PRO-REITORIA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE
ATIVIDADE EXTENSIONISTA

Para preenchimento deste Formulário, consultar Manual disponível na página da ProExt – UFTM
(http://www.uftm.edu.br/paginas/carrega/cod/55/area/7/t/FORMULARIOS)
1. Tipo de Atividade
( ) Curso

(X ) Evento

( ) Prestação de serviços

( ) Programa

( ) Projeto

( ) Publicação

2. Classificação da Atividade
2.3.8 Outros: evento que visa um acolhimento de estudantes da área da saúde que iniciam estágio no
âmbito do HC-UFTM
3. Apresentação do Proponente
3.1 Unidade/Órgão: HC-UFTM
3.2 Subunidade: Gerência de Ensino e Pesquisa do Hospital de Clínicas da UFTM
4. Identificação da Atividade
4.1 Registro SIEX (a cargo da Pró-Reitoria de Extensão)
4.2 Ano Base: 2015
4.3 Campus: HC-UFTM
4.4 Título da atividade: “Acolhimento dos Acadêmicos – Hospital de Clínicas da UFTM”
4.5 Programa vinculado: Promoção de iniciativas de integração ensino-serviço no HC-UFTM
4.6 Área do conhecimento: Ciências da saúde
4.7 Área Temática
4.7.1 Área Temática Principal: Saúde
4.7.2 Área Temática Secundária: Educação
4.8 Linha de Extensão: Saúde Humana
4.9 Resumo da atividade: O início das aulas no ambiente hospitalar é um momento desejado e de grande
apreensão para os alunos dos cursos da área da saúde. A Gerência de Ensino e Pesquisa do Hospital de
Clínicas da Universidade Federal doTriângulo Mineiro - HC-UFTM, filial da EBSERH, tem como
atribuição propiciar um ambiente harmônico para a realização de atividades de ensino, pesquisa, extensão
e assistência nesse ambiente, em consonância com o Plano Diretor Estratégico do HC-UFTM. Estetem,
entre as ações previstas, acolher os discentesingressantes no ambiente hospitalar, consideramos de grande
importância esta atividade para estudantes que estão iniciando as atividades didáticas dentro do
hospital.Esta terá por objetivo realizar acolhimento dos acadêmicos dos cursos que realizam atividades no
HC-UFTM, no período em que iniciam estágio. Será realizada Oficina com utilização de dinâmicas de
grupo. Espera-se, assim, contribuir para uma melhor integração ensino-serviço.
4.10 Palavras-chave: ensino, hospitais de ensino, acolhimento
4.11 Período de realização: 26/02/2015
4.12 Carga Horária Total: 4h e 30m

4.13 Instância de Aprovação: Gerência de Ensino e Pesquisa
4.14 Data de Aprovação: 29/01/2015
5. Detalhamento da Atividade
5.1Justificativa
O início das aulas no ambiente hospitalar é um momento desejado e de grande apreensão para os alunos
dos cursos da saúde, bem como dos cursos do Serviço Social e Psicologiaque também utilizam o HC
como campo de estágio, dentre os existentes na UFTM. Cumpre ressaltar queo Serviço Social e
Psicologiaestãoinseridona CAPES no colégio das humanidadescomociência social aplicada e
ciênciahumanarespectivamente. Porém, de acordo com a Resolução CNS nº 287/1998 estão entre as
profissões da área da saúde, a saber: Biomedicina, CiênciasBiológicas, EducaçãoFísica, Enfermagem,
Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, MedicinaVeterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço
Social e Terapia Ocupacional.Os PPCs destes cursos tratam da importância da interdisciplinaridade e
vivência do trabalho multiprofissional durante a graduação. E apontam os estágios em serviço como
necessários para formação ampliada. O estágio no HC possibilita o exercício do trabalho em equipe,
multiprofissional e interdisciplinar, além da aquisição de competências e saberes específicos dos núcleos
de cada curso.
Entretanto, percebe-se uma grande dificuldade por parte dos estudantes em entender e adaptar-se aos
mecanismos de funcionamento hospitalar, e assim inserirem-se de maneira mais efetiva nas equipes
assistenciais, na perspectiva de aquisição de competências e habilidades necessárias para seu futuro
exercício profissional.
O HC é um ambiente que exige um conjunto de regras e comportamentos diferentes dos necessários em
sala de aula como, por exemplo, reconhecimento das diferentes profissões, respeito e compartilhamento
de saberes, reconhecimento das pessoas internadas como sujeitos de sua saúde, mesmo em situação de
fragilidade, uso de roupas adequadas, lavagem das mãos específica e entendimento da estrutura e
funcionamento hospitalar.
Neste contexto, emerge a necessidade de acolher estes estudantes em um espaço no qual se trabalhe com
questões que possam facilitar sua inserção neste cenário de práticas.
Atualmente, foram identificadas algumas atividades com este objetivo muitas vezes diminutas e restritas a
cada curso individualmente, seguindo seus PPCs. A Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP) do Hospital de
Clínicas tem como atribuição fomentar um ambiente mais propício para a realização de atividades de
ensino, pesquisa, extensão e assistência no âmbito do HC. Neste sentido, a GEP propôs esta atividade de
acolhimento unindo todos os cursos que fazem atividade dentro do hospital, com vistas a estimular a
visão multidisciplinar, a integração ensino-serviço, o acolhimento do discente pela instituição concedente
dos campos de estágio – HC, a redução da ansiedade e temores do aluno frente ao contexto, bem como ser
referência do discente dentro do HC. Esta proposta do acolhimento foi inclusive inserida no Plano Diretor
Estratégico do HC, sendo bem recebida pelos coordenadores dos cursos em questão.

5.2 Objetivos
Objetivo geral: Realizar acolhimento dos acadêmicos dos cursos que realizam atividades no HC-UFTM,
no período em que iniciam estágio;
Objetivos Específicos:
Refletir sobre os cenários de prática e o papel do estudante no complexo ambiente do HC-UFTM;
Mostrar a importância da grupalidade e da sintonia entre as profissões;
Despertar no aluno o interesse pelo funcionamento do HC-UFTM.
5.3 Metodologia
Será realizado contato com os coordenadores dos cursos de Biomedicina, Educação Física, Enfermagem,
Fisioterapia, Medicina, Nutrição, Psicologia, Terapia Ocupacional e Serviço Social. Neste contato, será
apresentada a proposta da Oficina e solicitado apoio para convite e participação dos discentes destes
cursosque iniciam de maneira mais intensiva atividades didáticas no HC. Será realizada uma Oficina, com
a utilização de diversas dinâmicas, conforme Programação descrita no item 5.12 deste formulário.
5.4 Metas/Açõese Indicadores de processos e resultados:
- Realizar 100% das atividades previstas
- Participação de 50% dos estudantes que iniciarão estágio no HC-UFTM no primeiro semestre de 2015.

5.5 Público almejado: 260 pessoas
5.5.1 Público Direto: total de pessoas que irão assistir ao evento - 260 (alunos dos
cursos de graduação que utilizam o HC como campo de prática e com contato direto
com o usuário do complexo hospitalar, com exceção das visitas técnicas)
5.5.2 Público indireto: Público atingido de forma indireta através da replicação do
conhecimento adquirido pelo público direto nas ações de extensão. - aproximadamente
2000 pessoas (alunos de períodos anteriores e subsequentes + servidores HCque são
supervisores de estágio ou que são referencial do aluno nos diversos setores + pessoas
internadas no HC)
5.5.3 Público total: 2260

5.6 Período de Inscrição: não se aplica.
5.7 Local de realização da atividade extensionista: Salão da Paróquia Nossa Senhora da Abadia
5.8 Número de exemplares: Não se aplica
5.9 Promoção
() Intra-unidade

( X ) Interunidade

( ) Interinstitucional

5.10 Cooperação
Disciplina de Pediatria
FUNEPU
5.11 Parceria: não se aplica
5.12 Cronograma de execução
12345678-

13:00- 13:10- Acolhimento dos participantes
13:10- 13:20-Apresentação da oficina e da equipe organizadora
13:20- 13:50-Aquecimento
13:50- 14:15-Construção do trabalho coletivo/ Multiprofissional
14:15- 14:30-Intervalo
14:30- 15:50-Construindo o hospital público ideal
15:50- 16:30-Acolhimento/ Finalização
16:30- 16:40-Encerramento da oficina

5.13 Referências Bibliográficas:

HOYLER, A. et al. Plano diretor estratégico do Hospital de Clínicas da Universidade Federal
doTriângulo Mineiro – HC-UFTM. Disponível em:
http://www.uftm.edu.br/upload/hc/PDE_HC-UFTM_v1.0_(1).pdf. Acesso em 04 out. 2014.
6. Equipe de trabalho
6.1 Coordenador
Segmento: Técnico-Administrativo
Nome Helia Morais Nomelini de Assis
CPF 00556243676
RG M4725884
Matrícula SIAPE
Categoria: RJU
Regime de trabalho 30h
Titulação Acadêmica Mestre
Área de atuação: Terapia Ocupacional
Endereço profissional: Rua Getulio Guarita

Telefone profissional 33185318
E-mail profissional heliamassis@gmail.com
Telefone residencial 99784820
E-mail particular heliamassis@yahoo.com.br
Unidade: HC-UFTM
Sub-Unidade: Unidade de Reabilitação/ Terapia Ocupacional
Atribuições na atividade extensionista proposta – coordenação da equipe para elaboração e
realização do evento de acolhimento dos discentes da UFTM, para inserção dos estagiários no
contexto do complexo hospitalar HC UFTM
Disciplina(s) ministrada(s): nenhuma
Experiência em Extensão coordenadora no projeto de extensão “ Praticas espirituais - modulo
catolicismo e ecumenismo”.
6.2 Demais participantes da equipe de trabalho
Segmento: Técnico-Administrativo
Nome: Patrícia Paiva Carvalho
CPF: 06647517685
RG: SSP MG: 12568255
SIAPE/Matrícula: 2045140
Titulação acadêmica: Graduação em Psicologia.
Categoria: RJU ou CLT ou Temporário: RJU.
Regime de trabalho 20 horas, 40 horas ou DU: 40 horas semanais.
Setor, Departamento, Núcleo ou Curso: Serviço de Psicologia- HC- UFTM.
Unidade – Instituto em que está lotado: - HC-UFTM
Subunidade – Curso ou Departamento em que está lotado: Unidade de Doenças Infecto- Parasitarias.
(UDIP).
Nível de graduação: Pós Graduação lato sensu.
Valor da bolsa: não se aplica
Horas disponíveis para a ação de extensão proposta (por semana): 4 horas semanais.
Forma de participação: sub-coordenador
Atribuições na atividade extensionista proposta: Participar no planejamento, organização, realização
do evento e posterior avaliação da atividade.

Segmento: Discente
Nome - Thaís Almeida Soares
CPF - 08797044628
RG - 14578468
SIAPE/Matrícula - 201110195
Titulação acadêmica - Categoria: RJU ou CLT ou Temporário - Não se aplica
Regime de trabalho 20 horas, 40 horas ou DE - Não se aplica
Setor, Departamento, Núcleo ou Curso - Enfermagem
Unidade – Instituto em que está lotado - ICS
Subunidade – Curso ou Departamento em que está lotado - Centro de Graduação em Enfermagem
Nível de graduação: ensino médio, graduação, pós-graduação - Graduação
Valor da bolsa - Não se aplica
Horas disponíveis para a ação de extensão proposta (por semana): 8 horas
Forma de participação - colaboradora
Atribuições na atividade extensionista proposta - Colaborar no planejamento, organização,
realização do evento e posterior avaliação da atividade.

Segmento: Externo
Nome Giovanna GaudenciNardelli
CPF 105 249 486 23
RG 38 331 897
SIAPE/Matrícula Não se aplica
Titulação acadêmica Graduação em Enfermagem
Categoria: RJU ou CLT ou Temporário
Regime de trabalho 20 horas, 40 horas ou DE Não se aplica

Setor, Departamento, Núcleo ou Curso Não se aplica
Unidade – Instituto em que está lotado Não se aplica
Subunidade – Curso ou Departamento em que está lotado Não se aplica
Nível de graduação: ensino médio, graduação, pós-graduação Graduação
Valor da bolsa Não se aplica
Horas disponíveis para a ação de extensão proposta (por semana) 20 horas
Forma de participação: colaborador voluntário
Atribuições na atividade extensionista proposta - Colaborar na organização e realização do evento e
posterior avaliação da atividade.

Segmento: Docente
Nome: Marta Regina Farinelli
CPF: 05075919847
RG.12.995022
SIAPE: 1708082
Titulação : Doutora
Categoria : RJU
Regime de Trabalho: DE
Setor: Departamento de Serviço Social
Unidade: IELACHS
Subunidade: Curso de Serviço Social
Nível de graduação: pós-graduação
Valor da bolsa: não se aplica
Horas disponíveis para a ação extensionista proposta: 20 horas
Forma de participação: sub-coordenadora
Atribuições na atividade extensionista proposta: participação na elaboração da proposta, divulgação
da Oficina e condução das atividades da Oficina.

Segmento: Docente
Nome: MarilitaFalangola Accioly
CPF: 629131829-68
RG: 3.237305-4
SIAPE: 1703997
Titulação: Doutora
Categoria: DE
Setor, Departamento, Núcleo ou Curso: Departamento de Fisioterapia Aplicada
Unidade:Instituto de Ciências da Saúde
Subunidade: Curso de Serviço Social
Nível de graduação: pós-graduação
Valor da bolsa: não se aplica
Horas disponíveis para a ação extensionista proposta: 10 horas
Forma de participação: participante
Atribuições na atividade extensionista proposta: divulgação da Oficina e condução das atividades da
Oficina
Segmento: Docente
Nome: Helio Moraes de Souza
CPF: 108.045.286-91
RG: M-2642741
Matrícula SIAPE: 06389895
Categoria: RJU
Regime de trabalho: 40h/DE
Setor, Departamento, Núcleo ou Curso: Departamento de Clínica Médica
Unidade: ICS
Sub-Unidade: Curso de Medicina
Nível de graduação: Pós-graduação
Valor da bolsa: não se aplica
Horas disponíveis para a ação de extensão proposta: 2 h/semana
Forma de participação: Subcoordenador

Atribuições na atividade extensionista proposta: encaminhamento de documentação, contatos com
superintendência, apoio para obtenção de recursos e realização da Oficina.

Segmento: Docente
Nome: Luciana de Almeida Silva Teixeira
CPF 01033252638
RG: MG6236327
SIAPE/Matrícula: 1274123
Titulação acadêmica: Doutor
Categoria: RJU
Regime de trabalho: DE
Setor, Departamento, Núcleo ou Curso: Medicina
Unidade: ICS
Subunidade: Curso de Medicina
Nível de graduação: Pós-graduação
Valor da bolsa: não se aplica
Horas disponíveis para a ação de extensão proposta: 2 h/semana
Forma de participação: colaboradora
Atribuições na atividade extensionista proposta –apoio para obtenção de recursos e realização da
Oficina, contato com coordenadores das atividades e setores do HC-UFTM.
Segmento: Docente
Nome: DivaniceContim
CPF : 97359785804
RG: 8608396-X
Matrícula SIAPE: 1808242
Categoria : RJU
Regime de trabalho: 40h/DE
Titulação Acadêmica : Doutorado
Unidade: ICS
Sub-Unidade : Curso de Enfermagem
Nível de graduação: pós graduação
Valor da bolsa: não se aplica
Forma de participação: participante
Atribuições na atividade extensionista proposta: contatos com participantes, apoio para organização
das atividades

Segmento: discente
Nome: Mona Lisa Fabiana da Silva
CPF:06070340680
RG:12.843.285
SIAPE/Matrícula: 20122803
Titulação acadêmica: Especialização em Analises clinicas e laboratorial
Categoria: RJU ou CLT ou Temporário: não se aplica
Regime de trabalho 20 horas ou 40 horas ou DE: não se aplica
Setor, Departamento, Núcleo ou Curso: Curso de pós-graduação em CienciasFisiologicas
Unidade –Instituto de Ciências Biológicas e Naturais
Subunidade – Curso ou Departamento em que está lotado ou que cursa
Nível de graduação: pós-graduação
Valor da bolsa: não se aplica
Horas disponíveis para a ação de extensão proposta (horas por semana): 5 horas
Forma de participação: colaborador
Atribuições na atividade extensionista proposta : participação no levantamento de
informações da ProExt, apoio para realização das oficinas, elaboração de Relatório Final.
Segmento: discente

Nome: Isadora Cristina Camargo Cerqueira·
CPF: 39990458847
RG: 478150581
SIAPE/Matrícula: 201210615
Titulação acadêmica: Ensino Médio
Categoria: Não se aplica
Regime de trabalho: Não se aplica
Setor, Departamento, Núcleo ou Curso: Medicina
Unidade: ICS
Subunidade: Curso de Medicina
Nível de graduação: Não se aplica
Valor da bolsa: Não se aplica
Horas disponíveis para a ação de extensão proposta: 5h por semana
Forma de participação: Colaborador
Atribuições na atividade extensionista proposta: Revisão de literatura e busca de artigos e, como
aluno, identificador de deficiências dentro do HC.

Segmento: Discente
Nome: Renata Martins Silva Ribeiro
CPF: 036677791-27
RG: 5532735 SSP-GO
Siape/Matricula: 201210651
Titulação acadêmica: Ensino Médio
Categoria: não se aplica
Regime de Trabalho: não se aplica
Setor, Departamento,Núcleo ou curso: Medicina
Unidade: ICS
Subunidade: Curso Medicina
Nível de graduação: superior incompleto
Valor da bolsa: Não se aplica
Horas disponíveis para a ação de extensão proposta: 5h por semana
Forma de participação: Colaborador
Atribuições na atividade extensionista proposta: Revisão de literatura e busca de artigos e, como
aluno, identificador de deficiências dentro do HC.
Segmento: Discente
Nome Daniela Pacifico Homem de Abreu
CPF 101 856 446-27
RG 11898228
SIAPE/Matrícula Nº do seu crachá: 201010967
Titulação acadêmica: nível médio
Categoria: não se aplica
Regime de trabalho: não se aplica
Setor, Departamento, Núcleo ou Curso: Curso de Fisioterapia
Unidade – Instituto de Ciências da Saúde
Subunidade – Curso de Fisioterapia
Nível de graduação: Ensino médio
Valor da bolsa: Não se aplica
Horas disponíveis para a ação de extensão proposta (por semana) 20 horas
Forma de participação: colaborador
Atribuições na atividade extensionista proposta - Colaborar na organização e realização do evento e
posterior avaliação da atividade.

Segmento: técnico-administrativo
Nome: Karoline Faria de Oliveira
CPF: 07045695667
RG: MG 13 988559
SIAPE/Matrícula: 2874998
Titulação acadêmica: Mestre em Atenção à Saúde

Categoria: RJU
Regime de trabalho: 40 horas
Setor, Departamento, Núcleo ou Curso: Departamento de Enfermagem na Assistência Hospitalar
Unidade – ICS
Subunidade – Curso Graduação em Enfermagem
Nível de graduação: Mestrado
Valor da bolsa: não possui
Horas disponíveis para a ação de extensão proposta (por semana): 8
Forma de participação: colaborador
Atribuições na atividade extensionista proposta:Colaborar na realização do evento e posterior
avaliação da atividade.

Segmento: Docente
Nome: Maria Isabel Gondim Borges Moreira
CPF: 435730536-53
RG: 11.864.081-1
SIAPE: 3115962
Titulação: Doutora
Categoria: 20 horas
Setor, Departamento, Núcleo ou Curso: Gerência de Ensino e Pesquisa
Unidade: HC-UFTM
Subunidade: Gerência de Ensino e Pesquisa
Nível de graduação: pós-graduação
Valor da bolsa: não se aplica
Horas disponíveis para a ação extensionista proposta: 10 horas
Forma de participação: participante
Atribuições na atividade extensionistaproposta: divulgação da Oficina, contribuição na elaboração
da proposta, na realização e avaliação do evento.

7. Orçamento Previsto da Atividade
7.1 Fonte de Recursos:
(X) UFTM
( ) PROEXT MEC
( ) ProExt UFTM
( ) FAPEMIG
(X) Outros– especificar: EBSERH, FUNEPU
7.2 Valor Total Previsto: R$1350,00
7.3 Rubricas de Gastos (discriminar os itens em cada rubrica)
7.3.1 Material Permanente: computador e impressora (existentes na GEP e setores onde
trabalham componentes da equipe extensionista). Não se aplica
7.3.2 Material de Consumo: material da papelaria (cartolina, papeis, canetas, lápis, fitas
adesivas) e alimentação. R$ 1200,00
7.3.3 Serviços de Terceiros – Pessoa Física
7.3.4 Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica–Locação do Salão da Paróquia N.Sª. da Abadia R$
150,00
7.3.5 Passagens – não se aplica.
7.3.6 Diárias- não se aplica.

7.3.7 Veículos- não se aplica.
7.3.8 Bolsas de Extensão – não se aplica.

Uberaba (MG), _____ de __________________ de 2___.

Assinatura e carimbo
Coordenador

Assinatura e carimbo
Diretor da Unidade/Órgão Proponente

