área da saúde, promovendo interação de conhecimentos 
técnicos ao saber popular; h) Relacionar Ensino-Pesquisa-Extensão, de modo a 
capacitar e instruir os acadêmicos e profissionais da área da saúde.
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ATENÇÃO INTEGRAL ÀS MULHERES CLIMATÉRICAS

Luciane Maria Oliveira Brito - Docente

O projeto 'Atenção integral às mulheres climatéricas' tem como proposta a 
realização de atividades que promovam a saúde da mulher nessa fase 
específica do ciclo feminino e que propiciem uma maior relação aluno-
comunidade, embasando-se nos conceitos de promoção da saúde e prevenção 
de doenças. Além disso, visa articular ações nas áreas temáticas de ensino, 
pesquisa e extensão, visando o aprendizado dessas mulheres em relação a esse 
período repleto de diferentes eventos fisiológicos desagradáveis para muitas e, 
assim, melhorar a qualidade de vida dessa população. As ações que serão 
desenvolvidas são: Palestras educativas; Assistência à saúde das comunidades 
envolvidas; Desenvolvimento do PNCCCU – Programa Nacional de Controle do 
Câncer do Colo de Útero através da coleta de espécimes para a coloração de 
exames de Papanicolaou; Solicitação dos Exames complementares; 
Fornecimento de medicamentos; Orientação para o uso de medicamentos; 
Atividades Laboratoriais micológicas e Ações educativas para aconselhamento 
sobre o climatério, explicando a relação dos sintomas com a cessação da 
menstruação e as consequências que isso pode ocasionar no organismo.
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ARTESANATO NO MARACANÃ: UTILIZAÇÃO DA SEMENTE DE JUÇARA NA 
PRODUÇÃO ARTESANAL

Gisele Reis Correa Saraiva / Docente

O presente projeto de extensão refere-se a segunda fase do projeto 
“Artesanato no Maracanã: utilização da semente de juçara na produção 
artesanal”, realizado nos anos 2016/2017, onde junto às artesãs locais 
realizamos o trabalho de coleta das sementes de juçara, seu beneficiamento, 
criação/produção de peças e exposição/venda. Durante este período 
pesquisamos outros tipos de sementes na localidade, que está localizada 
dentro de uma Área de Proteção Ambiental - APA, e constatamos que existe 
uma grande variedade na área estudada e que também podem ser utilizadas 
para esse fim, tais como buriti (Mauritia flexuosa), dendê (Elaeis guineenses), 
leucena (Leucaena leucocephala), falso pau brasil (Adenanthera pavonina L.), 
tamarindo (Tamarindo indicas), anajá (Attalea maripa), babaçu (Attalea 
speciosa), tucum (Astrocaryum vulgare), entre outras espécies que podem ser 
agregadas às peças feitas com a semente de juçara. Dessa forma podemos dar 
continuidade ao projeto, explorando outras potencialidades da vegetação, 
onde a comunidade está inserida. Nesse sentido, essa fase tem por objetivo 
utilizar as sementes ornamentais da flora da Área de Proteção Ambiental - APA 
do Maracanã em produções artesanais, com vistas à sustentabilidade 
ambiental, social e econômica de modo a contribuir com o fortalecimento do 
artesanato local. Como metodologia de pesquisa utilizaremos o design 
participativo (SPINUZZI, 2005), onde o papel do design é mediar, construindo 
um caminho adaptado à realidade local em constante diálogo com as artesãs, 
sujeitos da pesquisa, proporcionando no final, uma nova linha de produtos que 
irão beneficiar a sustentabilidade local.
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O PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 
DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BURITICUPU

Cacilda Rodrigues Cavalcanti - Docente

O Projeto de Formação Continuada dos Profissionais de Educação do Sistema 
Municipal de Educação de Buriticupu – ProSemeb – constitui uma ação de 
extensão da Universidade Federal do Maranhão em resposta às demandas de 
formação técnico-pedagógica dos profissionais de educação, em especial, 
professores e gestores escolares que integram a rede municipal de educação. O 
Projeto tem como objetivo desenvolver ações de formação continuada 
adequadas às necessidades formativas de professores e gestores do sistema 
municipal de educação de Buriticupu, com foco na organização e gestão do 
trabalho pedagógico das escolas, tendo em vista a melhoria das práticas 
educativas. O Projeto tem como metodologia a pesquisa-ação, na perspectiva 
de formação continuada de professores em serviço que colocam suas práticas 
sob um olhar investigativo e reflexivo,na perspectiva de intervenção e 
construção de experiências inovadoras, que possam garantir a melhoria da 
aprendizagem dos educandos. A ação envolve cursos de formação, 
planejamento do trabalho pedagógico, avaliação e acompanhamento das ações 
desenvolvidos pelos professores cursistas em suas escolas.
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FORTALECIMENTO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES QUE ATUAM 
NA PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA NO MARANHÃO

Evaristo José de Lima Neto / Docente

Este projeto tem por objetivo oferecer formação continuada aos docentes 
pertencentes aos quadros das Escolas Famílias Agrícolas, filiadas à União das 
Associações de Escolas Famílias Agrícolas do Maranhão– UEFAMA. Esta 
formação se dará por meio da oferta de cursos presenciais de atualização, 
distribuídos em 10 (dez) módulos com duração de 20h/aula cada, 
contemplando equitativamente as áreas de conhecimento de Ciências 
Humanas, Ciências Naturais, Letras e Ciências Agronômicas, ministrados por 
docentes do quadro da Universidade Federal do Maranhão CAMPUS 
III/Bacabal. O conteúdo programático, metodologia e recursos didáticos 
referentes aos cursos de atualização, serão construídos pelos membros da 
diretoria e assessoria técnica da UAEFAMA, com o apoio técnico-científico da 
equipe do projeto, buscando, a partir dos princípios da pedagogia da 
alternância, coadunar as demandas programáticas consensuadas entre as 
Escolas Famílias Agrícola com, os temas de pesquisas recentes desenvolvidas 
pelos Docentes da Universidade Federal do Maranhão,-UFMA em suas 
respectivas áreas de conhecimento. Ao longo da execução do projeto, também 
será realizada uma pesquisa para traçar o perfil sóciotécnico dos docentes-
cursistas.
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CUIDADOS PALIATIVOS EM CLÍNICA MÉDICA: A IMPORTÂNCIA DA 
HUMANIZAÇÃO PARA A FORMAÇÃO GENERALISTA

Plinio da Cunha Leal / Docente

O projeto “Cuidados paliativos em clínica médica: a importância da 
humanização para a formação generalista”, realizado pela Liga Acadêmica de 
Clínica Médica (LACM), visa a promover melhor compreensão da complexidade 
da dor e dos cuidados paliativos entre os pacientes oncológicos e seus 
familiares, possibilitando melhor manejo, maior adesão e mais conforto entre a 
população que está vivenciando essa situação. Também objetivamos a 
sensibilização de futuros médicos generalistas para vivência de comunicação de 
notícias difíceis, convívio com pacientes oncológicos e em cuidados paliativos, 
de modo a promover uma prática clínica mais humanizada. Durante os 
ambulatórios de cuidados paliativos aplicaremos questionários para avaliar a 
capacidade funcional dos doentes nessa condição, aumentando a produção 
científica nessa área que ainda é muito escassa. Além disso, também 
realizaremos capacitações para membros da LACM e para toda a comunidade 
acadêmica da área da saúde interessada em temas como “Emergências 
oncológicas”, “Manejo farmacológico da dor”, “Comunicação de notícias 
difíceis”, dentre outros, ressaltando a importância desses conhecimentos para 
a formação generalista. A primeira, segunda e a terceira atividades serão 
desenvolvidas nos ambulatórios de cuidados paliativos no IMOAB e nas casas 
de apoio para pacientes com câncer, enquanto a quarta será desenvolvida ou 
no prédio da faculdade de medicina da UFMA ou no CRM.
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NEOPLASIAS MALIGNAS INDUZIDAS PELO TABAGISMO: CUIDAR DO 
PACIENTE, NÃO DA DOENÇA

Valéria Maria Sousa Leitão / Docente

A proposta deste projeto de extensão tem em vista a abordagem dos riscos e 
malefícios do tabagismo na população jovem e adulta da área Itaqui-Bacanga 
na cidade de São Luís - MA. O maior objetivo é a conscientização sobre o 
tabagismo e as neoplasias a ele relacionadas, a discussão sobre os processos 
saúde-doença-cuidado junto à comunidade, a prevenção do hábito de fumar 
em jovens e adultos, esclarecimentos sobre as neoplasias e a consequências do 
tratamento, e ademais, o incentivo à hábitos de vida mais saudáveis. A 
abordagem dar-se-á através de: atendimento ambulatorial primário 
multidisciplinar na Cidade Universitária da UFMA; palestras sobre o tabagismo 
e as dúvidas mais frequentes ministradas no local de atendimento, enquanto 
os clientes aguardam as consultas; distribuição de folders e panfletos para 
maior fixação da temática, aplicação de questionários avaliativos aos pacientes 
abordados no ambulatório do NIBA; E, visando alcançar de forma efetiva à 
comunidade, também serão realizadas atividades educativas para funcionários 
de empresas diversas, na cidade de São Luís - MA; Ações sociais periódicas de 
combate ao fumo e câncer de pulmão, em parceira com a Secretária Municipal 
de Saúde. Com esta ação espera-se que um elo seja formado e que a nossa 
mensagem contra o tabagismo seja propagada por aqueles que forem 
beneficiados direta ou indiretamente e que assim, consiga-se diminuir as 
graves consequências do tabaco.
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CARTAS AO DOADOR

Dario Itapary Nicolau / Docente

O Projeto “Cartas ao Doador”, previsto para o ano de 2019 e idealizado pela 
Liga Acadêmica de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão da Universidade 
Federal do Maranhão (LAHEMA/UFMA), será uma atividade de caráter 
interdisciplinar, envolvendo a área da saúde e da comunicação social. Tem-se 
como objetivo principal estreitar relações com doadores esporádicos, 
denominados neste como “doadores-caducos”, isto é, doadores que doaram 
uma vez ou mais, porém, por razões desconhecidas, não doam há mais de 01 
ano. A proposta de intervenção será realizada no Centro de Hematologia e 
Hemoterapia do Maranhão (HEMOMAR) e se baseará na busca ativa de 
doadores voluntários por meio de cartas que criem o vínculo doador-
hemocentro, de forma que aquele faça parte deste de forma constante. Além 
de buscar ativamente estes “doadores-caducos”, a equipe, através da 
possibilidade de resposta que proporcionará aos destinatários, tentará 
apreender os motivos que levaram estes a deixarem o ato voluntário e altruísta 
da doação, a fim de desenvolver campanhas de incentivo que se adequem às 
suas realidades. Por fim, o projeto permitirá resultados para a comunidade, 
uma vez que o estoque de sangue é utilizado em diversos procedimentos 
rotineiramente; para o hemocentro, quando trabalhando junto ao Setor de 
Captação de Doadores Voluntários promoverá campanhas de arrecadação de 
bolsas e conscientização; e aos acadêmicos, pois ao levar conhecimento aos 
que precisam (ensino), produzir de conhecimento científico (pesquisa) e atuar 
na comunidade e para ela (extensão) compõem o tripé das Instituições de 
Ensino Superior.
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PROGRAMA GRANDE CARAJÁS, CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Horácio Antunes de Sant Ana Júnior / Docente

O presente projeto resulta das discussões realizadas no processo do Seminário 
Internacional Carajás 30 anos e foi construído a partir da percepção de haver 
uma demanda na referida região por acesso a direitos sociais e políticas 
públicas. Os agentes sociais que são atingidos pelo Programa Grande Carajás 
constantemente têm seus direitos sociais e territoriais violados por grupos 
econômicos e pelo próprio Estado, que não assegura a garantia dos mesmos. O 
pouco acesso dos agentes sociais a informações e formações que os 
instrumentalizem na busca por direitos mantêm diversos povos e grupos 
sociais alheios a políticas públicas e direitos sociais e territoriais garantidos 
constitucionalmente. Partindo dessas constatações, identificamos e buscamos 
atender a demanda pela realização de um curso que discuta direitos humanos, 
cidadania e educação ambiental com um grupo de 40 agentes sociais de São 
Luís, Santa Rita, Itapecuru, Arari, Anajatuba, Igarapé do Meio e Santa Inês 
(Terra Indígena Pindaré), municípios que compõem a área de abrangência do 
Programa Grande Carajás no Maranhão. O curso será realizado a partir de 
encontros que ocorrerão, de forma itinerante, entre os meses de abril de 2019 
e março de 2020. Assim, o objetivo principal do projeto é organizar curso de 
educação ambiental, direitos humanos e cidadania junto a movimentos e 
grupos sociais ao longo da Estrada de Ferro Carajás no Maranhão, visando 
socializar informações sobre o acesso a direitos sociais e a políticas públicas e 
fortalecer formas locais de organização.
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IMPLANTAÇÃO DO AMBULATÓRIO E DO LABORATÓRIO DE IMUNOLOGIA 
APLICADA NA UFMA

Maria do Desterro Soares Brandão Nascimento / Docente

Introdução: As ações de extensão universitária, especialmente desenvolvidas 
por programas e projetos, estão integralizadas ao currículo de cursos de 
graduação, em especial os da área da Saúde, orientado pelo princípio 
constitucional da indissociabilidade com o Ensino e a Pesquisa. Objetivos: 
Promover a ampliação dos serviços de assistência oferecidos à comunidade de 
baixa renda da área Itaqui-Bacanga, para promoção da saúde, prevenção, 
diagnóstico e controle dos agravos e proporcionando aos alunos e professores 
novas experiências na área de saúde pública, oncologia e doenças infecciosas. 
Este ambulatório instalou-se em sua sede após a construção do Anexo do NIBA 
que é dotado de três consultórios médicos e uma Farmácia, sendo que esta 
última encontra-se desde então regularmente integrada à Rede SUS. Junto ao 
ambulatório também, funciona o Laboratório de Micologia/DEPAT/UFMA. As 
ações exitosas permitiram pleitear a criação deste programa, mediante o 
registro das vivências acadêmicas dos alunos dos cursos de graduação da 
UFMA, que funciona desde 1997 junto à PROEX/UFMA. Desde a implantação 
foram atendidos mais de 15.000 usuários, sendo realizados consultas de 
primeira vez, consultas de retorno, exames de colpocitopatologia oncótica, 
exames micológicos, além da dispensação de medicamentos em parceria com a 
SEMUS. Conclusão: Os benefícios produzidos pela extensão universitária à 
comunidade adjacente à Cidade Universitária da UFMA constituem um 
processo educativo, cultural e científico, que integra o pleno desenvolvimento 
do graduando, promovendo a interação transformadora entre a universidade e 
a sociedade civil.
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PROJETO APRENDENDO E EMPREENDENDO COM O TURISMO

Conceição de Maria Belfort Carvalho / Docente

O projeto tem por objetivo desenvolver competências do Empreendedorismo 
em jovens e adultos, moradores da cidade de São Luís, dando ênfase em 
questões empreendedoras ligadas ao mercado turístico, além de apresentar o 
conceito de diversidade cultural que cada vez mais aparece presente no 
mercado mundial. Objetiva ainda despertar nos alunos a questão da 
Criatividade através da oferta de minicursos, onde os alunos terão a 
oportunidade de participar de dinâmicas que o apoiem na identificação de 
novas oportunidades de negócios.
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MANIPULAÇÃO DE FITOTERÁPICOS E EDUCAÇÃO EM SAÚDE VOLTADA A 
FITOTERAPIA

Crisálida Machado Vilanova / Docente

A fitoterapia é a terapêutica que utiliza medicamentos cujos constituintes 
ativos são plantas ou derivados vegetais, e que tem a sua origem no 
conhecimento e no uso popular. O Brasil é detentor de um terço da flora 
mundial, posição que o coloca em destaque para o desenvolvimento de 
medicamentos fitoterápicos, desde que sejam incentivada s pesquisas nessa 
área. O Projeto de Manipulação de Fitoterápicos e Atenção em Saúde Voltada a 
Fitoterapia visa desenvolver ações teóricas e práticas com a finalidade de 
apresentar à população leiga, os aspectos legais, técnicos, a respeito do uso de 
medicamentos fitoterápicos, visando garantir aos usuários a qualidade, 
segurança e eficácia da terapêutica. Bem como desenvolve ações a 
profissionais farmacêuticos ou acadêmicos de farmácia com a finalidade de 
aproximá-lo da manipulação desses medicamentos e incentivando a pesquisa 
na área almejando o desenvolvimento de novos fitoterápicos. Enfatizando 
sempre a educação em saúde e a orientação sobre plantas medicinais, 
medicamentos fitoterápicos e o uso racional dos mesmos.
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PLANTÃO PSICOLÓGICO CENTRADO NA PESSOA: DEMOCRATIZANDO O 
ACESSO PÚBLICO À PSICOLOGIA

Cláudia Aline Soares Monteiro / Docente

Projeto de extensão, aqui apresentado, “Plantão Psicológico Centrado na 
Pessoa: Democratizando o Acesso Público à Psicologia” prevê o crescimento e a 
autonomia comunitários por meio de ações centradas na pessoa atendida, seja 
individualmente ou em grupo: Serviço de Plantão Psicológico Centrado na 
Pessoa (prática clínica da Psicologia que se articula com a sua prática social), 
práticas psicossociais com grupos e comunidades, cursos de extensão e 
mobilização comunitária. Essas ações visam contribuir para o desenvolvimento 
pleno de pessoas e organizações populares, promovendo saúde e cidadania, 
além de, como deve ser um projeto de extensão universitária, formação 
profissional qualificada e produção de conhecimento. Entendemos que as 
ações deste projeto ocorrem em organizações que concretizam importantes 
instituições como saúde, educação, cidadania, segurança, família, comunidade. 
Nesse sentido, as ações extensionistas têm sido realizadas em dois espaços de 
atenção e cuidado com a população maranhense: Defensoria Pública do Estado 
do Maranhão (DPE-MA) e o Núcleo de Extensão da Vila Embratel da UFMA 
(NEVE/UFMA).
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PROJETO JOVENS COM A BOLA TODA

Zartu Giglio Cavalcanti / Docente

O projeto “Jovens com a Bola Toda”-JBT completa, em 2019, seu décimo sexto 
ano de atividade acadêmica ininterrupta, tendo atendido, ao longo desse 
período, cerca de cinco mil crianças e adolescentes. Na qualidade de projeto de 
Extensão da UFMA, o JBT mantém sua identidade e vocação vinculados ao 
compromisso do Desenvolvimento Humano. O Projeto JBT tem como eixo 
estruturador de suas ações os Esportes, como meio de Educação, tanto para os 
jovens participantes quanto para os acadêmicos a quem denominamos de 
educadores (estudantes/bolsistas e voluntários) pois, do ponto de vista de sua 
formação acadêmica, vivenciam experiências que enriquecem e qualificam o 
processo. Além da contribuição em sua formação técnica desenvolvem sua 
consciência crítica e social, já que a convivência com seus ``alunos`` (do JBT) e a 
supervisão pedagógica tendem a modificar positivamente sua condição para 
compreender e intervirem qualitativamente junto à comunidade (participantes 
do projeto), promovendo mudanças, conforme a realidade dos mesmos 
(crianças e adolescentes). Ainda como prática acadêmica, o JBT cumpre um dos 
objetivos da extensão que se relaciona à indissociabilidade com o Ensino e a 
Pesquisa, pois, interliga as oportunidades por meio de ações e produtos 
acadêmicos. Portanto o projeto torna-se indispensável na formação do aluno, 
na qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade.
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ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL DE PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA

Aline Guimarães Amorim - Docente

Atualmente, o estilo de vida moderno levou a mudanças comportamentais que 
influenciam de forma deletéria a saúde da população. A prevenção deve ser 
realizada a longo prazo, desde a infância, adolescência e no decorrer do 
processo de envelhecimento, de maneira contínua, por meio de exercícios 
físicos regulares com orientação adequada, associados a alimentação saudável. 
Tal binômio alimentação saudável e prática de atividade física regular sugere 
uma junção benéfica para promoção de saúde. Para um planejamento 
alimentar adequado, diversos fatores devem ser considerados, dentre eles: a 
adequação energética da dieta, a distribuição dos macronutrientes e o 
fornecimento de quantidades adequadas de vitaminas e minerais. Além disso, a 
dieta do praticante de exercício físico deve ser estabelecida de acordo com as 
necessidades individuais, a freqüência, a intensidade e a duração do 
treinamento. Sendo assim, este projeto tem como objetivo implantar e 
oferecer assistência nutricional sistematizada para praticantes de atividade 
física. Para tanto, alunos do curso de graduação em Nutrição serão capacitados 
para identificar fatores de risco para a saúde, realizar anamnese nutricional e 
acompanharem a prescrição nutricional de pacientes que realizem atividade 
física regular e sejam assistidos em um posto de atendimento ambulatorial em 
um campus universitário federal.
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FORMAÇÃO DE AGENTES MULTIPLICADORES EM GEOTECNOLOGIAS 
APLICADAS AO MONITORAMENTO DO VETOR AEDES AEGYPTI NA ÁREA 

ITAQUI-BACANGA

Mauricio Eduardo Salgado Rangel / Docente

O crescimento populacional e o desordenamento das questões de ordem 
político-administrativas podem influenciar as condições de saúde da 
população. Assim, os especialistas discutem sobre o desenvolvimento de 
estratégias e tecnologia especifica para auxiliar as ações para mitigação dos 
problemas de saúde ambiental. Uma das doenças que tem preocupado a todos 
é a dengue, por se tratar de um agravo relacionado à problemas de 
saneamento e aglomeração populacional. As intervenções antrópicas no 
ambiente urbano, encontram importantes limitações de ordem ecológica. Foi 
observado que a eliminação dos focos do Aedes aegypti com produtos 
químicos pode causar impactos negativos ao ambiente e possibilitar resistência 
aos inseticidas aplicados. Outro aspecto da problemática refere-se ao tipo de 
informação e a maneira como essa é transmitida a população, supondo-se que 
são suficientes par que as pessoas compreendam a dimensão do problema e 
mudem seus hábitos, engajando-se efetivamente nas ações de controle do 
vetor. Portanto, uma solução razoável para este problema, pode ser 
encontrada na elaboração de propostas que contemplem as ações educativas e 
envolvam a comunidade, formando agentes multiplicadores do pensamento 
participativo e estimulando o monitoramento constante das condições 
ambientais, no sentido de eliminar as possibilidades de proliferação do 
mosquito vetor da dengue.
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ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA MULHER NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO DE 
ÚTERO NA COMUNIDADE ITAQUI-BACANGA

Selma do Nascimento Silva / Docente

No Maranhão, o câncer de colo é o segundo mais comum entre as mulheres, 
com uma estimativa de 720 novos casos em 2018. O principal fator de risco 
para esse tipo de câncer é a infecção pelo Papiloma Vírus Humano, associado a 
aspectos socioeconômicos, ambientais e hábitos de vida como, início precoce 
da atividade sexual, multiplicidade de parceiros, tabagismo, hábitos de higiene 
inadequados e uso prolongado de contraceptivos. Assim, o projeto de extensão 
tem o objetivo conscientizar a população feminina do Itaqui-Bacanga sobre a 
importância da prevenção do câncer do colo uterino na, visando a redução da 
mortalidade por esse câncer em São Luís-MA, bem como proporcionar aos 
alunos da saúde sobre a importância da coleta correta dos exames 
cervicovaginais para detectar possíveis neoplasias e proporcionar aos mesmos 
a vivência de novas realidades. O projeto consistirá em palestras mensais para 
mulheres da comunidade Itaqui-Bacanga, abordando temas da saúde da 
mulher, com enfoque para a prevenção do câncer do colo. Paralelo às 
palestras, ocorrerá coleta de preventivo e aplicação de questionário abordando 
dados ginecológicos e socioeconômicos. O material coletado seguirá para o 
laboratório de Citologia Clínica-UFMA. Todo esse procedimento será realizado 
pelos alunos e em seguida, revisados pelos professores. Esta pesquisa justifica-
se então, pela contribuição na prevenção e promoção da saúde das mulheres 
residentes no município de São Luís-MA, uma vez que visa aumentar a 
demanda da realização do exame colpocitológico com repercussão na redução 
dos altos índices de morbidade e mortalidade pelo câncer de colo uterino.
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ICONOGRAFIAS DO MARANHÃO: CONSTRUINDO UMA MATERIOTECA COM 
ARTESÃ(O)S NA UFMA

Raquel Gomes Noronha / Docente

A relação entre conhecimentos projetuais especializados e práticas tradicionais 
de saberes é o âmbito no qual se desenvolve este projeto de extensão. Tendo 
em vista as discussões contemporâneas do campo do design, relativas às 
práticas projetuais colaborativas, em que designers experts – aqueles que 
possuem formação especializada – e designers difusos – aqueles que 
desenvolvem práticas pautadas na experiência empírica e tradicional – 
propomos a construção de uma materioteca – um acervo vivo e digital de 
materiais contruído coletivamente – a fim de darmos continuidade ao processo 
de sistematização de tecnologias sociais já iniciado em pesquisas anteriores. 
Com a Associação de Mães de Itamatatiua (Alcântara), Ana das Louças 
(Mirinzal), José Marcos 'CUTIA' e Valdecy Ferreira 'PACO', carpinteiros navais 
artesanais e produtores de corantes naturais (São João de Côrtes), MArtinho, 
detentor do saber da produção de ladrilho hidráulico, Tatiane Mendes e Lúcia, 
artesãs produtoras de biojoias com sementes nativas (São Luís), Joelma e 
Marcelúcia de São João dos Patos, que lidam com bordado, pretendemos 
trazer para o âmbito do Departamento de Desenho e Tecnologia e do 
Programa de Pós Graduação em Design, em seus laboratórios e oficinas, os 
materiais – sementes, corantes naturais, fibras e as plantas das quais são 
extraídas essas matéria-prima – no intuito de criar um ambiente para a prática 
e usos de tecnologias sociais no âmbito do design, produzindo protótipos, 
sistematizando “receitas” vernaculares de tratamento e uso desses materiais – 
sempre a partir da cocriação com os detentores dos saberes tradicionais.
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SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE HTLV EM SÃO LUÍS DO 
MARANHÃO: SEGUIMENTO CLÍNICO/LABORATORIAL E TERAPÊUTICO

Graça Maria de Castro Viana / Docente

O projeto 'Serviço de assistência ao portador de HTLV em São Luís do 
Maranhão: seguimento clínico/laboratorial e terapêutico' irá acolher os 
pacientes portadores de HTLV 1/2; promover à comunidade educação contínua 
em saúde com o intuito de esclarecer sobre a patologia, prognóstico e 
tratamento, aprimorando o nível de conhecimento dos pacientes e do público 
leigo melhorando assim a adesão ao tratamento e evitar a transmissão 
silenciosa do vírus. O projeto é vinculado ao Hospital Presidente Vargas e 
envolverá ações de atendimento clínico ambulatorial, tratamento e 
acompanhamento do paciente. Serão desenvolvidas palestras e rodas de 
conversas sobre os meios de prevenção e os cuidados necessários aos 
portadores de HTLV de acordo com as prováveis complicações que sua infecção 
traz (complicações dermatológicas, motoras e neurológicas). No que diz 
respeito ao ensino, será permitido ao estudante do curso de Medicina, a 
integração do conhecimento teórico e a prática e aprimoramento do mesmo 
mediante a realização de discussão de caso clínico. Os dados coletados pelos 
questionários e fichas clínicas serão utilizados como fontes de elaboração de 
trabalhos científicos e publicação em Revistas nacionais e internacionais.
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CASEMIRO COCO

Tácito Freire Borralho / Docente

O presente projeto se propõe a dar continuidade ao estudo do status histórico 
e/ou artístico-popular do Teatro de Formas Animadas, debruçando-se 
especificamente sobre a disseminação dessa arte em inter-relação 
profundamente voltada aos processos do ensino e aprendizagem, 
principalmente como atuante na formação do homem capacitado a refletir 
sobre a realidade cultural que o promoverá a ente ativo nas transformações 
das suas condições sociais e ambientais. Através das ações do projeto, 
professores e alunos dos Ensinos fundamental e médio estarão envolvidos de 
forma ativa, em duas etapas durante o ano letivo, sendo a realização de um 
levantamento sobre a real utilização de elementos animados em funções 
teatrais escolares e o número de professores envolvidos com esse trabalho em 
nossa área geográfica de atuação para a realização de um grande seminário 
sobre 'O Teatro de Formas Animadas e sua atuação na Educação Formal e não 
Formal' em São Luís com participação de professores da UFMA e de outros IES 
do Nordeste, Institutos Federais de Educação e a partir disso, a incursão de 
espetáculos de Teatro de Animação realizado por estagiários e voluntários do 
projeto nas bibliotecas escolares públicas e/ou privadas que mantenham 
intercâmbios com os professores elencados e devidamente comprometidos a 
partir de suas participações no seminário.
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ENFERMEIROS DO RISO

Floriacy Stabnow Santos / Docente

O projeto Enfermeiros do Riso foi implantado no Hospital Municipal Infantil de 
Imperatriz desde agosto de 2007, objetivando inicialmente que os discentes 
pudessem ter o primeiro contato com a rede hospitalar. Só em 2009 com apoio 
da PROEX passou a beneficiar alunos como projeto de extensão, cabendo aí 
não apenas a dualidade pesquisa e ensino, mas adentrando no campo 
extensionista. Dessa forma, a realização das ações se fazem com os alunos que 
comparecem ao hospital semanalmente para realizar atividades lúdicas, 
educativas que atendem as crianças internadas no Hospital Municipal Infantil 
de Imperatriz bem como aos seus acompanhantes. Os alunos se caracterizam 
com indumentária que proponha o riso e a descontração, como nariz de 
palhaço, peruca, pintura no rosto, fantasias, acessórios coloridos, entre outros, 
cabendo de certa forma o aceite presencial do grupo discente a partir da 
comunidade hospitalar e principalmente infantil. As ações desenvolvidas 
resumem em contar histórias, cantar, encher balões e criar objetos e animais 
com os mesmos, desenhar e pintar, ou simplesmente brincar. Nestas 
concepções há importância dos acompanhantes na recuperação do menor, em 
que inclui o familiar nas brincadeiras e atividades desenvolvidas. A integração 
dos discentes com o contato primário frente ao seu objeto de ação, 
comunidade, contribui para o desenvolvimento de suas habilidades como 
educador e cuidador.
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PROFISSIONALIZAÇÃO DA HOSPITALIDADE 2019

Davi Alysson da Cruz Andrade / Docente

O “Projeto de Extensão Profissionalização da Hospitalidade tem como principal 
objetivo proporcionar o desenvolvimento de competências, habilidades e 
atitudes aplicadas à hospitalidade profissional por meio da qualificação técnica 
e formação cidadã junto à comunidade. Foi iniciado em junho de 2009, tendo 
concluído sete turmas, qualificando aproximadamente 350 pessoas. Além da 
qualificação técnica, o projeto busca sensibilizar a comunidade para a 
importância da cidadania, em prol de uma cidade mais hospitaleira, para o 
morador e para o visitante, além da prática, aprimoramento e difusão do 
conhecimento dos discentes dos cursos de hotelaria e de turismo. Desde 
agosto de 2018 os cursos de Turismo e Hotelaria desenvolvem suas atividades 
no Centro Histórico de São Luís, na antiga Fábrica Santa Amélia. Várias famílias 
habitam na região do entorno da Fábrica. Nesta edição o projeto contempla 
estas pessoas, que estão próximas a UFMA-Centro Histórico, em prol de uma 
relação dialógica com a comunidade, em busca de um impacto social positivo, 
por meio da qualificação e apoio na busca de oportunidades no mundo do 
trabalho. Com esta qualificação estas pessoas adquirem competências para 
poder trabalhar no Hotel-Escola da UFMA, localizado ao lado da Fábrica Santa 
Amélia, que estará operando em breve.
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PROJETO MOVIMENTAÇÃO

Thiago Teixeira Mendes - Docente

A atividade física, cada vez mais vem sendo apontada como uma estratégia 
eficiente no combate e redução de taxas de mortalidade e de doenças crônico 
degenerativas. Em 2009, a Organização Mundial da Saúde (OMS) apontou que, 
se houver redução do sedentarismo na magnitude de 10-25% 1,3 milhão de 
mortes no mundo seriam evitadas. Apesar disso, ainda é elevado o índice de 
sedentarismo mundial, sendo este panorama um problema de saúde pública. 
Dentre as populações mais vulneráveis aos efeitos do sedentarismo estão os 
idosos, os quais sofrem os agravos à saúde em função das perdas físicas 
inerentes ao processo de envelhecimento. Aliadas a isso, estão as questões 
socioeconômicas, as quais, em diversas regiões do país, inviabilizam a essa 
população acesso à saúde de qualidade. A implementação e manutenção de 
programas de atividade física na saúde pública tem demonstrado resultados 
positivos em público idoso em elevada vulnerabilidade social. Dessa forma, o 
presente projeto de extensão tem como objetivo desenvolver um programa de 
atividade física para idosos no Município de Pinheiro-MA, com vistas a 
promover e incentivar a prática de atividade física e manutenção de um estilo 
de vida ativo e saudável.
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PROJETO DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIOS RESPIRATÓRIOS - PEER

Yara Nayá Lopes de Andrade Goiabeira / Docente

O Projeto de Educação em Exercícios Respiratórios possui sua relevância na 
perspectiva acadêmica e social ao fornecer à comunidade um programa de 
educação e assistência direcionado a pacientes em pós-operatório de cirurgias 
tóraco-abdominal, visando à redução das complicações respiratórias no pós-
operatório e a melhoria na qualidade de vida dos mesmos. O projeto é 
vinculado ao Hospital Municipal de Imperatriz, e, desde 2012 promove ações 
extensionistas de avaliação do padrão respiratório e educação sobre exercícios 
respiratórios do pós-operatório, além do atendimento, há sessões clínicas com 
discussão dos principais casos abordados, seminários e educação continuada 
para os técnicos de enfermagem do hospital, a fim de ampliar a relação entre 
as instituições envolvidas. As experiências obtidas no projeto serão utilizadas 
para o desenvolvimento de Trabalhos de Conclusão de Cursos de Graduação e 
na produção científicas da Instituição, conectando os pilares do ensino-
pesquisa e extensão.



PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEC

Cidade Universitária Dom Delgado · CEB VELHO
Av. dos Portugueses, 1996 · São Luís · Maranhão · CEP 65080-805

Tel:(98) 3272 8601

ASSISTÊNCIA AO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇAS GASTROINTESTINAIS NO 
AMBULATÓRIO DE GASTROENTEROLOGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA 

UFMA

Jose Aparecido Valadão / Docente

Firma-se como um projeto que atua como ensino, pesquisa e extensão, visando 
promover uma abordagem integral ao paciente portador de doenças e/ou 
sintomas do trato gastrointestinal através equipe multidisciplinar direcionada 
para prevenção, diagnostico, tratamento e controle de doenças 
gastrointestinais
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NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO PACIENTE PSIQUIÁTRICO

Samia Jamile Damous Duailibe de Aguiar Carneiro Coelho / Docente

A Liga Acadêmica Maranhense de Psiquiatria (LAMP), da Universidade Federal 
do Maranhão (UFMA), realiza atividades de extensão no Hospital Presidente 
Dutra (HUUFMA), integrando o ensino acadêmico, a pesquisa e atuação na 
comunidade. O projeto tem como pilar o ambulatório especializado em 
psiquiatria proposto e coordenado pela Prof. Sâmia Jamile Damous Duailibe de 
Aguiar Carneiro no PAPA DOR. O PAPA DOR é um projeto de extensão do 
HUUFMA referente ao Programa de Assistência ao Paciente Asmático e Casa da 
Dor realizado em um anexo do hospital universitário. Os pacientes que fazem 
acompanhamento no PAPA DOR podem ser encaminhados para atendimento 
psiquiátrico, intitulado Núcleo de Atendimento ao Paciente Psiquiátrico 
(NAPP), com acesso facilitado. O ambulatório é acompanhado por alunos 
integrantes da LAMP e tem finalidade acadêmica, de aprendizado prático em 
psiquiatria, além de constituir uma atividade extensionista com oferta de 
serviço em saúde mental para pacientes com asma e dor crônica. Além da 
atividade no PAPA DOR, os integrantes da LAMP também tem acesso aos 
ambulatórios especializados em psiquiatria do HUUFMA, que seguem as 
normas convencionais de marcação de consultas. O acompanhamento do 
serviço pelos ligantes é semanal, sendo uma vivência prática em psiquiatria 
geral. O projeto é organizado a partir de um cronograma de extensão, com 
determinação de data, horário e revezamento entre os integrantes da LAMP. A 
confecção do cronograma, o controle de frequência dos alunos e a logística do 
serviço do NAPP são realizados por integrantes discentes da liga e 
supervisionados pela coordenadora docente.
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ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO SERVIÇO DE DOR DO HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE DUTRA (HUPD)

Lyvia Maria Rodrigues de Sousa Gomes / Docente

O Projeto de extensão “Atendimento ambulatorial no serviço de dor do 
Hospital Universitário Presidente Dutra” é desenvolvido pela Liga Acadêmica de 
Dor (LAD), constituindo um espaço de promoção da saúde, destinado à 
comunidade interna e externa à UFMA. Tem como objetivos o atendimento 
ambulatorial multidisciplinar aos pacientes com dor crônica, supervisionados 
por uma equipe multidisciplinar. Com intenção de promover ações que avaliem 
o grau de capacidade do indivíduo, buscando reintegrá-lo social e 
profissionalmente, fazendo assim sua reabilitação. E aplicação de tratamentos 
coadjuvantes. Além de, promover educação sobre dor aos alunos e pacientes, 
através de palestras ministradas aos pacientes e acadêmicos sobre dor, e 
incentivar a participação dos membros do projeto em eventos científicos. A 
equipe é multidisciplinar, possibilitando o restabelecimento completo do 
paciente a sua vida normal, dando-lhe a segurança de um acompanhamento 
seguro e constante. O ambulatório de dor crônica conta além de tratamentos 
farmacológicos, com técnicas de reabilitação, preocupando-se com a 
reintegração do paciente social e profissionalmente, e com técnicas de 
acupuntura, como tratamento coadjuvante da dor crônica. Outro aspecto 
importante, abordado com freqüência nos ambulatórios é o forte componente 
psicológico da dor, e o manejo desses pacientes tão debilitados por este 
sintoma, e mesmo dos seus familiares.
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE: PROMOÇÃO DDA SAÚDE PARA A MELHORA DA 
QUALIDADE DE VIDA DA COMUNIDADE

Sueli de Souza Costa - Docente

A Estratégia de Saúde da Família (ESF), introduzida nos anos 1990 pelo 
Ministério da Saúde, criou extenso campo de trabalho, cujas ações influem na 
saúde, na autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de 
saúde da comunidade. Um ponto importante é a formação de equipe 
multiprofissional, que, devido às mudanças ocorridas na modernidade, à 
globalização das doenças, das práticas em saúde e dos hábitos de vida exigem 
atualização constante. Estas atividades incluem emprego de metodologias 
ativas, centradas no estudante e baseadas nas necessidades de saúde da 
população, com a inserção dos estudantes em Equipes de ESF. Assim há o início 
do contato com a comunidade onde irá atuar, desenvolvendo habilidades 
clínicas, ações preventivas e participando das atividades em equipe, além de 
promover a saúde e relações interpessoais, favorecendo a humanização na 
atenção. Este projeto objetiva prestar serviços à comunidade, através de 
práticas educativas; trazendo aos povoados envolvidos informações, visando a 
prevenção e desenvolvimento de práticas para vida mais saudável. Além de 
aperfeiçoar o desenvolvimento acadêmico dos discentes do curso de medicina, 
através de atividades da ESF. O público alvo inclui usuários das UBS, seus 
familiares, ACS, gestores e comunidade. Utiliza-se de distribuição de folders, 
realização de palestras, acompanhamento e discussão de assuntos 
relacionados à prevenção, diagnóstico, acompanhamento de doenças, vivência 
nas UBS. O impacto esperado relaciona-se à melhora da QV da população, 
prevenção do surgimento de doenças, encaminhamento de casos ao 
tratamento adequado, melhora da prática da medicina em atenção básica, 
promovendo crescimento dos acadêmicos e todos profissionais envolvidos.
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PROJETO ENTRETEXTOS

Ilza do Socorro Galvão Cutrim / Docente

A leitura e a produção textual são focos das atividades do projeto de extensão 
ENTRETEXTOS. O objetivo do projeto é reforçar entre os alunos de escolas 
públicas a importância das práticas de leitura, levando-os a perceber não 
apenas o caráter prático/científico do ato de ler, mas, também, reconhecer o 
seu papel (de leitor/produtor) como um sujeito que pode tomar 'consciência' 
da importância do que aprendeu e aplicar em seu cotidiano. A relevância do 
projeto está em despertar nos participantes (alunos matriculados no curso) 
uma consciência linguístico-discursiva por meio de atividades de leitura e 
produção de vários gêneros textuais, possibilitando-lhes o fortalecimento de 
suas habilidades de leitores, por meio do aprendizado da coesão e coerência 
textuais, entendidas como elementos basilares na leitura e interpretação de 
textos em geral e, particularmente, por ocasião das provas do ENEM. As teorias 
adotadas giram em torno das discussões da linguagem como processo sócio-
interacionista, assim como os gêneros discursivos propostos por Mikhail 
Bakhtin (2002).
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AÇÃO DA ENFERMAGEM NA EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO EM DOR CRÔNICA 
NA CASA DA DOR DO HUUFMA E NÚCLEO DE EXTENSÃO DA VILA EMBRATEL

Rosilda Silva Dias / Docente

A ocorrência de dor é frequente em decorrência dos novos hábitos de vida, do 
decréscimo da tolerância ao sofrimento pelo homem moderno, do 
prolongamento da vida dos indivíduos em geral e dos doentes com afecções 
clínicas naturalmente fatais (TEIXEIRA, 2001). Dentre as dores crônicas a 
lombalgia representa 36% dos casos, caracterizando um problema de saúde 
pública com impacto social e financeiro.É caracterizada como uma síndrome 
dolorosa crônica em que o mecanismo que gera a dor é encontrado em algum 
local das vias nociceptivas, sem inicialmente estimular os nociceptores, 
contrariamente ao que acontece com a dor nociceptiva ou fisiológica (GARCIA, 
2010).A dor crônica pode ser definida como a dor contínua ou recorrente de 
duração mínima de três meses; sua função é de alerta e, muitas vezes, tem a 
etiologia incerta, não desaparece com o emprego dos procedimentos 
terapêuticos convencionais e é causa de incapacidades e inabilidades 
prolongadas (SMITH, 2001). O Ambulatório de Dor Crônica da Liga Acadêmica 
de Dor, associada a Universidade Federal do Maranhão e ao Hospital 
Universitário Presidente Dutra e à Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, 
responde ao Departamento de Medicina II, estando sob a responsabilidade do 
Professor Doutor João Batista Santos Garcia. O ambulatório existe desde a 
criação da Liga, em 2003. O ambulatório visa ao atendimento de pacientes 
portadores de algum tipo de dor crônica encaminhados por outros profissionais 
da saúde.
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ESTRATÉGIAS DE INCENTIVO A DOAÇÃO DE LEITE MATERNO AO BANCO DE 
LEITE HUMANO DO HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL DE IMPERATRIZ 

- MA

Floriacy Stabnow Santos / Docente

O projeto objetiva incentivar a doação de leite materno ao Banco de Leite 
Humano do Hospital Regional Materno Infantil de Imperatriz, única 
maternidade pública referência para toda a Região que abrange cerca de um 
milhão de habitantes de 42 municípios. O hospital é credenciado a Iniciativa 
Hospital Amigo da Criança e possui uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 
com 42 leitos, uma unidade de cuidados intermediários e uma Unidade 
Canguru, totalizando 60 leitos. Através de práticas educativas os extensionistas 
incentivam a doação de leite materno, informando às mulheres sobre os 
benefícios desse ato, fornecem orientações sobre a maneira correta de 
ordenha e armazenamento do leite em domicílio, contribuindo para o aumento 
da demanda de leite doado e consequentemente para o aumento da sobrevida 
de recém-nascidos prematuros hospitalizados, contribuem com a divulgação 
dos objetivos do Ministério da Saúde a respeito do aleitamento, assegurando 
as futuras doadoras uma doação consciente e sensível quanto ao papel social 
para com as crianças receptoras do leite doado e de uma forma mais geral com 
a comunidade. O público-alvo serão as gestantes e puérperas assistidas no 
Hospital Regional Materno Infantil e as doadoras do Banco de Leite Humano.
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AMBULATÓRIO DE CROMOBLASTOMICOSE

Conceição de Maria Pedrozo e Silva de Azevedo / Docente

O Projeto de Assistência Ambulatorial ao Paciente com Cromoblastomicose 
tem por objetivo promover ações extensionistas no âmbito terapêutico e 
educacional na população acometida e seus familiares, com a finalidade de 
estabelecer um melhor prognóstico para os pacientes no Estado do Maranhão. 
A abrangência do projeto inclui as etapas de confirmação do diagnóstico, 
avaliação da gravidade, escolha da melhor alternativa de tratamento, 
prevenção de complicações e da automedicação, rastreamento e prevenção de 
novos casos. Visto a Cromoblastomicose ser considerada uma enfermidade 
negligenciada, poucos são os profissionais de saúde habilitados com 
conhecimento técnico para o manejo da doença resultando em diagnósticos 
imprecisos e casos sem resolubilidade por vários anos.
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“AJUDAR TÁ NO SANGUE”: UM CORAÇÃO BOM FAZ O SANGUE CIRCULAR 
PELO SEU CORPO. UM BOM CORAÇÃO, POR OUTROS CORPOS.

Dario Itapary Nicolau / Docente

O projeto “Ajudar tá no Sangue”: Um coração bom faz o sangue circular pelo 
seu corpo. Um bom coração, por outros corpos, possui como proposta atuar na 
conscientização da sociedade quanto a importância da doação de sangue e do 
cadastro nos bancos de medula óssea. Uma das ações do projeto refere-se a 
formação de doadores do futuro, através de palestras em escolas do ensino 
primário ao médio, visto que nessa fase da vida, os jovens descobrem novos 
comportamentos, novas idéias, surgindo grandes questionamentos. O Projeto 
visa também aumentar a qualidade do sangue doado, através da orientação 
dos doadores sobre DST's, ajudando assim a connscietizá-los no sentido de 
auto-avaliarem os riscos de infecção pelo HIV e outras DST's a que possam ter 
sido submetidos, evitando doarem sangue se houver suspeita. Dessa forma, o 
projeto poderá contribuir para a formação de adultos comprometidos com o 
próximo, e mesmo antes de doarem, já serão multiplicadores de opinião. A 
comunidade universitária com seu importante poder de romper com antigos 
padrões e de criar novos hábitos de vida também será envolvida, através de 
mutirões e campanhas, sendo que os calouros serão recepcionados pela 
campanha ´´ Calouro Sangue Bom ´´. Nas datas comemorativas para doação de 
Sangue e de Medula Óssea serão organizadas na comunidade panfletagens 
sobre a importância e os requisitos básicos para a doação visando a captar e 
fidelizar mais doadores. Também serão desenvolvidas pesquisas a partir da 
análise dos dados colhidos durante as ações do projeto.
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A INCLUSÃO DOS HOMENS NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA NAS 
UNIDADES DE SAÚDE BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ.

Rodson Glauber Ribeiro Chaves / Docente

Do ponto de vista histórico das políticas de saúde voltadas a população 
especifica em estudo, pode-se perceber a recente criação, pelo Ministério da 
Saúde Brasileiro, de um Programa de Saúde do Homem como momento 
significativo no longo processo eu se desenrola em torno do corpo masculino. 
Para explicar a resistência masculina a buscar alguns serviços de saúde são 
apontadas diversas razões para o fenômeno sendo agrupados em dois tipos 
determinantes: barreiras institucionais e barreiras socioculturais. As barreiras 
institucionais dizem respeito à dificuldade de acesso aos serviços assistenciais e 
são tratados de forma bastante breve. Um dos grandes obstáculos à promoção 
da saúde dos homens, conforme inúmeras vezes ao longo do processo de 
construção da nova política é justamente a centralidade da ideia da 
invulnerabilidade, ou seja, da ideia de potência, na construção da sua 
masculinidade hegemônica e ainda devido ao seu perfil forte. O presente 
trabalho de pesquisa consta-se com os seguintes objetivos: Capacitação dos 
profissionais da área de saúde, educação continuada com relação a saúde do 
homem.Serão realizados coleta de dados clínicos. Além disto serão promovidas 
ações educativas, tais como palestras, distribuição de cartilhas educativas 
sobre saúde do homem. Pretende-se, com o presente estudo, estabelecer uma 
relação de diálogo com a comunidade através da conscientização acerca dos 
riscos à saúde dos homens.
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INFORMÁTICA NA TERCEIRA IDADE

Inez Cavalcanti Dantas - Docente

O projeto tem como objetivo a inclusão das pessoas da terceira idade, no 
mundo virtual e Tecnológico, proporcionando o conhecimento para possibilitar 
ações nas diversas situações que demandam o manuseio de equipamentos 
ligados às informações automáticas, e proporcionar reciclagem, atualização e 
sociabilidade. Dar uma oportunidade de explorar o mundo, de encontrar 
pessoas, compartilhar conhecimentos e idéias. Introduzir o domínio da 
linguagem de Informática e dos recursos computacionais; Dominar recursos 
básicos de alguns programas (Windows, Paint e editor de textos, Planilhas e 
Softwares de apresentação); Produzir e criar textos e desenhos; Utilizar a 
Internet(e-mail,buscadores e mensageiros) e Dominar recursos dos aparelhos 
celulares smartphones (redes sociais, manipular fotos, internet, etc).
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ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL A TUTORES DE CRIANÇAS PORTADORAS DE HIV/ 
AIDS

Conceição de Maria Pedrozo e Silva de Azevedo / Docente

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA ou AIDS, em inglês), causada 
pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), é um problema de saúde pública 
e mata 90% de pessoas com HIV em estágio avançado. Atualmente, o 
Ministério da Saúde estima que 530 mil pessoas vivam com HIV/AIDS no país. 
Dentre as principais formas de transmissão do HIV/ AIDS está a via vertical, em 
que maior parte das crianças portadoras são infectadas pelo HIV durante a 
gravidez, o parto ou a amamentação. No Maranhão, a taxa de detecção de 
gestantes com HIV é inferior à média nacional. As crianças infectadas pelo HIV 
podem ter comprometimento no desenvolvimento psicomotor e são mais 
suscetíveis a outras patologias. Assim, é essencial a participação ativa dos 
profissionais de saúde na formação instrucional dos pais/ responsáveis sobre os 
cuidados preventivos de saúde da criança a fim de que seja estabelecida mais 
qualidade de vida. Dessa forma, o “Programa de Assistência Educacional à 
Família e à Criança Portadora De HIV/AIDS” visa promover educação em saúde 
para a criança portadora de HIV e sua família sobre o Vírus da Imunodeficiência 
Humana, com ênfase em formas de transmissão e cuidados pessoais. O estudo 
terá abordagem qualitativa, de caráter observacional e transversal, em que 
haverá formas dinâmicas de assistência educacional às crianças portadoras de 
HIV/ AIDS e suas respectivos tutores sobre tal patologia.
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PROJETO DE EXTENSÃO CORPOREIDADE E FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Lucio Carlos Dias Oliveira / Docente

O Projeto de Extensão Corporeidade e Formação de Professores é um conjunto 
de ações ligado ao Programa de Extensão Corporeidade e Educação na Baixada 
Maranhense. Consiste em ser um projeto voltado para capacitação de docentes 
que atuam nos três níveis da educação básica: educação infantil, ensino 
fundamental e ensino médio. O intuito é tratar de metodologias pautadas em 
temas interdisciplinares, tendo como categoria central o ensino da 
Corporeidade em perspectiva interdisciplinar, transdisciplinar e 
multidisciplinar. Oportunizando elementos que se pautam na linguagem 
corporal e na cultural corporal de movimento atrelados com saberes culturais 
das ciências humanas e relações científicas que envolvem o ensino de ciências 
do corpo, se aproximando dos conhecimentos das ciências da natureza, bem 
como o envolvimento do corpo humano com a educação ambiental. Sendo 
assim, o projeto se vale de três ações de formação de professores de viés de 
metodologias para os professores da educação infantil, ensino fundamental 
(anos iniciais e finais) e ensino médio.
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FORMAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS

Conceição de Maria Belfort Carvalho / Docente

O Projeto Formação de Agentes Culturais que tem como objetivo central, 
constituir um núcleo de formação de agentes culturais nas comunidades do 
Centro Histórico de São Luís tornando-os multiplicadores de informações sobre 
os aspectos históricos, culturais e turísticos de São Luís O Projeto Formação de 
Agentes Culturais originou-se no ESINT (Espaço Integrado do Turismo). O ESINT 
é vinculado ao Departamento de Turismo e hotelaria/DETUH da Universidade 
Federal do Maranhão- UFMA. A metodologia utilizada compreende atividades 
como: palestras, minicursos, oficinas, artesanato, fotografia, mostras de vídeos 
e documentários, exposições itinerantes sobre os aspectos naturais e culturais, 
resgate histórico e antropológico sobre ao patrimônio cultura de São Luís.
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ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR AO PORTADOR DE CEFALEIA CRÔNICA

João Batista Santos Garcia - Docente

A ação Abordagem Multidisciplinar ao Portador de Cefaleia Crônica é um amplo 
e ramificado Projeto de Extensão desenvolvido por alunos, parceiros e 
professores da Liga Acadêmica de Dor (LAD). Constitui-se de grande relevância 
na perspectiva social e acadêmica, haja vista que é destinado à promoção de 
saúde, prevenção de agravos e melhoria da qualidade de vida da população. 
Assim como servirá de referencial teórico/prático para produção intelectual na 
área. Seus objetivos básicos são: oferecer assistência multidisciplinar a 
pacientes portadores de cefaleias crônicas; conscientizar e instruir a população 
da importância do controle prematuro da cefaleia e capacitar discentes na 
integralidade do atendimento baseado na relação bilateral de aprendizado 
mútuo com a comunidade. Na assistência multidisciplinar, ocorrerão 
atendimentos de natureza diversificada, flexíveis e em coesão técnica, 
orientações individualizadas, fornecimento de medicações, encaminhamentos 
sistemáticos à terapias alternativas interprofissionais e convergência de 
diferentes processos assistenciais. Durante as conscientizações/instruções da 
população, haverão palestras temáticas antes e durante a espera por 
atendimento, esclarecimento de dúvidas, intercâmbios de conhecimento com 
os participantes, distribuição de materiais educativos e empoderamento da 
comunidade no combate a cefaleia crônica. Conclui-se que desde a criação da 
LAD, houve aumento acentuado da demanda na Casa da Dor, assim como a 
ampliação da visibilidade e abrangência educacional. Com a execução dessas 
ações deseja-se minimizar os danos da cefaleia não tratada na comunidade e a 
melhoria significativa da qualidade de vida dos portadores de uma das dores 
mais persistentes, a qual afeta a saúde psicológica, o desempenho 
laboral/intelectual e mina a confiança, incapacitando precocemente.
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SEMEANDO SABERES: PROPOSTAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

José Alberto Pestana Chaves / Docente

O Colégio Universitário da Universidade Federal do Maranhão desenvolve 
desde o ano de 2011 o projeto “Semeando Saberes”, que possibilita a reflexão 
sobre a preservação ambiental, defesa do patrimônio escolar e também a 
importância da organização e preservação do meio em que se vive. O referido 
projeto já desenvolveu algumas ações concretas relacionadas à difusão de boas 
práticas ambientais junto a sua comunidade acadêmica e no âmbito da 
extensão durante o ano de 2017 no povoado do Taim, uma comunidade rural 
que se localiza na Ilha de São Luís e em 2018 em parceria co a Cooperativa de 
Reciclagem de São Luís. Nesse sentido, gostaríamos, através desta proposta, de 
continuar desenvolvendo novas ações do Projeto Semeando Saberes em 
parceira com essa cooperativa de reciclagem, levando maior compreensão dos 
problemas existentes, da sua responsabilidade e do seu papel crítico como 
cidadãos.
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EDUCAÇÃO FARMACÊUTICA FITOTERÁPICA NO SUS

Terezinha de Jesus Almeida Silva Rêgo / Docente

O uso da medicina tradicional e das plantas medicinais em países em 
desenvolvimento tem sido amplamente observado como base normativa para 
a manutenção da saúde. Atualmente, várias evidências comprovam a 
importância da Atenção Primária à Saúde na estrutura do SUS. Nesse sentido, a 
Política Nacional de Atenção Básica caracteriza a Atenção Básica como um 
conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo que abrangem a 
promoção, prevenção e proteção da saúde. Tal cenário, juntamente com o 
atual aumento da capacitação nas universidades, nas ações extensionistas e 
nos centros de pesquisa, proporciona a possibilidade de desenvolvimento de 
fitoterápicos nacionais para uso nos programas de saúde pública, tendo seu 
uso estimulado pela Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. A 
proposta é marcante por estimular o desenvolvimento das experiências 
municipais que já utilizam plantas cultivadas em suas próprias hortas na 
preparação de fitoterápicos de qualidade, seguros e eficazes. Dessa forma, o 
projeto Educação Farmacêutica Fitoterápica no SUS, coordenado pela 
professora Doutora Terezinha Rêgo, permitirá o compartilhamento de 
informações científicas, sendo a associação com a extensão de fundamental 
importância, pois viabilizará a contra-referência do conhecimento fornecido 
pela comunidade, contribuindo para que a universidade cumpra seu papel de 
transformação social.
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ENSINO DE VIOLINO PARA CRIANÇAS

Mônica Luchese Marques / Docente

Este projeto de extensão, O ensino de violino para crianças, possui o objetivo 
de possibilitar a crianças, entre 7 e 12 anos de idade, o envolvimento direto 
com o fazer musical por meio do violino. Assim, pretende-se desenvolver as 
habilidades técnicas para a execução instrumental do violino envolvendo a 
família e a criança neste processo de ensino e aprendizagem instrumental, 
buscando assim, mais um espaço de incentivo do 'fazer musical' para a 
comunidade da cidade de São Luis/ MA. As aulas terão como referências 
metodológicas e filosóficas dos pedagogos do violino: S. Suzuki e Poul Rolland, 
e do educador musical K. Swanwick. Ocorrerão duas vezes por semana com a 
duração de 1 hora cada aula. finalizando o semestre com uma apresentação, 
com o intuito de celebrar o crescimento do semestre.
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HOSPITALIDADE NO CAMPUS 2019

Davi Alysson da Cruz Andrade / Docente

A Universidade Federal Maranhão, visando a formação discente e a valorização 
do patrimônio histórico-cultural de São Luís promoveu a revitalização do 
completo da Fábrica Santa Amélia (antiga fábrica de tecidos), localizada no 
Centro Histórico de São Luís. Desde agosto de 2018 alí são desenvolvidas as 
atividades acadêmicas dos cursos de Turismo e Hotelaria. Observamos que 
após a restauração este patrimônio vem atraindo atenção de moradores da 
região e também de turistas, interessados em conhecer sobre a história do 
local. Assim, acreditamos que é possível e preciso desenvolver ações para “bem 
receber” estas pessoas. As ações compreendem o exercício de práticas 
associadas à hospitalidade, afim de melhor acolher as pessoas que visitam este 
espaço. Logo, o projeto Hospitalidade no Campus tem dentre seus objetivos: 
Desenvolver ações que contribuam para a hospitalidade na UFMA - Fábrica 
Santa Amélia em prol da comunidade do entorno, estudantes de escolas da 
região, turistas e comunidade acadêmica. Como método para as atividades, os 
discentes bolsistas e voluntários vão planejar e realizar campanhas de 
valorização do patrimônio histórico-cultural, por meio da visitação da 
comunidade local, estudantes da região e turistas ao espaço da UFMA-Fábrica 
Santa Amélia.
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EDUCA ASMA

Maria do Rosário da Silva Ramos Costa / Docente

O EDUCA-ASMA é um projeto vinculado ao Programa de Assistência ao 
Paciente Asmático (PAPA) que tem como objetivo promover ações 
extensionistas de educação em asma brônquica tanto para pacientes e seus 
familiares, quanto para profissionais da área de saúde e população em geral. 
Dessa forma, por meio dele são promovidas palestras no PAPA que visam a 
orientar aos seus usuários sobre sua doença, uso correto da medicação, 
medidas para diminuição das exacerbações, dentre outros. Além das palestras, 
há também a aplicação de questionários no intuito de obter dados sobre a 
população asmática e posterior divulgação para a comunidade acadêmica e 
científica. Através do projeto EDUCA-ASMA há participação em ações sociais 
que buscam um maior esclarecimento dessa afecção para os demais setores da 
sociedade. Ademais, este projeto exerce um impacto significativamente 
positivo na formação do estudante, pois além de acrescer muito conhecimento, 
ele também proporciona um contato maior entre o profissional de saúde e o 
paciente, além de possibilitar a execução da tríade pesquisa-ensino-extensão, 
pois a vivência prática nos oferece diversos dados para a realização de 
pesquisas, monografias e publicações. O Educa Asma, por ser um projeto 
educativo, voltado não somente para os pacientes asmáticos, mas para a 
população em geral, permite uma visão ampla sobre Educação em Saúde, 
principalmente devido à fisiopatologia da asma - doença diretamente 
relacionada à alérgenos ambientais. Esse projeto permite, também, uma 
grande oportunidade para colocar a teoria em prática na Universidade e 
exercitar o trabalho social e em equipe.
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TOUR PEDAGÓGICO NOS LUGARES DE MEMÓRIA

Klautenys Dellene Guedes Cutrim / Docente

O projeto de extensão Tour Pedagógico nos lugares memória, tem por 
finalidade identificar a importância dos lugares memória para o 
desenvolvimento do turismo cultural de São Luís, através da formatação 
roteiros turísticos sobre o patrimônio cultural baseados nos lugares memória 
sacralizados pelo olhar da comunidade de terceira idade, e por meio de oficinas 
ministrada para professores de ensino fundamental das instituições de ensino 
localizadas no Centro Histórico de São Luís. A inserção da comunidade no 
projeto em questão será na transmissão da memória para os mais jovens 
através dos relatos dos fatos ocorridos, assim como, o resgate de lembranças 
consideradas esquecidas juntos aos mais vividos de forma oral sendo 
enriquecida com imagens (estas recolhidas em “acervo” com a colaboração da 
comunidade) despertando desta forma a memória do lugar. É necessário, 
portanto conhecer os potenciais do espaço no qual a atividade turística será 
desenvolvida sob a perspectiva da comunidade, sendo assim, a realização de 
tours pedagógicos nos lugares de memória torna-se um instrumento de 
sensibilização e de valorização do patrimônio cultural. A partir deles, os 
participantes ampliarão a sua visão sobre os aspectos da história, da cultura e 
das tradições locais, vislumbrando sua preservação.
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EDUCAÇÃO PARA PREVENÇÃO AO TRAUMA E CONDUTAS BÁSICAS DE 
PRIMEIROS-SOCORROS PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO

Santiago Cirilo Noguera Servin / Docente

O projeto 'Educação para prevenção ao trauma e condutas básicas de 
primeiros-socorros para alunos de Ensino Médio' apresenta como proposta a 
capacitação de adolescentes através de aulas teóricas e práticas ministradas 
pelo coordenador da pesquisa e por acadêmicos de medicina devidamente 
habilitados. Os assuntos abordados nessas atividades serão situações do 
cotidiano onde uma conduta adequada poderá evitar complicações e até salvar 
vidas. Estudos publicados na literatura e a prática vivenciada nas universidades 
e hospitais demonstram que a educação em saúde constitui-se ainda no 
melhor meio de promoção da saúde e prevenção do trauma.
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PROJETO ESCOLA LABORATÓRIO (PEL)

Marise Marçalina de Castro Silva Rosa / Docente

O Projeto Escola Laboratório- PEL vinculado ao Departamento de Educação I, 
na condição de projeto de extensão universitária, possui 24 anos de história 
gerando resultados significativos, tais como, 22 monografias de graduação, 
quatro de pós-graduação e uma tese de doutorado, além de inúmeros artigos 
publicado em Anais e livros, resumos, trabalhos completos e comunicações e 
apresentações em forma de pôsters em eventos da área, por bolsistas, 
voluntários e professores do referido projeto. Assim, visamos promover o 
desenvolvimento de práticas de extensão na perspectiva da indissociabilidade 
entre as ações formadoras que constituem o campo acadêmico e, com isto, 
gerar apropriação de saberes docentes de forma crítica e com relação de 
sentido. O projeto com base na Extensão/pesquisa, produz conhecimentos no 
campo da alfabetização e dos letramentos múltiplos de professores, bolsistas e 
alunos do curso e de escolas públicas, campo de estágio ou não. Um exemplo 
dessa produção feita pela coordenadora do projeto com o grupo de estudos, 
foram os Atos de Leitura Triangulada (ALT), uma Atividade Orientadora de 
Ensino voltada para as práticas de letramento múltiplos. Compreende-se, 
ainda, que a questão da alfabetização de vulneráveis se insere no arcabouço de 
Direitos Humanos em educação possibilitando. Fundamenta-se numa extensão 
universitária crítica, na ecologia de saberes proposta por Boaventura Santos, na 
Teoria Histórico Cultural de Vigotski, na Teoria da Atividade em Leontiev, na 
questão da leitura e da escuta em Éllie Bajard, letramentos sociais, Brian Street, 
no ato de ler em Paulo Freire.
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PREVENÇÃO DAS DST/AIDS PARA COMUNIDADE DO LIRA/BELIRA – SÃO LUÍS-
MARANHÃO

Jose Eduardo Batista - Docente

Este projeto de extensão de fluxo continuo, foi desenvolvido com objetivo de 
sensibilizar a comunidade do Lira/Belira de São Luís-Maranhão para a 
importância da prevenção da DST/AIDS e Hepatites divulgando a 
disponibilidade na rede publica e o sigilo do teste rápido de HIV visando a 
redução de riscos e vulnerabilidades enfatizando a promoção da saúde e 
prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e, integração dos 
acadêmicos de farmácia, professores e comunidade nas ações de saúde pública 
e coletiva. Será desenvolvido por acadêmicos do Curso de Farmácia do 
Universidade Federal do Maranhão em parceria com a Coordenação do Centro 
de Testagem Anônimo (CTA) do Lira/Belira da Secretaria Municipal de Saúde de 
São Luís-Maranhão - SEMUS. Para as atividades haverá capacitação de 
acadêmicos abordando o teste rápido para diagnóstico, validação e 
aconselhamento. A abordagem dos acadêmicos e dos colaboradores da UFMA 
na comunidade será realizada através de questionários e dos testes rápidos no 
período de Abril de 2019 a Abril de 2020. O CTA do Lira/Belira fica posicionado 
na Praça do Lira dando a equipe executora todo apoio logístico para realização 
dos exames. Serão abordados membros da comunidade para realização dos 
testes, distribuídos panfletos contendo informações sobre prevenção e 
cuidados para não transmissão de DST/Aids e Hepatites e preservativos; além 
de realização de exames de hepatite B/ Hepatite C/ sífilis e HIV. A lógica destas 
visitas seriam fundamentadas nas ideias de Paulo Freire no sentido de 
promover um emancipação política daquelas pessoas da comunidade.



PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEC

Cidade Universitária Dom Delgado · CEB VELHO
Av. dos Portugueses, 1996 · São Luís · Maranhão · CEP 65080-805

Tel:(98) 3272 8601

FORMAÇÃO DE DISCENTE PESQUISADOR

Cláudia Maria Pinho de Abreu Pecegueiro / Docente

O ensino superior brasileiro, trabalha com a formação docente a partir do tripé 
ensino, pesquisa e extensão; busca formar profissionais com autonomia 
intelectual, postura ética e social. Nesse cenário, o ensino de graduação visa à 
formação de profissionais competentes com capacidade crítica e atuante, 
portanto, requer diretrizes que norteiem o desenvolvimento do atual processo. 
Nesse contexto o projeto formação de discente pesquisador, de caráter 
extensionista, pretende desenvolver, num período de 12 meses, cursos de 
capacitação para formação de discentes pesquisadores de forma 
semipresencial. Objetiva oportunizar aos alunos da Universidade Federal do 
Maranhão e a comunidade acadêmica externa à UFMA, bem como os alunos 
pertencentes aos programas estudantis, desenvolver atividades de pesquisa 
com o intuito de contribuir com a formação inicial, possibilitada pela inserção 
no cursos de formação de 60 horas de aulas, em módulos sendo eles: 
Preenchimento do Currículo Lattes; Elaboração de projetos de pesquisa; 
Citações e referências; Revisão de Literatura; Desenvolvimento de artigo 
científico; Apresentações em eventos: resumo, resumo estendido, banner e 
oratória
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CÁRIE PRECOCE NA INFÂNCIA: ESTUDO DA PERCEPÇÃO MATERNA SOBRE OS 
FATORES DE RISCO, TRANSMISSIBILIDADE E MEDIDAS PREVENTIVAS

Elizabeth Lima Costa - Docente

Introdução: A Cárie da Primeira Infância apresenta etiologia multifatorial, com 
variações de prevalência e incidência na primeira infância. A análise de 
indicadores socioeconômicos, situação da saúde bucal e métodos de higiene 
oral das mães são de extrema importância para o entendimento dos pontos 
críticos relativos ao seu desenvolvimento, visto que muitos hábitos adquiridos 
pela criança estão relacionados com os hábitos da família. Objetivo: Analisar a 
percepção materna sobre os fatores de riscos relacionados com este tipo de 
cárie, sua transmissibilidade no binômio mãe-filho e instituir medidas 
educativo-preventivas, enfatizando a importância da promoção da saúde bucal 
na primeira infância. Metodologia: Serão selecionados 50 crianças de ambos os 
sexos na faixa etária de 12 a 36 meses de idade e de suas respectivas mães 
matriculados na Creche Maria de Jesus Carvalho, além de 50 pares mãe/filhos 
de Creches Comunitárias, além de 50 pares de mães e filho selecionados para 
atendimento na Clínica de Odontopediatria do Curso de odontologia da UFMA. 
Serão realizadas semanalmente Palestras educativas utilizando-se recursos 
motivacionais. As mães responderão a um questionário contendo questões 
relacionadas com o perfil sócio-demográfico, história médica-odontológica e 
dieta e questionário de frequência alimentar. Mães e filhos serão submetidos 
exame clínico bucal e colhidas salivas de mãe e filho para análise 
microbiológica. Serão distribuídos kits de higiene oral da COLGATE para as 
crianças e realizada escovação e aplicação de flúor supervisionados. As mães e 
ou filhos que necessitarem de tratamento odontológico serão encaminhados 
para a clínica integrada e de odontopediatria do Curso de Odontologia da 
UFMA
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ACOMPANHAMENTO CLÍNICO LABORATORIAL DE PACIENTES DIABÉTICOS 
ATENDIDOS NO PROGRAMA HIPERDIA-ESUS DA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA

Luecya Alves de Carvalho Silva / Docente

Diabetes é uma doença metabólica de etiologia multifatorial caracterizada por 
hiperglicemia e associada a várias complicações clínicas. O tratamento 
adequado da doença inclui farmacoterapia, hábitos alimentares saudáveis, 
mudanças no estilo de vida. A finalidade central do projeto é acompanhar, 
orientar e monitorar os pacientes diabéticos cadastrados do programa 
Hiperdia-eSUS atendidos na Unidade Básica de Saúde (UBS) Milton Lopes, 
Santa Rita e Cafeteira em Imperatriz – MA; bem como promover ações 
educativas em saúde, contribuindo para efetiva evolução clínica dos pacientes. 
Como metodologias adotadas, serão realizadas palestras, rodas de conversa, 
oficinas e dinâmicas acerca de temas relevantes aos pacientes diabéticos, como 
cuidados com os pés, importância dos exercícios físicos, adesão ao tratamento, 
alimentação balanceada, dentre outros. A coleta de dados clínicos destes 
pacientes será efetuada para conhecer o perfil da população alvo ao início da 
ação, bem como para avaliar as atividades educativas desenvolvidas têm sido 
eficazes e motivadoras, no tocante ao autocuidado e melhora na qualidade de 
vida. Serão elaboradas cartilhas educativas e banners para orientação da 
população residente no bairro e usuária da unidade. Pretende-se estabelecer 
relação de diálogo com a comunidade através da conscientização acerca dos 
riscos à saúde associados ao diabetes, estimular a promoção à saúde, o 
autocuidado, o fortalecimento do vínculo entre o usuário e a atenção básica, a 
consolidação do papel da equipe multidisciplinar no tratamento da diabetes e 
melhor adesão ao tratamento da patologia. Espera-se aumentar o índice de 
participação nas reuniões do programa Hiperdia-eSUS, com inserção de 
atividades atrativas e relevantes aos pacientes.
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AMBULATÓRIO DE CUIDADOS PRIMÁRIOS EM PEDIATRIA

Maria de Jesus Torres Pacheco / Docente

O projeto 'Ambulatório de Cuidados Primários em Pediatria' tem o objetivo de 
desenvolver atenção integral à saúde da criança e adolescentes, com enfoques 
na atenção básica observando os marcos do crescimento e desenvolvimento, 
imunização, nutrição, prevenção da hipertensão arterial e detecção precoce 
dos transtornos mentais. Foi implantado há 10 anos no bairro Vila Embratel, 
próximos familiares dos pacientes com o propósito de buscar diagnóstico social 
ao Centro de São Luis e do Campus da UFMA; o bairro ainda apresenta 
deficiência na infra-estrutura básica adequada à vida. Os alunos de Medicina 
tem como cenário de práticas as ações do projeto. Alunas bolsistas de 
Psicologia e Serviço Social desenvolvem trabalhos em saúde mental e as bosista 
do Serviço social tem como ações: aconselhamento familiar, para possiveis 
encaminhamentos e futuros projetos de intervensão, entrevistas com grupos 
comunitários e agentes de saúde do programa saúde da familia. As equipes da 
Estratégia Saúde da Família colaboram intermediando o contato com a 
comunidade. Reuniões semanais e oficinas são feitas com estes profissionais. A 
comunidade sempre foi receptiva aos trabalhos individuais e coletivos; 
participam, debatem e confiam nos profissionais que atuam no projeto. A 
interface pesquisa-ensino-extensão é retratada com eficácia e eficiência nesse 
projeto. monografia e dissertações já foram publicadas e apresentadas em 
congressos locais, regionais e nacionais. Os relatórios são apresentados 
regularmente. Mais de 300 crianças e adolescentes são beneficiados 
mensalmente com esse trabalho. As ações multidisciplinares e a 
interdisciplinaridade tem sido a ferramenta que beneficia as ações.
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CURSO BÁSICO EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS

Ana Zilda dos Santos Cabral Figueredo / Docente

A Língua de Sinais é natural da Comunidade Surda Mundial. Com regras 
gramaticais próprias, possibilita o desenvolvimento cognitivo das pessoas 
surdas proporcionando-lhes acesso aos conceitos e conhecimentos existentes 
na sociedade. No Brasil denomina-se Libras - Língua Brasileira de Sinais. Ela foi 
oficializada e regulamentada respectivamente, pela Lei Federal 10.436 de 24 de 
abril de 2002 e pelo Decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005. É inegável que 
o reconhecimento dessas legislações deram maior notoriedade à Libras, 
provocando em diferentes grupos da sociedade o interesse em aprendê-la. 
Algo muito positivo, pois a falta de informações sobre o potencial das pessoas 
surdas e sobre a língua de sinais dificulta-lhes usufruir melhor seus direitos 
como cidadãos. Desta forma é imprescindível o conhecimento acerca da Língua 
Brasileira de Sinais - LIBRAS. O presente projeto terá por objetivo oportunizar o 
aprendizado da Língua Brasileira de Sinais no contexto da União de Moradores 
do Bairro Sá viana, possibilitando assim a aquisição da Língua e compreensão 
acerca das pessoas surdas e consequentemente o favorecimento de sua 
cidadania.
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MEMÓRIA, PAISAGEM E CIDADE - MAPAS E TRAJETÓRIAS ARTÍSTICAS 
CONTEMPORÂNEAS EM SÃO LUÍS, MA

Josoaldo Lima Rego / Docente

Através do mapeamento e da construção de um banco de dados sobre as 
manifestações culturais e suas espacialidades na cidade, o projeto MEMÓRIA, 
PAISAGEM E CIDADE (mapas e trajetórias artísticas contemporâneas em São 
Luís) visa elaborar uma publicação sobre as territorialidades artísticas, com o 
intuito de dar visibilidade a processos culturais nos espaços públicos da cidade. 
E com essa publicação desenvolver ações formativas em escolas e associações 
culturais visando debater questões como Identidades, Espaços Públicos, 
Cultura e Territorialidades urbanas contemporâneas.
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CINEMA EM TODO LUGAR 2019

Saulo Simões da Silva / Técnico

O projeto “Cinema em todo lugar” oportuniza o acesso de escolas públicas à 
produções de cinema. Consiste em disponibilizar mostras de diversos gêneros, 
temáticas e origens de produção, constantes no acervo do Festival Guarnicê de 
Cinema, de forma gratuita para um público previamente mobilizado em 
parceria com a Secretaria de Educação do Governo do Estado do Maranhão. 
Este público, por questões quase sempre de ordem social, raramente tem a 
oportunidade de ver filmes em “tela grande” e alguns sequer foram 
apresentados a essa linguagem artística. Portanto, o projeto tem como objetivo 
estimular a discussão, aprendizado e produção na área de cinema dentro do 
espaço de ensino, fazendo uso da linguagem cinematográfica no processo de 
ensino-aprendizagem crítico-reflexivo. Como metodologia, inicialmente é feito 
um trabalho com os professores e gestores da escola onde coletivamente é 
decidida uma temática que é utilizada na curadoria dos filmes e nas três ações, 
que ocorrem simultaneamente, após a exibição do filme: uma roda de conversa 
entre alunos, um cineasta maranhense e um especialista na temática escolhida, 
uma oficina de Stop Motion e uma oficina de Flipbook e ao final das atividades, 
o encerramento é feito com a exibição dos filmes produzidos pelos alunos nas 
oficinas. Estima-se que ao final do projeto 06 ações sejam realizadas e que, 
como resultado, jovens e crianças possam adquirir seu primeiro contato com o 
cinema, incentivando a reflexão de métodos que insiram a linguagem 
cinematográfica nos diferentes contextos escolares.
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REDE CEGONHA: PROMOÇÃO DA SAUDE NO PRÉ-NATAL HUMANIZADO E DE 
QUALIDADE

Adriana Gomes Nogueira Ferreira / Docente

Reconhecendo a importância da prevenção de agravos e complicações nos 
vários ciclos de vida e promoção da saúde da mulher/gestante a Universidade 
Federal do Maranhão (UFMA), Campus Imperatriz-MA, tem promovido por 
meio das práticas do curso de enfermagem, disciplina de Saúde da Mulher I, 
ações de pré-natal em unidades básicas de saúde do município. Neste contexto 
apresenta-se a necessidade fundamentar as ações desenvolvidas de acordo 
com a política de humanização proposta pelo SUS no tocante à implantação da 
Rede Cegonha na região. Compreendendo que cabe à enfermagem atuar no 
pré-natal de modo proativo executando as seguintes atividades: orientando as 
mulheres e suas famílias sobre pré-natal, amamentação e vacinação, dentre 
outros; cadastrando-as e fornecer o Cartão da Gestante; realizando consulta de 
pré-natal; realizando testes rápidos; prescrevendo medicamentos 
padronizados; realizando busca ativa das gestantes faltosas; identificando 
fatores de risco e encaminhando-as conforme a necessidade; desenvolvendo 
atividades educativas, individuais e coletivas, realizando visitas domiciliares 
durante o período gestacional, acompanhamento do processo de aleitamento 
e orientar a mulher e seu companheiro sobre o planejamento família. Este 
projeto se propõe a desenvolver tais atividades de modo a fortalecer a 
implantação da Rede Cegonha oferecendo um pré-natal de qualidade. Ação 
que favorecerá uma maior autonomia para os discentes, docentes e 
profissionais que participarão do atendimento integral à gestante em toda sua 
complexidade.
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PROJETO EM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA DO HUUFMA

José Albuquerque de Figueirfedo Neto / Docente

A Insuficiência Cardíaca tem alta prevalência e grande impacto na morbidade e 
mortalidade em todo o mundo, sendo considerada um grave problema de 
saúde pública de proporções epidêmicas. A incidência da Insuficiência cardíaca 
tem aumentado no mundo e no Brasil, sendo vários os fatores apontados como 
causa desse cenário no nosso país. Em contrapartida, cada vez mais está sendo 
possível aumentar a expectativa de vida dos pacientes com insuficiência, desde 
que sejam acompanhados de perto pela equipe profissional. Trata-se de 
doença crônica de caráter sistêmico que é a via final para a maioria das 
cardiopatias, e leva o indivíduo a uma restrição progressiva da sua capacidade 
funcional. E, por ser frequente na população brasileira e maranhense, é de 
fundamental importância que a Universidade preze pela comunidade onde está 
inserida de forma a apoiar iniciativas que visem atender a população e oferecer 
serviços que colaborem para melhorar sua qualidade de vida. O Projeto em 
Insuficiência Cardíaca do Hospital Universitário da UFMA corrobora com este 
intuito acadêmico. Este projeto é composto por várias frentes de trabalho e 
tem como cerne de sua atuação a aproximação da comunidade do tratamento 
de saúde direcionado à patologia Insuficiência Cardíaca e a vivência acadêmica 
daqueles inseridos. O indivíduo com IC precisa de assistência médica contínua 
que busca identificar alterações cardíacas estruturais laboratoriais, bem como 
para instituir a terapêutica adequada em cada caso. Dessa forma, um serviço 
especializado no manejo desses pacientes faz-se necessário para que eles 
tenham o diagnóstico precoce e o tratamento clínico adequado.
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AMBULATÓRIO DE ASSISTÊNCIA AO PACIENTE ASMÁTICO

Maria do Rosário da Silva Ramos Costa / Docente

O Ambulatório de Atendimento ao Paciente Asmático (AAPA) visa promover 
ações extensionistas de prevenção, assistência e tratamento em asma 
brônquica para pacientes do Sistema Único de Saúde do Estado do Maranhão, 
buscando assegurar o fornecimento de medicações gratuitas pela Farmácia 
Estadual de Medicamentos Especiais (FEME) para um melhor controle clínico 
dos pacientes asmáticos, bem como para melhorar os índices de morbidade e 
mortalidade da doença. Realiza-se acompanhamento ambulatorial dos 
pacientes asmáticos encaminhados ao PAPA (Programa de Assistência ao 
Paciente Asmático), principalmente aqueles de difícil controle, assim como 
consultas de Fisioterapia e Psicologia quando necessário. Pautando-se no tripé 
ensino-pesquisa-extensão, o AAPA melhora a qualidade de vida do imenso 
número de pacientes atendidos (mais de 3000 no último ano) e mostra-se 
como fonte de produção de conhecimento para os membros (em especial os 
discentes) integrantes, e mesmo divulgação e exposição dos resultados obtidos 
para a comunidade científica por meio dos materiais produzidos no projeto 
pelo acúmulo de dados das consultas.
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ADOÇÃO DA SAÚDE BUCAL POR PRÉ-ESCOLARES DE UMA CRECHE

Gisele Quariguasi Tobias Lima / Docente

Esse projeto tem por objetivo inserir pré-escolares(162 crianças na idade de 2 a 
5 anos de uma creche-escola em São Luis-MA) em uma proposta de Promoção 
de Saúde, em que, com a colaboração de pais e professores, serão realizados 
procedimentos de educação e motivação para manutenção de saúde oral, com 
destaque para os cuidados básicos com a Saúde Bucal na Infância, referindo 
temas como higiene da boca, dieta alimentar, amamentação, desmame, uso de 
mamadeira, uso de chupeta, flúor, maloclusão dos dentes, cárie na infância e 
gengivite, além de registrar dados clínicos orais dos pacientes e realizar 
procedimentos individuais necessários para a manutenção da saúde, tais como: 
tratamento dos sinais das doenças cárie dentária com fluorterapia (aplicação 
profissional) e/ou tratamento restaurador atraumático), gengivite (com 
limpeza profissional e cuidados domésticos) e maloclusão , além de 
manutenção e acompanhamento da saúde oral dessas crianças. Os casos de 
maloclusão devem ser avaliado a conveniência de tratamento pela equipe 
responsável pelo projeto de extensão, por meio de intervenções no uso de 
chupetas, mamadeiras ou sucção de dedo, ou a indicação para o tratamento 
especializado com o ortodontista, na UFMA.
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HABITAÇÃO SAUDÁVEL: EXPOSIÇÃO HUMANA AOS FUNGOS DO AR - AÇÕES 
DE EXTENSÃO NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO BACANGA DA UFMA

Geusa Felipa de Barros Bezerra / Docente

O projeto 'Habitação saudável: Exposição Humana aos fungos do ar - ações de 
extensão no Campus Universitário do Bacanga da UFMA' tem como proposta 
promover práticas que possibilitem a contribuição para o estabelecimento de 
novos paradigmas centrados nos conceitos de prevenção e promoção da 
saúde, articulação de ações nas áreas temáticas de ensino, pesquisa e 
extensão, humanização com foco em Micologia, Biotecnologia e Educação 
Ambiental e favorecer a participação dos alunos através de metodologias ativas 
de ensino que possibilitarão a construção integrada e compartilhada de 
conhecimentos entre professores, alunos e a população assistida. As ações 
contarão com aulas e cursos para acadêmicos e profissionais da área da saúde, 
assistência integral em saúde através do diagnóstico micológico e 
biotecnológico e divulgação à comunidade de informações sobre as principais 
infecções fúngicas que acometem a comunidade. A metodologia a ser 
empregada será técnicas micológicas padronizadas para o isolamento e a 
identificação de fungos do ar e também os relacionados às principais micoses 
regionais, bem como os produtos extraídos dos fungos isolados com interesses 
biotecnológicos. Este projeto por ter caráter de Extensão é orientado pelo 
princípio constitucional da indissociabilidade com o Ensino e a Pesquisa.
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CAPACITAÇÃO SOBRE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PÓS-OPERATÓRIO 
DE CIRURGIAS TORÁCICAS E ABDOMINAIS - CAEP

Anderson Gomes Nascimento / Docente

No período pós-operatório ocorre uma elevada prevalência de complicações 
respiratórias que correspondem aos problemas mais frequentes em pacientes 
que se submeteram a cirurgias, principalmente aquelas nas regiões torácica e 
abdominal. A equipe de saúde pode minimizar estas complicações por meio de 
uma adequada supervisão aos pacientes e na identificação precoce do 
diagnóstico. O presente projeto de extensão tem como principal foco a 
educação em serviço sobre prevenção e controle das complicações 
respiratórias em pós-operatório de cirurgias torácicas e abdominais, para 
profissionais da equipe de enfermagem, para o estabelecimento de práticas 
saudáveis. O projeto é de grande relevância social e acadêmica, tanto para os 
docentes e discentes que participarão do mesmo, como para a comunidade em 
que serão realizadas as atividades, uma vez que se propõe a contribuir para 
melhoria da saúde dos pacientes em pós-operatório assistidos pelo Hospital 
Municipal de Imperatriz, assim como de seus familiares e acompanhantes.O 
projeto caracteriza-se pela execução interdisciplinar e interinstitucional 
UFMA/HMI, envolvendo os seguintes agentes: três docentes do Curso de 
Enfermagem e 1 docente do curso de medicina da Universidade Federal do 
Maranhão/CCSST, coordenadores e executores do projeto; 24 extensionistas 
voluntários e dois bolsistas de extensão; e os membros executores do HMI 
(dois fisioterapeutas e duas enfermeiras). Participarão do projeto os 
enfermeiros (as) e técnicos (as) de enfermagem das clínica cirúrgica do HMI. 
Como cenários de desenvolvimento das atividades teremos os auditórios e 
salas de reunião da instituição hospitalar.
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EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NOS PEQUENOS 
EMPREENDIMENTOS DIRECIONADOS PARA GASTRONOMIA MARANHENSE 

NO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS - CERTIFICAÇÃO

Linda Maria Rodrigues / Docente

Este projeto de extensão, tem por objetivo colaborar com a formação 
profissional dos prestadores de serviços oferecidos na área de alimentos e 
bebidas do Centro Histórico da Cidade de São Luís. Considerando o conteúdo 
do tripé ensino-pesquisa-extensão, buscamos por meio da capacitação, 
interagir com as comunidades de forma a realizar uma troca desses saberes, 
cujo resultados esperados direcionará os novos caminhos dos serviços 
prestados a sociedade.Os procedimentos metodológicos primam pela 
construção de um referencial teórico que direcionará ações de identificação 
dos empreendimentos, elaboração de material didático-pedagógico, conteúdos 
teóricos com a realização de cursos, seminários, palestras e treinamentos que 
acontecerão nos auditórios existentes próximos dos empreendimentos 
gastronômicos atendidos; avaliação, por meio de pesquisa de satisfação, 
utilizando o questionário adaptado do Ministério do Turismo, envolvendo 
clientes, proprietários e funcionários. Por fim, formatação e entrega de 
certificação dos profissionais e aos empreendimentos que atenderem aos 
objetivos propostos. Pretendemos com este projeto atender de forma 
sustentável, o setor de serviços, melhorando a qualidade dos mesmos e 
colaborando com a hospitalidade nos diversos ambientes sociais.
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ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE DAS MULHERES EM COMUNIDADE DO 
MUNICÍPIO DE ANAJATUBA - MARANHÃO

Jose Eduardo Batista / Docente

O Projeto de Extensão : Assistência Integral a Saúde das Mulheres em 
Comunidade do Município de Anajatuba - Maranhão, tem como proposta 
central a prática de uma nova concepção de saúde, onde através de atividade 
em comunidades, possamos compreender sob a lógica da relação sistema de 
saúde x profissional de saúde x população individuo. Tendo como pilares 
teórico as idéias da Rede de Educação Popular em Saúde, utilizando-se o 
método Paulo Freireano de emancipação dos indivíduos através da superação e 
concepção de saúde 'SUS em defesa da vida', que visa orientar as mulheres 
residentes a comunidade de Anajatuba sobre a importância da Educação em 
Saúde, prevenção da diabetes, hipertensão, gravidez, prevenção do câncer de 
colo uterino e das doenças sexualmente transmissíveis. O Projeto constará com 
o desempenho de alunos voluntário bolsista, professores, técnicos, 
profissionais da área de saúde que irão trabalhar em conjunto com as equipes 
nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Anajatuba-Maranhão, sendo 
portanto multidisciplinar, sendo aplicado palestras educativas em atendimento 
nos Postos de Saúde. A lógica destas visitas seriam no sentido de promover 
uma emancipação politica de saúde daquelas pessoas da comunidade 
permitindo com que as mulheres participem das ações de saúde.
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FABRICAÇÃO DE SABÃO A PARTIR DA RECICLAGEM DO ÓLEO DE COZINHA 
DESCARTADO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA

Jomar Livramento Barros Furtado / Docente

O crescimento da população mundial ocasionou o aumento do consumo de 
produtos industrializados, e como consequência, um aumento na quantidade 
de resíduos descartado no meio ambiente, causando poluição e desequilíbrio. 
Entre estes produtos, destaca-se o óleo de cozinha usado em frituras por 
estabelecimentos e residências. O descarte inadequado deste óleo em pias e 
ralos pode contaminar o solo e a água, provocando inúmeros problemas para a 
população. Na água, a contaminação se dá pela formação de uma camada de 
óleo em sua superfície diminuindo a entrada de luz e oxigênio, essenciais para 
a síntese de nutrientes indispensáveis para a vida aquática. No solo, este óleo 
pode provocar sua impermeabilização que impede o crescimento de 
vegetação, além de afetar o ciclo da água e consequentemente a renovação 
dos lençóis freáticos e mananciais. Uma alternativa para diminuir o impacto 
ambiental provocado pelo descarte do óleo de cozinha, é primeiramente, a 
conscientização ambiental da população, e em segundo lugar, a possibilidade 
de geração de renda a partir da reciclagem deste resíduo. Assim, a proposta 
deste projeto de extensão, é levar a educação ambiental (EA) à comunidade 
escolar do Colégio Batista Chapadinhense, estimulando a coleta seletiva do 
óleo de fritura descartado e sua reciclagem transformando-o em matéria-prima 
para a fabricação de sabão biológico.
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MOBILIZAÇÃO EM SAÚDE NAS ONDAS DO RÁDIO

Michelline Joana Tenório Albuquerque Madruga Mesquita / Docente

Experiências com a utilização do rádio como veículo de propagação dessa 
informação em saúde tem demonstrado resultados positivos, sendo facilmente 
captadas e assimiladas pelas pessoas da região, por mais humildes e pouco 
instruídas que sejam(ROLIM,2016).Ressalta-se que uma programação via rádio 
abordando conteúdos de saúde para a população da Baixada Maranhense, é 
fundamental devido seu baixo índice econômico e social.Dessa forma, 
pretende-se fomentar por meio da extensão universitária, um projeto de 
programa de informações em saúde via rádio, que vise fortalecer a atenção 
básica e a educação em saúde. O objetivo do projeto é estabelecer um espaço 
na programação de rádio local voltado para transmissão de informações, com 
vistas à promoção da saúde e prevenção de doenças. Espera-se,como impactos 
do projeto: promoção de hábitos que promovam o autocuidado; que a 
abordagem de assuntos diversos promova transformações visíveis na conduta 
da comunidade em relação a saúde e que informações difundidas sejam fatores 
de transformação coerentes com as necessidades locais.Este projeto será 
implementado na Rádio Pericumã FM, no município de Pinheiro -MA, veículo 
mais sintonizado pelos ouvintes da região.As ações serão desenvolvidas de 
forma multidisciplinar, como quadro de um programa semanal, no horário 
cedido pela rádio. O conteúdo abordado nessas atividades consistirão em 
conceitos acerca de temas trabalhados na atenção básica e em parceria com 
grupos do corpo universitário, da comunidade e órgãos públicos, que queiram 
contribuir com os assuntos tratados.
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DOM QUIXOTE

Ivete Maria Martel da Silva / Docente

O Projeto Dom Quixote é uma iniciativa de um grupo de professores do DELER 
que visa oferecer às comunidades próximas à UFMA, aulas de língua espanhola, 
bem como complementar a formação pedagógica dos alunos de espanhol do 
Curso de Letras. Esse projeto foi aprovado em 16 de Abril de 2003, pelo Reitor 
da Universidade Federal do Maranhão, Professor José Américo da Costa 
Barroqueiro, então na situação de Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa 
e Extensão. As turmas atendidas por esta iniciativa são formadas por crianças, 
adolescentes e adultos das comunidades da Vila Embratel, Sá Viana e Centro, 
funcionam nas associações de moradores e em escolas públicas dos citados 
bairros. As aulas são programadas de acordo com o período letivo desta 
Universidade.
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PARCERIA POSITIVA: SAÚDE E ESCOLA NA PROMOÇÃO DA SAÚDE

Janaina Miranda Bezerra / Docente

Este projeto, cujo público alvo consiste dos alunos matriculados em um colegio 
municipal da cidade de Imperatriz MA denominada Escola Municipal da 
Amizade, tem por objetivo realizar o planejamento de ações e intervenções 
necessárias para o desenvolvimento de ações educativas como: palestras, 
apresentação de vídeos, peças teatrais, atividades lúdicas e educativas na 
escola, além de acompanhamento clínico na Unidade Básica de Saúde (UBS) 
das crianças que relatam problemas e necessitem de acompanhamento. A 
escola municipal escolhida fica situada em um bairro da cidade de Imperatriz-
MA que apresenta vários problemas relacionados as condições sociais, 
econômicas e sanitárias. A mesma encontra-se nas intermediações da 
Universidade Federal do Maranhão, campus Avançado e situa-se próximo a 
Unidade Básica de Saúde do bairro Bom Jesus, unidade que já possui parceria 
efetivada com a Universidade Federal do Maranhão-UFMA. Os profissionais 
envolvidos no serviço já se dispuseram a manter as ações educativas e de 
assistência desses escolares e realizam algumas atividades na escola. O projeto 
portanto, tem como proposta elaborar e implantar palestras e atividades 
educativas e lúdicas, sobre diversos assuntos relacionados as doenças 
prevalentes da região, parasitoses intestinais, acidentes domésticos, higiene 
pessoal, bucal, além de outros temas afins como por exemplo, bullying a ser 
aplicado em turmas que sejam identificado esse problema e naquelas em que 
os alunos apresentarem maturidade para o tema proposto.
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TEORIA E PERCEPÇÃO MUSICAL

Ricardo Mazzini Bordini / Docente

Preparar candidatos a cursos de graduação em música para provas de 
conhecimentos e habilidades musicais específicas bem como prover 
conhecimentos básicos sobre teoria e percepção musical para a comunidade 
em geral e eventuais necessidades de recuperação de disciplinas básicas de 
graduação. O projeto oferece 60 vagas anuais com possibilidade de criação de 
turmas especiais para estudos avançados. O conteúdo está dividido em duas 
aulas semanais de 2h/a cada sendo uma de conteúdos teóricos e outra de 
conteúdos práticos perfazendo 60h/a por semestre. Ao final de cada ano os 
participantes deverão estar aptos para aprovação em testes de habilidades 
específicas em música em qualquer Universidade do país.
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PROJETOS DE VIDA: RELIGANDO SABERES, CONTEXTUALIZANDO O 
CONHECIMENTO

Heridan de Jesus Guterres Pavão Ferreira / Docente

A ação consiste em propiciar oportunidades de formação continuada para que 
professores que atuam junto a estudantes dos anos finais do Ensino 
Fundamental, na cidade de Santa Helena/MA, de modo precípuo daqueles em 
defasagem idade- ano escolar; visa otimizar a ação docente, de modo a mudar 
a realidade de seus alunos e alunas, objetivando seu ingresso no ensino médio. 
Atende a uma demanda de sujeitos cujas características étnicas, sociais e 
educativas, os colocam no patamar de excluídos, e à margem das políticas 
sociais, não tendo direito a um trabalho digno e a uma vida com qualidade em 
função de baixíssima escolaridade, o que torna relevante esta proposta. Busca 
ainda, exercitar a vontade dos professores dessa clientela específica, 
fortalecendo sua ação docente a fim de estimular seus alunos em uma direção 
determinada, de forma consciente e com grau de autonomia próprio de sua 
idade e etapa de desenvolvimento. Nessa dimensão, a ação proposta visa à 
formação (tendo por base as novas tecnologias), formação e acompanhamento 
de 50 professores em um movimento integrado com a escola, de modo que 
estes desenvolvam instrumentais necessários para um trabalho de formação de 
currículos significativos, que despertem o interesse dos estudantes, 
estimulando-os a mover sua vontade de aprender e prosseguir nos estudos, 
compreendendo a educação como alternativa para sua inserção em um mundo 
particularmente excludente. Visa anda à progressão destes estudantes, em 
pelo menos dois anos, conforme estabelecido por meio de acordo com a 
SEMED do município.
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PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL ÀS GESTANTES DA MATERNIDADE MARLY 
SARNEY

Elizabeth Lima Costa - Docente

Introdução: A maternidade representa um momento único no ciclo vital 
feminino, no qual a mulher apresenta-se mais propensa e receptiva a novos 
conhecimentos o que a torna uma formadora de opiniões e determina o seu 
papel preponderante no núcleo familiar em relação à saúde. Pouca ênfase tem 
sido dada à prevenção precoce, destinada a orientação sobre a higienização da 
cavidade bucal de bebês, ou mesmo à saúde bucal das gestantes. Este projeto 
se propõe dar continuidade ao Programa já desenvolvido na instituição pela 
coordenadora sobre saúde bucal das gestantes e dos bebês por se 
enquadrarem na classificação de pacientes especiais. Metodologia: O projeto 
foi aprovado pelo CONSEPE. Serão selecionadas 150 gestantes na faixa etária 
de 14 a 40 anos frequentadoras do programa pré-natal da Maternidade. As 
gestantes responderão a um questionário sobre saúde bucal no período 
gestacional e sobre saúde bucal do bebê. As atividades constarão de: 
Levantamento dos prontuário; Aplicação dos métodos educativos e preventivos 
através da motivação e conscientização das gestantes onde serão realizados 
encontros com os médicos, atendentes e gestantes. As palestras serão 
realizadas no auditório da maternidade, através de projeção de slides, 
apresentação de vídeos, cartazes, panfletos educativos. Realização de exame 
clinico bucal com objetivo de verificar o padrão de higiene bucal e a condição 
saúde/doença, através do índice CPOD, sangramento gengival (ISG) e índice de 
placa visível (IPV); Aplicações tópicas de flúor. As gestantes que necessitarem 
de tratamento curativo serão encaminhadas ao serviço ambulatório da 
Faculdade de Odontologia da UFMA.
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LASERTERAPIA EM ODONTOLOGIA

Andréa Dias Neves Lago / Docente

A utilização de lasers de baixa potência e dos LEDs (diodos emissores de luz) na 
fotobiomodulação celular e suas aplicações na Odontologia têm aumentado 
consideravelmente e podem ser utilizados isoladamente ou como coadjuvantes 
em tratamentos convencionais nas mais diversas especialidades. O laser é uma 
fonte de luz com diferentes comprimentos de onda o que lhe confere 
propriedades terapêuticas excelentes, porém é importante conhecer bem os 
seus princípios básicos para que se possa utilizá-lo adequadamente. Assim, este 
projeto tem como objetivos utilizar a laserterapia como coadjuvante nos 
tratamentos convencionais àqueles pacientes encaminhados ao Curso de 
Odontologia da UFMA, favorecendo o alívio de dores, a aceleração da 
cicatrização tecidual, a redução de edemas, tratamento de aftas, herpes, 
dentre outras indicações baseadas na literatura atual; elaborar e conduzir um 
planejamento de aplicação do laser de acordo com as necessidades de cada 
paciente; capacitar os alunos da área odontológica no cuidado com os 
pacientes e no conhecimento da tecnologia laser para que possa proporcionar 
conforto e qualidade de vida à população. Os atendimentos acontecerão 
semanalmente às quartas-feiras pela manhã na Clínica de Odontologia da 
UFMA e os pacientes que apresentarem indicações para este tipo de 
tratamento serão submetidos às aplicações de laser de acordo com as 
indicações da laserterapia. Antes das aplicações, os pacientes serão informados 
através de palestras e orientações educativas quanto a importância do 
tratamento e os benefícios que eles terão.
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GASTRONOMIA CONSCIENTE

Elaine Cristina Silva Fernandes / Docente

A presente proposta tem como finalidade sensibilizar os proprietários, chefs de 
cozinha, cozinheiros e demais colaboradores dos Restaurantes do Município de 
São José de Ribamar/MA, para desenvolverem práticas seguras, sustentáveis e 
de valorização e/ou preservação da gastronomia tradicional local. A 
gastronomia, vista como fenômeno social, cultural e econômico, representa um 
dos possíveis instrumentos para o desenvolvimento sustentável de uma 
localidade. A associação entre gastronomia e desenvolvimento Sustentável é 
feita tomando como pressuposto que a atividade, ao passo que se apresenta 
como elemento decisivo da identidade humana, tem o potencial para 
salvaguardar, por meio das suas diferentes manifestações e ramificações 
(ingredientes, receitas, restaurantes), grande parte da cultura de um povo, de 
proteger e preservar espécies e sabores ameaçados. Nessa perspectiva, a 
gastronomia sustentável, tem como requisito aspectos relacionados às 
dimensões: ambiental, econômica, política e sócio-cultural. Aspectos 
direcionados á redução do desperdício, origem do alimento, valorização da 
produção local/pequeno produtor, diminuir os circuitos, evitar uso de espécies 
em extinção nos cardápios, inclusão, aproveitamento de alimentos, uso 
racional de água e energia entre outras medidas. A mudança começa de 
pequenas ações durante o cotidiano e as ações ambientais são vistas como 
processos que atuam sobre toda a cadeia envolvida. Logo, além da 
sensibilização das pessoas, é necessário pensar métodos e formas de 
abordagens adequadas para as unidades de alimentação coletiva, sobretudo as 
que estão inseridas na atividade turística.
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EXERCITAR - POLÍCIA MILITAR

Mário Alves de Siqueira Filho / Docente

A presente proposta tem por objetivo promover a melhora dos níveis de 
aptidão física do efetivo da Polícia Militar do Maranhão. A melhoria dos níveis 
de aptidão física para o policial militar é uma real necessidade tendo em vista a 
natureza de suas ações no exercício da profissão. Suas atividades profissionais 
acarretam impacto sobre a saúde por submetê-los frequentemente a elevados 
níveis de estresse oriundos da exposição cotidiana à condições de risco. Além 
disso, é aceitável que a apresentação de um estado constante de prontidão 
física seja um pré-requisito para proporcionar condições satisfatórias e efetivas 
para o policiamento ostensivo na prevenção e no combate à criminalidade. 
Embora o policial seja submetido ao treinamento físico ao ingressar na carreira 
militar, especialmente durante o curso de formação, com o passar dos anos de 
carreira a corporação apresenta progressiva elevação do nível de 
sedentarismo. Em parte, contribuem para manutenção desse estado as longas 
jornadas de trabalho determinadas pelos tipos de escalas de serviços, 
frequentemente submetendo o policial a longas horas sentado em viaturas nos 
serviços de ronda ou ao serviço interno (administrativo), bem como, escalas de 
serviços para policiamento preventivo nas ruas, portando equipamentos 
pesados (colete à prova de balas, armamento e acessórios) e permanecendo 
por longas jornadas de serviços à pé. Assim, a presente proposta pretende 
diminuir a carência existente quanto à orientação e o acompanhamento de 
ações voltadas para melhoria dos níveis de aptidão física relacionada à saúde 
do policial militar do Estado do Maranhão.
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TODOS SOMOS VOLUNTÁRIOS: ABC DO CÂNCER

Melissa Silva Moreira Rabêlo - Docente

Projeto de extensão para a Fundação Antonio Dino, responsável pelo Hospital 
do Câncer Aldenora Belo e Casas de Apoio, com finalidade de promover 
informação clara, objetiva e otimista sobre o câncer para o público de 
voluntários que procuram ou já fazem parte do cadastro da fundação, uma vez 
que consideramos este um público multiplicador e que está diretamente ligado 
à comunidade carente atendida pela Fundação, através de projetos e ações de 
apoio aos doentes e seus familiares. Ação idealizada pela Liga Acadêmica de 
Pesquisa e Planejamento em Relações Públicas da Universidade Federal do 
Maranhão (LappRP/UFMA), envolvendo as áreas de relações públicas, 
jornalismo, publicidade, rádio/TV e design. A equipe será responsável pela 
elaboração e definição de estratégias e approach institucional para a produção 
de instrumentos informativos como rodas de diálogos com profissionais de 
saúde, ex-pacientes e familiares atendidos pela fundação; produção de vídeo 
que trará linguagem otimista e acessível a leigos, onde abordará temáticas 
relativas ao câncer, tendo sua exibição estendida para as plataformas digitais 
da Fundação Antonio Dino, assim como, em treinamentos de boas-vindas aos 
voluntários e visitantes da instituição e em diversos eventos apoiados e 
promovidos pela Fundação Antonio Dino, além de veiculação sem ônus na TV 
UFMA e Rádio Universidade, que mantém compromisso com a 
responsabilidade social. Será possível também a produção digital de um 
pequeno “Guia prático sobre o câncer”, distribuído através dos aplicativos de 
mensagens WhatsApp dos voluntários cadastrados pela fundação.
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JOVENS AMIGOS DO PEITO

Feliciana Santos Pinheiro / Docente

O processo de amamentação é evidenciado cientificamente como a melhor 
forma de alimentar uma criança pequena, já que o leite materno consiste em 
um alimento completo para o seu crescimento e desenvolvimento, sendo 
suficiente de forma exclusiva até os seis meses e complementar até os dois 
anos de idade ou mais. Tais evidências sedimentam a importância de 
desenvolver ações e campanhas para a comunidade que previnam o desmame 
precoce além de contribuir para um melhor conhecimento e compreensão dos 
benefícios do aleitamento materno para criança e mãe. O atual projeto tem por 
objetivo promover, incentivar e apoiar a amamentação, a partir das ações do 
Banco de Leite Humano, ampliando seus resultados. Possui um caráter 
multidisciplinar capaz de promover os benefícios do aleitamento materno. 
Além de conter pesquisa e ensino no que tange à Saúde Materno- Infantil por 
meio de cursos, palestras e simpósios, permitindo aperfeiçoamento 
profissional para estudantes e trabalhadores em seus vários níveis de 
conhecimento sobre o aleitamento materno e combate a mortalidade infantil. 
O atendimento das mães será feito mediante demanda espontânea e as ações 
na comunidade terão uma abordagem popular e interativa entre profissionais, 
alunos e população, por meio de atrações lúdicas com enfoque em 
amamentação.
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LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO E REABILITAÇÃO FÍSICA - PROGRAMA 
MELHORANDO A SAÚDE

Florentino AssenÇo Alves Filho - Docente

O Laboratório de Avaliação e Reabilitação Física foi implantado no 
Departamento de Educação Física no início de 2003 (Resolução nº 270 – 
CONSEPE, de 14/01/2003). Entre os objetivos do projeto estão oferecer à 
comunidade orientação para a prática regular e permanente de atividade física, 
visando a melhoria da saúde e qualidade de vida, desenvolver junto aos 
hospitais universitários, um trabalho visando a recuperação mais rápida de 
seus pacientes, utilizando a atividade física orientada, e dar aos alunos da 
UFMA, especialmente aos dos Cursos de Educação Física, uma oportunidade 
para colocar em prática os conhecimentos teóricos adquiridos. Desta forma, no 
LAREF, são desenvolvidas ações relacionadas a saúde e qualidade de vida das 
pessoas, bem como, outras relacionadas a melhoria da performance física. Para 
atingir tais objetivos, fazemos a avaliação, prescrição e administração de 
programas de atividades física (treinamento). Como trata-se de um Laboratório 
multidisciplinar que envolve docentes e discentes da área de saúde, com 
diferentes interesses, estamos sempre desenvolvendo atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.
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ENSINO DE COLETIVO DE CORDAS FRICCIONADAS

Mônica Luchese Marques / Docente

O projeto de extensão, Ensino coletivo de cordas friccionadas (violino, viola, 
violoncelo e contrabaixo acústico) pretende proporcionar a alunos iniciantes e 
iniciados, nestes instrumentos musicais, o ensino de instrumentos de cordas 
friccionadas por meio da prática de orquestra. Assim, buscará divulgar o 
repertório e arranjos para orquestra de cordas; Desenvolver as habilidades 
técnicas e musicais para a execução instrumental coletivamente; Proporcionar 
a aprendizagem de instrumentos de cordas a partir 'do fazer musical' 
(Swanwick 2003) direto; E proporcionar aos alunos do curso de música 
licenciatura da UFMA mais um espaço para a prática docente. As aulas serão 
divididas em quatro turmas de níveis técnicos diferentes. Além dessas turmas, 
o projeto possui dois grupos musicais composto por alunos e professores: A 
orquestra de Cordas da UFMA e a Camerata da UFMA.
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM PARA 
PACIENTES DIABÉTICOS

Lívia Maia Pascoal / Docente

A proponente deste projeto tem adquirido experiência como coordenadora e 
colaboradora, na condução de atividades de extensão apoiadas através de 
projetos aprovados e financiados pela PROEX - UFMA (Editais PROEX 2013, 
2014, 2015, 2016 e 2017). A execução dos projetos de extensão apoiados pela 
PROEX - UFMA, na qual a proponente teve participação coordenando ou 
colaborando, tem contribuído para melhorar a qualidade de vida da 
comunidade o que tem facilitado a interação entre universidade, serviços de 
saúde e comunidade. Este projeto conta com apoio de uma equipe com 
experiência na assistência de enfermagem a pacientes com Diabetes Mellitus 
tipo 2 e pé diabético e, ainda, em atividades de Educação em Saúde. A 
coordenadora desta proposta é professora de disciplina com enfoque clínico- 
cirúrgico e as professoras colaboradoras em disciplina com enfoque na Atenção 
básica no curso de enfermagem da UFMA. Ambas prestam assistência (nível 
hospitalar e atenção primária) a pacientes que fazem parte da população alvo 
do estudo. Este projeto contribui com a formação do estudante no intuito de 
gerar novos conhecimentos e experiências para a vida profissional no que diz 
respeito a ações de educação em saúde aos pacientes com Diabetes Mellitus 
tipo 2 uma vez que a extensão universitária, como processo educativo e 
científico, articula o Ensino e a Pesquisa e viabiliza a relação transformadora 
entre Universidade e Sociedade. Outro ponto a ser considerado é que as 
atividades propostas contribuirão para o aumento da produção científica em 
eventos e em periódicos indexados dos resultados obtidos.
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PROJETO ARTE NA ESCOLA

Tânia Cristina Costa Ribeiro - Docente

Nesta etapa de 2019 do projeto “Arte na Escola-Formação Continuada em 
Teatro com discentes do Curso de Teatro”, faz parte do projeto “Arte na 
Escola”, existente desde 2005 e que até o presente momento vem 
consolidando sua política de formação inicial e continuada de forma gradativa, 
aprendendo com a própria experiência e propondo formas inovadoras de 
atuação. Na sua relação teoria-prática reinventa, retalha, recria o que leva a se 
modificar, se renovar, buscando novos contornos, sem perder sua essência. O 
que tem motivado a busca de metodologias que possibilitem diálogos entre a 
formação inicial e continuada na área de ARTE garantindo aos professores e 
seus alunos acesso a recursos que atendam ao ensino e aprendizagem das 
linguagens artísticas na sala de aula. Na atual versão o projeto, manterá tem o 
grupo de estudo agora com discentes do curso de teatro. O objetivo será 
qualificar este publico para desenvolverem propostas metodológicas em teatro 
com professores da Educação Básica. Os encontros acontecerão nas 
dependências do Pólo UFMA, no CCH, quinzenalmente. No grupo de estudo 
adotaremos leituras, discussões, reflexões, construção de propostas 
metodológicas priorizando os conteúdos do teatro para atender professores da 
educação básica ate o ensino fundamental menor. A inserção dos discentes do 
curso de teatro neste processo vislumbra atender de forma direta a 
participação dos professores da educação básica redimensionando, atualizando 
e reformulando o fazer pedagógico em teatro na sala de aula. Paralelamente 
acontecerão oficinas aos professores da Educação Básica das linguagens 
artísticas: artes visuais e música.
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CURSINHO DA CIDADANIA

Plínio Santos Fontenelle - Docente

O Projeto “Cursinho da Cidadania”, mais conhecido enquanto Projeto de 
Extensão “CDC”, foi institucionalizado nesta Universidade desde 2004 e está 
ligado ao Departamento de Filosofia, do Centro de Estudos Básicos. Nossa 
principal ação está demarcada pelas aulas que acontecem neste Centro, com 
horários planejados e divididos nas áreas exigidas para o ENEM e para outros 
exames de seleção das diversas Universidades. Não menos importante 
enquanto parte das ações do CDC, realizamos a Semana Cultural articulada pela 
coordenação, técnicos e professores, pensando-se na participação dos próprios 
alunos e da comunidade acadêmica interessada. As aulas contam com a 
participação dos alunos dos cursos de graduação, principalmente ligados às 
licenciaturas e que estejam cursando, no mínimo, o 5º período. Eles proferem 
aulas anuais de maneira voluntária pela inexistência de bolsas ou de algum 
incentivo dessa natureza. Já os alunos que recebem as aulas enquanto o 
público-alvo interessado são aqueles egressos de escolas públicas que não 
passaram na seleção da Universidade Estadual do Maranhão e no ENEM, ou 
que não podem custear os cursinhos privados existentes. Durante o 
desenvolvimento das ações previstas, além das aulas e da Semana Cultural, 
outras ações são desenvolvidas como palestras dos vários grupos de pesquisa 
ligados às IFES e dos profissionais gabaritados entre assuntos relacionados à 
atualidade. Pensamos com esta ação em temas transversais ligados ao 
exercício da redação e das questões mais de cunho dos conhecimentos gerais.
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ATENDIMENTO CLÍNICO MULTIDISCIPLINAR A PACIENTES ADOLESCENTES E 
ADULTOS PORTADORES DE TRAUMATISMO DENTAL

Tetis Serejo Sauáia / Docente

A prevenção e o tratamento da cárie, doença periodontal e do traumatismo 
buco-dental representam um grande desafio para Odontologia por serem as 
causas mais freqüentes de perda dental. Atualmente, destas três condições 
referidas, a terceira é o que tem recebido menor ênfase. Porém há poucos 
estudos que envolvem a prevalência e/ou incidência do traumatismo dental em 
adultos. Ademais são raros os estudos que avaliam o nível de conhecimento 
profissional acerca desse tipo de atendimento e ao manejo clínico imediato e 
em longo prazo dos dentes traumatizados. Desta forma, a proposta do 
presente projeto de extensão visa agregar ações multidisciplinares 
direcionadas à prevenção, educação e promoção da saúde oral e conseqüente 
melhoria da qualidade de vida do paciente adolescente e/ou adulto acometido 
por traumatismo dentário. Para tanto, pretende transmitir conhecimentos 
teóricos e práticos aos acadêmicos envolvidos no projeto, bem como promover 
prestação de serviços à comunidade integrando-os às atividades educacionais e 
de investigação científica.



PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEC

Cidade Universitária Dom Delgado · CEB VELHO
Av. dos Portugueses, 1996 · São Luís · Maranhão · CEP 65080-805

Tel:(98) 3272 8601

A QUÍMICA NAS ESCOLAS: INTEGRANDO A TEORIA À PRÁTICA

Maria do Socorro Evangelista Garreto / Docente

Os índices de desenvolvimento da educação revelam um déficit de 
conhecimento relativamente alto principalmente, quando se trata dos 
conteúdos de química ministrados no ensino médio. Essa deficiência afeta 
diretamente o aprendizado dos alunos do curso de Licenciatura em Ciências 
Naturais/Química logo nos períodos iniciais do curso. Na maioria dos casos, a 
dificuldade de aprendizagem de conteúdos básicos dessa matéria está 
relacionada à metodologia de ensino adotada pelos professores do ensino 
médio que são fundamentadas, principalmente, no modelo tradicional de 
educação que prioriza a comunicação oral ou escrita empregando apenas aulas 
teóricas expositivas. Essa prática influencia negativamente a aprendizagem, e 
desmotiva o aluno, pois eles não conseguem fazer a relação do que veem nas 
aulas teóricas com o cotidiano em sociedade. Neste caso, o desenvolvimento 
de aulas experimentais nas escolas de ensino médio é uma alternativa bastante 
atrativa por ser considerada um elo entre a teoria e a prática que leva o 
discente a vincular o conhecimento químico, adquirido em sala de aula, com o 
cotidiano tornando-o um sujeito reflexivo e, sobretudo, o processo ensino 
aprendizagem torna-se mais eficaz. O projeto tem como campo de atuação 
escolas do ensino médio do município de São Bernardo-MA e como objetivo 
principal proporcionar o desenvolvimento dos conteúdos de química 
empregando aulas experimentais como atividade complementar às aulas 
ministradas pelo professor das escolas de ensino médio. Como parâmetro de 
aplicação do projeto, será realizada a seleção do conteúdo a ser ministrado e 
elaboração do experimento a ser aplicado sobre o tema abordado.
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COMUNIDADE ATIVA

Saulo Ribeiro dos Santos / Docente

O projeto de extensão Comunidade Ativa acontece desde 2004 no qual 
atendeu aproximadamente 700 crianças ao longo deste período. 
Compreendendo a importância de manter a aproximação da Universidade com 
a sociedade, pretende-se retornar este exitoso e premiado projeto de extensão 
em 2019, pois, revela-se significativa a função que a comunidade desempenha 
para o fomento da atividade turística local. A postura ou visão adotada em 
relação às possibilidades advindas com o turismo contribui sobremaneira para 
o seu gerenciamento racional, pautado nos princípios da sustentabilidade 
(social, cultural, econômico e ambiental), e para uma participação mais ativa, 
refletindo-se num aumento substancial da qualidade da experiência dos 
visitantes, e dessa forma, mantendo-se a continuidade e a permanência da 
atividade na região maranhense. Vale ressaltar que os projetos, ações e 
programas devem ser voltados não apenas para aquelas pessoas localizadas 
nos pontos onde mais se verifica a atuação do turismo, mas para todas que 
direta ou indiretamente influem na atividade, possibilitando, assim, a 
emergência de um vínculo mais estreito entre a população residente e a 
demanda turística local.
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ANATOMIA HUMANA: MODELANDO ÓRGÃOS

Carla Carvalho Menezes / Docente

No campo educacional as metodologias ativas de ensino têm proporcionado 
uma aprendizagem efetiva por que nesses métodos o aluno é o agente 
produtor do conhecimento. Dentre essas metodologias a modelagem de 
estruturas anatômicas tem sido utilizada com fins tanto de ensino como de 
pesquisa no âmbito da graduação e pós-graduação. Algumas dessas pesquisas 
mostraram que o aprendizado em anatomia humana foi efetivo através da 
modelagem ao compararem dois grupos: um que trabalhou com modelagem e 
outro que dissecou espécimes de gatos. Os alunos ao construírem 
representações anatômicas tiveram que primeiramente estudar a forma, 
posição e relação com as estruturas circunvizinhas. A modelagem também ao 
possibilitar a percepção visual, a manipulação táctil do material e o estudo 
tridimensional conduziu ao raciocínio espacial o que facilitou o aprendizado em 
anatomia (WATERS et al., 2005; MOTOIKE et al., 2009). Por outro lado, na 
educação básica o ensino da anatomia vinculado à disciplina Ciências e Biologia 
é realizado principalmente através do livro didático e essas unidades de ensino 
não dispõem de laboratórios de anatomia. Dessa forma justifica-se esse estudo 
com a finalidade de: a) introduzir a modelagem como subsídio ao estudo da 
anatomia humana para alunos de Medicina e Enfermagem; b) inserir alunos do 
curso de Artes Visuais nas etapas de modelagem contribuindo com o 
aprimoramento de suas habilidades; c) e contribuir com o ensino da anatomia 
na educação básica por meio do manuseio e construção de modelos 
anatômicos e assim implementar práticas de ensino e extensão na graduação.
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PROJETO DE ATENÇÃO A PACIENTES PORTADORES DE PRÓTESES REMOVÍVEIS 
ATENDIDOS NA UFMA

Maria Áurea Lira Feitosa / Docente

A Estomatite Protética refere-se a certas mudanças patológicas que ocorrem na 
mucosa palatina dos usuários de próteses removíveis totais ou parciais, 
caracterizando-se, principalmente, por hiperemia, edema e congestão da 
mucosa; com inflamação variando de moderada a intensa. Seu diagnóstico é 
clínico e sua etiologia é multifatorial, em que uma grande variedade de 
condições locais e sistêmicas predisponentes podem se apresentar 
simultaneamente. Dentre seus principais fatores etiológicos locais podem ser 
destacados o traumatismo crônico, má adaptação e uso noturno da prótese, 
infecção por espécies de Candida e a falta de cuidados quanto à higiene bucal. 
Observa-se negligências com relação aos cuidados de higiene bucal dos 
usuários de próteses removíveis e ainda orientações insuficientes por parte dos 
profissionais, o que vêm agravar as condições clínicas dos mesmos. Evidências 
científicas revelam que uma infecção oral por fungos em pacientes enfermos e 
debilitados pode ser o gatilho para uma fatal infecção sistêmica, podendo 
colocar em risco a própria vida do paciente. Implantar um programa para 
diagnóstico, tratamento e prevenção da estomatite protética nos pacientes 
usuários de próteses removíveis atendidos no Curso de Odontologia (UFMA), 
nos alunos da Universidade da Terceira Idade (UNITI), nos integrantes do PAI e 
GEN e nos idosos pertencentes ao Projeto Melhor Idade do CBMMA, 
contribuindo assim, para a redução da prevalência dessa patologia em nossa 
população.
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CUIDADOS PALIATIVOS AO PACIENTE ONCOLÓGICO E ATENDIMENTO 
AMBULATORIAL NO SERVIÇO DE DOR ONCOLÓGICA INSTITUTO 

MARANHENSE DE ONCOLOGIA ALDENORA BELO - IMOAB.

João Batista Santos Garcia / Docente

O Projeto “Cuidados paliativos ao paciente oncológico terminal e Atendimento 
Ambulatorial no Serviço de Dor Oncológica Instituto Maranhense de Oncologia 
Aldenora Belo” desenvolvido pela Liga Acadêmica de Dor (LAD), visa promover 
assistência integral à saúde do paciente oncológico, do atendimento 
ambulatorial à dor aos cuidados paliativos de pacientes em fase terminal. O 
Projeto, atualmente, conta com uma equipe multidisciplinar constituída por: 
discentes de medicina, enfermagem, terapeuta ocupacional, psicólogo, clínico 
em dor, acupunturista e oncologista. A importância deste projeto vem no 
sentido de unir diversos saberes, reconhecendo a multiplicidade dos fatores 
biopsicossociais na etiologia e na manutenção da dor crônica e a necessidade 
de se prestar um tratamento criterioso e integral do paciente o mais cedo 
possível. A partir de então, o foco de atenção e cuidados poderá ser ampliado 
para além do paciente, para a família que dele cuida e para a equipe que dele 
trata. Ajudar o paciente terminal a conviver com sua doença e seus sintomas é 
tarefa árdua, mas de grande valia. Talvez nenhuma ciência seja capaz de lhes 
oferecer o conforto que precisam, mas, somando-se a ela o apoio psicossocial e 
espiritual, podemos chegar mais perto de oferecer-lhes a finitude digna de que 
são merecedores.
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ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PORTADORES DE DOENÇA DO FÍGADO

Jose Aparecido Valadão / Docente

O projeto 'Atendimento ambulatorial de portadores de doenças do fígado' 
propõe a execução de ações visando maior interação entre o estudante e a 
comunidade, seguindo os princípios da promoção de saúde, do tripé ensino-
pesquisa-extensão e da humanização na prática médica. O público alvo consiste 
nos pacientes com doenças hepáticas de todas as faixas etárias e ambos os 
sexos atendidos no Núcleo do Fígado e Endocrinologia, serviço do Hospital 
Universitário Presidente Dutra (HUPD-UFMA). As atividades planejadas são 
palestras e campanhas educativas, cursos de capacitação para o meio 
acadêmico e acompanhamento ambulatorial e cirúrgico dos sujeitos deste 
estudo, abrangendo assistência no âmbito dos três níveis de atenção à saúde. 
Os dados coletados nesse projeto serão analisados e publicados no meio 
científico.
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ATENDIMENTO AMBULATORIAL AO PACIENTE HIPERTENSO - LIGA DE 
HIPERTENSÃO

Natalino Salgado Filho / Docente

O projeto 'ATENDIMENTO AMBULATORIAL AO PACIENTE HIPERTENSO - LIGA DE 
HIPERTENSÃO' tem desenvolvido desde o ano 2001 um trabalho de excelência 
com os pacientes hipertensos, ao promover a prevenção, diagnóstico, 
tratamento e controle de doenças cardiovasculares, renais e fatores de risco da 
hipertensão. O projeto atua em ensino, pesquisa e extensão, visando promover 
uma abordagem global ao paciente hipertenso através de uma atendimento 
multidisciplinar. O projeto também tem como compromisso a propagação de 
conhecimento para a comunidade através de palestras e participação em 
eventos de promoção à saúde. Isso tem beneficiado a comunidade, os alunos e 
profissionais envolvidos com o projeto.
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LEVANTAMENTO DA ATIVIDADE FARMACOLÓGICA EM PLANTAS DA FLORA 
MARANHENSE

Crisálida Machado Vilanova / Docente

As espécies vegetais para uso medicinal têm recebido atenção especial, pelos 
diferentes significados que as plantas medicinais assumem em nossa sociedade 
como um recurso biológico e cultural, destacando-se seu potencial genético 
para o desenvolvimento de novas drogas, possível fonte de recursos 
financeiros, através de sua comercialização, para o resgate e fortalecimento da 
identidade cultural e como acesso primário à saúde para muitas comunidades. 
No Maranhão, o uso de plantas medicinais é bastante tradicional, sendo 
fortalecido por questões socioculturais e econômicas, uma vez que parte da 
população não dispõe de recursos para aquisição de medicamentos e/ou não 
há estabelecimento de saúde próximo às residências, ou ainda optam pelo uso 
das plantas medicinais. Apesar disso, ainda constata-se a falta de informação 
da comunidade maranhense sobre a fitoterapia, observando assim o uso 
inadequado das plantas medicinais, o que fundamenta as ações desenvolvidas 
no projeto, direcionadas para a educação em fitoterapia a fim de minimizar a 
situação supracitada. Por conta disso, os acadêmicos do curso de Farmácia da 
Universidade Federal do Maranhão, através do Projeto de extensão intitulado 
“Levantamento da Atividade Farmacológica das Plantas Medicinais da Flora 
Maranhense”, veiculado pelo Programa de Fitoterapia da UFMA, coordenado 
pela Professora Drª Crisálida Vilanova e com a colaboração da Drª Terezinha 
Rêgo, tem desenvolvido suas atividades visando orientar a população 
maranhense quanto ao uso racional das plantas medicinais, focando 
principalmente nos efeitos tóxicos e farmacológicos, posologias adequadas ao 
indivíduo, e outros quesitos importantes para o uso correto e seguro de plantas 
medicinais.
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ASSISTÊNCIA CLÍNICA LABORATORIAL DE PACIENTES HIPERTENSOS 
CADASTRADOS NO CENTRO DE CONSULTAS ESPECIALIZADOS DE CONDIÇÕES 

CRÔNICAS DA CIDADE DE IMPERATRIZ - MA

Rodson Glauber Ribeiro Chaves / Docente

No Brasil, a prevalência da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) vem 
aumentando nas últimas décadas, o que representa importante desafio para o 
sistema de saúde como um todo. Neste sentido, inserem-se o programa 
doenças crônicas, vinculado ao e- SUS – Atenção Básica, do Ministério da 
Saúde, que objetiva o monitoramento de pacientes portadores de Hipertensão 
Arterial . O presente projeto tem como objetivo central fazer a assistência 
clínico-laboratorial de pacientes hipertensos atendidos em Unidade Básica de 
Saúde (UBS) do município de Imperatriz, Maranhão. Por meio de diferentes 
vertentes, pretende-se através desse projeto realizar assistência clínico-
laboratorial de pacientes hipertensos atendidos em uma unidade básica de 
saúde da cidade de Imperatriz - Ma, objetivando uma maior adesão ao 
tratamento e melhora na qualidade de vida. Em paralelo serão promovidas 
palestras sobre Uso Racional de Medicamentos e Hipertensão para os usurários 
atendidos pela UBS, além de capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde 
nessa vertente.
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AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS DO 
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO: DA UNIVERSIDADE FEDERAL MARANHÃO – 

CAMPUS DE IMPERATRIZ

Francineide Firmino / Docente

O Campus Avançado da Universidade Federal do Maranhão foi inaugurado em 
2013, estando instalados atualmente quatro cursos de graduação e um curso 
de Pós-graduação, com uma comunidade acadêmica de aproximadamente 915 
pessoas ente alunos, docentes e técnicos. A maioria dos alunos e servidores 
participa de atividades em tempo integral na universidade, sendo indispensável 
para devido funcionamento da instituição, o serviço oferecido pelo Restaurante 
Universitário (RU), o qual disponibiliza alimentos a preços acessíveis à 
comunidade universitária. A garantia de serviços de qualidade desta unidade, 
visando a manutenção da saúde de seus usuários, é uma preocupação de 
todos. Para tanto os devidos controles sanitários devem ser atendidos 
conforme estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 
aprovou a Resolução RDC nº 216/2004, a qual estabelece procedimentos de 
boas práticas para serviços de alimentação a fim de garantir as condições 
higiênico-sanitárias do alimento preparado. Diante da relevância do tema para 
a saúde da coletividade acadêmica, o presente trabalho tem por objetivo 
avaliar e monitorar as condições higiênico-sanitárias do restaurante 
universitário: da Universidade Federal Maranhão – Campus de Imperatriz.
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PROJETO DE EXTENSÃO CRESCER: ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
SAUDÁVEL PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE DE CRIANÇAS DE 6 A 23 MESES DE 

IDADE

Sueli Ismael Oliveira da Conceição / Docente

A alimentação nos primeiros anos de vida da criança tem repercussão no seu 
crescimento e desenvolvimento até a vida adulta. Investigações conduzidas no 
Brasil evidenciam a baixa qualidade da alimentação complementar das 
crianças, sendo fator de risco para o desenvolvimento da desnutrição, 
obesidade, anemia, de doenças infecciosas e carências específicas de 
micronutrientes, tais como vitamina A, ferro e zinco, entre outras. O projeto de 
extensão tem como objetivo qualificar os profissionais da Atenção Primária em 
Saúde, que atuam em dois Centros de Saúde do município de São Luís – MA, na 
promoção do aleitamento materno, no manejo da amamentação e na 
alimentação complementar adequada e saudável para crianças de seis a 23 
meses de idade. Os profissionais capacitados terão o compromisso de serem 
multiplicadores do aleitamento materno e alimentação complementar 
adequada e saudável para gestantes, mães ou responsáveis de crianças de seis 
a 23 meses de idade. O projeto também se propõem em desenvolver oficinas e 
rodas de conversa sobre as temáticas acima mencionadas tendo como público 
alvo as gestantes, mães e responsáveis por crianças com menos de dois anos 
de idade. O presente projeto poderá contribuir para à prática do aleitamento 
materno adequada, a melhoria da alimentação complementar e a mudança dos 
hábitos alimentares das crianças e, consequentemente, gerará impactos 
positivos na melhoria dos indicadores de saúde e nutrição infantil.
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DIABETES: VOCÊ CONHECE? EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA MELHORA DA 
QUALIDADE DE VIDA DO DIABÉTICO

Sueli de Souza Costa - Docente

Responsável por 9% da mortalidade mundial, o Diabete Melito(DM) reduz a 
expectativa de vida em até 15 anos; aumenta 2 a 4 vezes o risco de doença 
cardiovascular e acidente vascular cerebral; é responsável por maior número 
de amputações de membros inferiores não traumática, cegueira, doença renal 
crônica, partos prematuros e mortalidade materna. A utilização de práticas 
educativas como estratégia na prevenção e tratamento do DM tem como 
objetivo melhorar o conhecimento do indivíduo sobre a doença e seu 
acompanhamento, assim como incentivar à adoção de hábitos de vida 
saudáveis, que melhorem a Qualidade de Vida(QV). Este projeto objetiva 
prestar serviços à comunidade, através de práticas educativas; trazendo ao 
povoado Pacas informações sobre DM, visando a prevenção e desenvolvimento 
de práticas para vida mais saudável, especialmente aos portadores da doença, 
seus familiares e comunidade. O público alvo inclui portadores de DM, seus 
familiares, ACS, gestores e comunidade. Utiliza-se de distribuição de folders, 
realização de palestras, mostra de vídeos, dinâmica de grupo e discussão de 
assuntos relacionados à vivência com a DM, bem como prevenção, diagnóstico, 
acompanhamento do portador de DM. O impacto esperado relaciona-se à 
melhora da QV do portador de DM, à prevenção do surgimento DM, e 
encaminhamento de novos casos ao tratamento adequado.
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EMPREENDE+: PROJETO DE DIFUSÃO DA CULTURA EMPREENDEDORA NA 
UFMA

Rafael Fernandes Lopes / Docente

A geração de novos empreendimentos é responsável por contribuir com a 
produção de riquezas e desenvolvimento econômico e social. Não à toa, as 
nações têm investido um significativo esforço na implementação de políticas 
públicas voltadas aos estímulo de práticas empreendedoras, principalmente 
com o intuito de incrementar as taxas de empreendedorismo por 
oportunidade. Nesse contexto, as Universidades apresentam um papel 
fundamental, visto que constituem centros de excelência na geração de ciência 
e tecnologia. Para promover uma maior aproximação entre as Universidades e 
o setor produtivo, estimulando, desse modo, novos Sistemas de Inovação, são 
necessárias ações que estimulem e fortaleçam a cultura empreendedora 
dentro da comunidade universitária, contribuindo para inserir essas instituições 
dentro de um ecossistema favorável de inovação e empreendedorismo. Assim, 
o projeto Empreende+ propõe o desenvolvimento de um conjunto de ações 
coordenadas para a difusão da cultura de empreendedorismo na Universidade 
Federal do Maranhão (UFMA), no Colégio Universitário (COLUN) e na 
comunidade. Essas ações serão desenvolvidas pelo Departamento de 
Empreendedorismo e Inovação (DEMI), da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e 
Empreendedorismo (PROEXCE) e contemplarão um conjunto de eventos e 
capacitações na área do empreendedorismo em todos os câmpus da UFMA. 
Esse projeto será desenvolvido em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), uma entidade privada, sem fins 
lucrativos, criada para atuar como um agente de capacitação e de promoção do 
desenvolvimento de pequenos negócios de todo o país. O SEBRAE terá papel 
de destaque como um dos agentes responsáveis pelos processos de 
capacitação na Universidade.
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE E INTERVENÇÕES DE ENFERMEGEM NA ATENÇÃO AO 
PACIENTE NO PERÍODO PÓS-OPERATÓRIO- EDUCARE

Lívia Maia Pascoal / Docente

A orientação ao paciente cirúrgico contribui para sua recuperação, diminuindo 
o medo, ansiedade e prevenindo complicações. Essas orientações devem ser 
realizadas pelos profissionais da saúde, tais como enfermeiros, médicos, 
fisioterapeutas e técnicos de enfermagem. As atividades de extensão propostas 
abrangem ações educativas com pacientes que se encontram no período pós-
operatório com o intuito de contribuir com a criação de um espaço de ensino-
aprendizagem para pacientes, acadêmicos e profissionais. As atividades 
educativas e orientações propostas serão realizadas no Hospital Municipal de 
Imperatriz e serão fundamentadas pela Classificação das Intervenções de 
Enfermagem que consiste em uma taxonomia própria da área da enfermagem. 
As ações serão realizadas em três momentos: o primeiro visa realizar 
oficinas/palestras quanto as intervenções sobre os cuidados específicos com o 
período pós-operatório para os profissionais que trabalham na clínica cirúrgica. 
Este momento tem o objetivo de garantir a propagação da ação de extensão 
mesmo quando os membros do projeto não estiverem na instituição. O 
segundo momento tem o objetivo de trabalhar as ações educativas com os 
pacientes para elaborar planos de ação interventivos que sejam específicos 
para suas condições clínicas. No terceiro momento serão realizadas 
palestras/oficinas sobre os cuidados gerais com o pós-operatório a fim de 
propiciar um momento de interação entre os pacientes e acompanhantes com 
a equipe de execução do projeto. Todos os pacientes avaliados receberão um 
folder educativo contendo um resumo das principais intervenções realizadas.


