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: ação pontual de mobilização com representantes estudantis dos cursos que realizam
atividades de ensino 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: 3º Oficina da Gerências de Ensino e Pesquisa e Atenção à Saúde do HC/UFTMEBSERH com representantes do corpo discente
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: A Gerência de Ensino e Pesquisa do Hospital de Clínicas da Universidade
Federal do Triângulo Mineiro - HC-UFTM, filial da EBSERH, tem como atribuição propiciar um
ambiente harmônico para a realização de atividades de ensino, pesquisa, extensão e assistência NO HCUFTM, através de ações que favoreçam melhor integração ensino serviço, trabalho multiprofissional e
interdisciplinar. Esta atribuição está em consonância com o Plano Diretor Estratégico do HC-UFTM que
tem, entre as ações previstas, realizar oficinas com comunidade acadêmica com vistas a envolvê-la com
as atividades da GEP. A Oficina ora proposta terá por objetivo divulgar para o discente de graduação e
ensino técnico da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, algumas informações úteis sobre a
estrutura e funcionamento do hospital, bem como sensibilizá-los sobre a responsabilidade/compromisso
social das profissões da saúde. Será realizada com participação de representação discente de todos os
períodos, de Diretórios e Centros Acadêmicos dos Cursos que realizam atividades de ensino no HCUFTM, bem como do Diretório Central dos Estudantes. Como estratégia, serão utilizadas dinâmicas de
grupo realizadas para propiciar aprofundamento da discussão de um vídeo que sinaliza aspectos

relacionados à humanização, escuta, vínculo e compromisso social, a partir do conceito de empatia.
Espera-se, assim, contribuir para uma melhor integração ensino-serviço, na perspectiva de que estes
estudantes terão, em seu processo de formação, contato com serviços e profissionais de saúde do
complexo HC-UFTM.

4.10 Palavras-chave: ensino, hospitais de ensino, integração ensino-serviço, humanização
4.11 Período de realização: 21/05/2015
4.12 Carga Horária Total: 2 horas e 15 minutos
4.13 Instância de Aprovação: Gerência de Ensino e Pesquisa
4.14 Data de Aprovação: 06/04/15

5. Detalhamento da Atividade
5.1Justificativa
A Gerência de Ensino e Pesquisa do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro HC-UFTM, filial da EBSERH, tem como atribuição propiciar um ambiente harmônico para a realização
de atividades de ensino, pesquisa, extensão e assistência NO no HC-UFTM, através de ações que
favoreçam melhor integração ensino serviço, trabalho multiprofissional e interdisciplinar. Esta atribuição
está em consonância com o Plano Diretor Estratégico do HC-UFTM que tem, entre as ações previstas,
realizar oficinas com comunidade acadêmica com vistas a envolvê-la com as atividades da GEP.
Muitos autores afirmam que os estudantes, ao escolherem a área da saúde, trazem por motivação a
melhoria da situação de vida das pessoas. Entretanto, no decorrer do curso, vão se alienando deste
propósito inicial, e isto é aprendido e se reflete nos cenários de práticas, com a constituição de um fazer
em saúde desvinculado da proposta de humanização dos cuidados em saúde, acolhimento e trabalho em
equipe. (Frenk et al, 2010).

5.2 Objetivos
Objetivo geral:
• Envolver a comunidade discente nas atividades da Gerência de Ensino e Pesquisa do HC, e, por
conseguinte, na participação do HC/UFTM/filial EBSERH
Objetivos Específicos:
• Divulgar para o estudante de graduação e ensino técnico da UFTM, informações sobre a
estrutura e funcionamento do HC/UFTM/EBSERH, com ênfase na Gerência de Ensino e
Pesquisa.
• Sensibilizar o corpo discente sobre questões voltadas para a responsabilidade/compromisso
social e humanização do cuidado em saúde, como graduando de uma profissão da saúde;
• Buscar parceiros para realização dos projetos da Gerência de Ensino e Pesquisa do
HC/UFTM/EBSERH.
5.3 Metodologia
Será realizada Oficina com representação discente de todos os períodos, de Diretórios e Centros
Acadêmicos dos Cursos que realizam atividades de ensino no HC-UFTM, bem como do Diretório Central
dos Estudantes.
Anteriormente à realização da Oficina, serão contatados estudantes destes cursos, aleatoriamente, e serão
questionados quanto à motivação para escolherem o curso que definiria sua formação. Esta coleta será
realizada por participantes do grupo Setor de Ensino - GEP, que se reúne semanalmente, composto por
técnico-administrativos, discentes e docentes da UFTM e EBSERH. As afirmativas serão analisadas e
comporão um rol de motivos. Os mais frequentes serão transcritos para uma cartolina que será afixada nas
paredes da sala onde será realizada Oficina.
No dia da Oficina, os trabalhos terão início com uma dinâmica de apresentação e entrega de folders
informativos sobre o HC/UFTM/EBSERH. Em seguida, haverá a exibição de um vídeo que trata da

empatia como disparador de processo reflexivo e das atividades posteriores, que se embasarão nos
conceitos de humanização, escuta e vínculo (link: https://www.youtube.com/watch?v=_7BTwvVBrwE).
Serão convidados, então, a se aproximarem do local que contém a afirmativa, previamente inscrita em
cartolina e afixada na parede, que mais se aproxima do motivo que os levaram a definir sua futura
profissão. Ao escolherem o motivo e se aproximarem do mesmo, serão instados a refletir em que medida
o processo de formação tem contribuído para reforçá-los ou afastá-los de seus projetos iniciais. E será
facultada a palavra para os participantes se manifestarem, e identificarem estratégias para enfrentarem
situações que os afastam da proposta da empatia, da escuta, do vínculo e da humanização em saúde.
5.4 Metas/Ações e Indicadores de processos e resultados:
- Realizar 100% das atividades previstas
- Participação de 50% dos estudantes que são representantes de turmas dos cursos que têm complexo HC
como cenário de práticas, no primeiro semestre de 2015.
5.5 Público almejado: Estudantes do Ensino de graduação e técnico: Representantes de diretório
acadêmico e de turmas que possuem atividade no HC. Cursos de graduação: Medicina, Enfermagem,
Fisioterapia, Serviço Social, Nutrição, Terapia Ocupacional, Biomedicina, Psicologia. Cursos técnicos do
CEFORES: análises clínicas, enfermagem, farmácia, nutrição e dietética, saúde bucal, informática,
segurança do trabalho, radiologia e diagnóstico por imagens.

5.5.1 Público Direto: total de pessoas que irão assistir ao evento – 70
5.5.2 Público indireto: 2390
5.5.3 Público total : 2460

5.6 Período de Inscrição: não se aplica.
5.7 Local de realização da atividade extensionista: Sala T02 do Centro Educacional
5.8 Número de exemplares: Não se aplica
5.9 Promoção
( ) Intra-unidade

( X ) Interunidade

( ) Interinstitucional

5.10 Cooperação
ICS
5.11 Parceria: não se aplica
5.12 Cronograma de execução:
123456-

Acolhimento dos participantes: 17:00h
Apresentação da oficina e da equipe organizadora: 17-17:15h
Exibição do vídeo: 17:15-17:20h
Dinâmica da escolha: 17:20-17:30h
Discussão: 17:30-18:00h
Avaliação e Encerramento da oficina: 18:00-18:15h
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6. Equipe de trabalho
6.1 Coordenador
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
Horas disponíveis para a ação de extensão proposta: 2 h/semana
Atribuições na atividade extensionista proposta – apoio para obtenção de recursos e realização da
Oficina, contato com coordenadores das atividades e setores do HC-UFTM.
Disciplina(s) ministrada(s): Doenças Infecciosas e Parasitárias
Experiência em Extensão: Diversos projetos aprovados na Proext.

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 Gaudenci Nardelli
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: Marilita Falangola 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: 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”.

Segmento: Docente
Nome: Divanice Contim
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 Ciencias Fisiologicas
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 extensionista proposta: divulgação da Oficina e condução das atividades da
Oficina

7. Orçamento Previsto da Atividade
7.1 Fonte de Recursos :
(X) UFTM
( ) PROEXT MEC
( ) ProExt UFTM
( ) FAPEMIG
( ) Outros – especificar
7.2 Valor Total Previsto: R$ 50,00
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).
7.3.2 Material de Consumo: material da papelaria (cartolina, canetas hidrocor) - existentes na
GEP e setores onde trabalham componentes da equipe extensionista
7.3.3 Serviços de Terceiros – Pessoa Física - Não se aplica
7.3.4 Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - Não se aplica
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), 22 de abril de 2015

_____________________________________
Assinatura e carimbo
Diretor da Unidade/Órgão Proponente

