Lista Projetos de Extensão
NOME DO PROJETO
1

Brincando
para
Cuidar:
adentrando o universo da
Criança Hospitalizada

2

Liga
atendimento
hospitalar

pré-

COORDENADOR

EMAIL DE CONTATO

Ruth Irmgard Bartschi
Gabatz

grupoviracambota@hotmail.com

O projeto deu origem ao grupo “Vira
Cambota” que realiza visitas semanais
às crianças hospitalizadas e em
tratamento ambulatorial utilizando da
ludicoterapia como instrumento de
cuidado, buscando amenizar o processo
adoecimento levando alegria aos
pequenos pacientes.

Celmira Lange

celmira_lange@terra.com.br

Tem a finalidade de mobilizar e
capacitar acadêmicos e sociedade em
geral em prol da promoção da saúde,
da prevenção de acidentes e do
atendimento pré-hospitalar.
Levar noções de primeiros socorros à
população das comunidades envolvidas
neste projeto, a fim de que passem,
através destes conhecimentos, em caso
de acidente, prevenir danos ou de forma
eficaz, prestar assistência à vítima na
fase pré – hospitalar.
O projeto Programa de Educação pelo
Trabalho para a Saúde (PET) - Saúde
Mental/Álcool, crack e outras drogas,
visa inserir os alunos de diversas áreas
de saúde da UFPel (Enfermagem,
Terapia Ocupacional, Educação Física

laphfeo@yahoo.com.br

3

Programa
de
Primeiros
Socorros para a comunidade

Norlai Alves Azevedo

norlai@terra.com.br

4

Programa de Educação pelo
Trabalho para a Saúde (PET) Saúde Mental/Álcool, crack e
outras drogas - Avaliação de
Estrutura da Rede de Atenção
Psicossocial à Saúde Mental,

Valéria Cristina Christello
Coimbra

valeriacoimbra@hotmail.com

RESUMO

crack, álcool e outras drogas

5

Trocando
ideias
sobre
sexualidade com alunos das
escolas
de
ensino
fundamental e médio de
Pelotas/RS

Teila Ceolin

teila.ceolin@ig.com.br

6

Curso de plantas medicinais
para profissionais de saúde

Teila Ceolin

teila.ceolin@ig.com.br

7

Liga de Atualidades
Curativos (LAC)

em

Rosani Manfrin Muniz

romaniz@terra.com.br

8

Convivendo
com
o
ser
humano
em
tratamento
radioterápico

Rosani Manfrin Muniz

romaniz@terra.com.br

e Medicina), para realização de
atividades nos Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS II e CAPS AD) e na
Redução de Danos da Secretaria
Municipal de Saúde de Pelotas.
O projeto tem como objetivo realizar
atividades de educação em saúde, com
ênfase na sexualidade, com alunos do
ensino fundamental e médio das
escolas municipais e estaduais de
Pelotas/RS
Instrumentalizar os profissionais de
saúde para atuarem
sobre as
orientação das plantas medicinais,
objetivando à promoção da saúde,
prevenção e tratamento de doenças.
O projeto visa mobilizar e capacitar
acadêmicos de enfermagem e outros
cursos em prol da melhoria na
qualidade de avaliação e assistência em
feridas
no
âmbito
ambulatorial,
domiciliar, nível básico e hospitalar, na
medida de suas limitações como
entidade universitária e, segundo
análise de seus membros, prestando e
aceitando para tanto a colaboração de
entidades afins.
O projeto visa promover a melhoria da
qualidade de vida do cliente em
tratamento radioterápico e familiares,
por meio de consultas de enfermagem,
capacitando os acadêmicos para o
cuidado a esta clientela.

9

Internato em
Nefrológica

Enfermagem

Eda Schwartz

eschwartz@terra.com.br
sande-ribeiro@hotmail.com

10 Prevenção e promoção da
saúde em grupos de gestantes
e puérperas

Marilu Correa Soares

enfmari@uol.com.br

11 Programa de assistência de
enfermagem ao idoso na vila
municipal

Marilu Correa Soares

enfmari@uol.com.br

Janaína Quinzen Willrich

janainaqwill@yahoo.com.br

Adriana Roese

adiroese@gmail.com

12 Educação em
comunidade

saúde

na

13 Condição crônica e itinerários
terapêuticos: esforços para a
construção de linhas de
cuidado com usuários de um

Favorecer um suporte teórico-prático
aos acadêmicos de enfermagem para
assistir a clientes renais crônicos em
tratamento
dialíticos
(hemodiálise,
diálise peritoneal ambulatorial contínua
e diálise ambulatorial intermitente) e
seus familiares e sua interface com
equipe multiprofissional
O projeto visa proporcionar ao aluno
de graduação, experiências novas na
construção de seus conhecimentos e o
desenvolvimento de uma consciência
crítica no cuidado à mulher e recémnascido inseridos em uma família e na
comunidade.
O projeto busca desenvolver uma forma
de cuidar, na qual estão envolvidas
atividades, atitudes e sentimentos, que
implicam na habilidade de apoiar os
idosos, resgatando e recuperando o
valor da vida na terceira idade.
O projeto tem como objetivo manter o
vínculo estabelecido nos estágios
curriculares
da
graduação
em
enfermagem com a comunidade vizinha
ao campus Porto, através de visitas
domiciliares e palestras em escolas,
sedes esportivas, associações de
bairros, dentre outros.
O projeto de extensão objetiva
reconhecer e acompanhar itinerários
terapêuticos de usuários e famílias de
hipertensos e diabéticos da área de

serviço de saúde do município
de Pelotas/RS

14 Capacitação
de
Currículo
Lattes, Coleta CAPES, Qualis
Periódicos e submissão de
artigos

abrangência da Unidade de Saúde Bom
Jesus, bem como o sentido atribuído
pelos mesmos à condição crônica
Adriana Roese

adiroese@gmail.com

Deisi Cardoso Soares

deisyi@bol.com.br

Fernanda Sant'Ana
Tristão

fs.tristao@terra.com.br

17 Vivencias para Acadêmicos de
Enfermagem

Diana Cecagno

cecagnod@yahoo.com.br

18 Promoção em Saúde e
Prevenção ao uso de drogas:

Beatriz Franchini

beatrizfranchini@hotmail.com

15 Espaços de
Comunidade
Campus Porto

Cuidados a
Universitária

16 Exame
Físico
Enfermeiros

para

O projeto de extensão objetiva qualificar
a
comunidade
acadêmica
da
Universidade Federal de Pelotas,
quanto ao uso da Plataforma Lattes,
avaliação CAPES e submissão de
artigos científicos.
O projeto visa promover ações de
promoção a saúde e de cuidado de
enfermagem
à
Comunidade
Universitária; Mapear e acompanhar o
perfil de saúde da Comunidade
Universitária; Realizar Consultas de
enfermagem. Ofertar assistência de
enfermagem de acordo com a demanda
identificada.
O projeto visa instrumentalizar os
Enfermeiros para a realização do
exame físico geral e específico da
criança e do adulto, assim como para o
reconhecimento dos sinais e sintomas
apresentados
pelo
indivíduo
no
processo saúde/doença.
Visa aprimorar a formação dos alunos
da graduação em enfermagem através
do desenvolvimento de vivencias nos
serviços de saúde do município de
pelotas.
O presente projeto pretende colaborar
com a comunidade do Bairro da Balsa

Intervenção no Bairro da Balsa

19 Capacitação
Familiares
Familiares
Louco
pela
Reforma:
acolhendo
o
cuidador

Janaína Quinzen Willrich

janainaqwill@yahoo.com.br

20 Promoção da Saúde no
território: Acompanhamento de
crianças filhas de usuários de
drogas

Michele Mandagará de
Oliveira

mandagara@hotmail.com

21 Cultura e arte na FEn

Deisi Cardoso Soares

deisyi@bol.com.br

que fica nos arredores do Campus
Porto da UFPel onde se localiza a
Faculdade de Enfermagem. Este está
vinculado ao Programa Vizinhança tem
por objetivo promover ações de
prevenção do uso de drogas e
promoção em saúde mental através de
oficinas de esporte, cultura e lazer. Será
realizado um trabalho junto a crianças e
adolescentes com o intuito de promover
sua ressignificação social, melhoria da
auto-estima e cidadania.
O presente projeto é uma proposta
elaborada
pela
Faculdade
de
Enfermagem da Universidade Federal
de Pelotas em parceria com o Ministério
da Saúde a partir de uma solicitação
para realização de um Curso de
Capacitação para Familiares, como uma
ação estratégica para a consolidação do
processo de Reforma Psiquiátrica no
Brasil.
Este projeto objetiva acompanhar as
crianças filhas de usuários de álcool,
crack e outras drogas no seu domicílio e
território
identificando
possíveis
vulnerabilidades, por meio de visita
domiciliária com vistas à promoção da
saúde delas. O acompanhamento se
dará em parceria com a equipe de
redução de danos.
Proporcionar a comunidade da FEn um
espaço próprio a interação e integração

no qual possam ser trabalhados temas
que abordem atualidades e situações
cotidianas num espaço alternativo de
convivência.

