
 
 
 

 
 

PROECAE 
EDITAL N. 002/2022 - Edital de Apoio à Curricularização da Extensão 

 
Divulgação de Resultado PARCIAL 

 

PROGRAMA / PROJETO CURSO RESULTADO 

1. Projeto Vida Saudável: Esporte, Lazer e 
Cidadania 

Educação Física Deferido 

2. Projeto de Vida – Projeto de Assistência  
Estudantil  

Educação Física Deferido 

3. Projeto – PROAFE – Programa de 
Atividade Fisica e Esportivas  

Educação Física Deferido 

4. PROMED – Programa de Extensão de 

Medicina em Paraiso do – TO.  

Medicina  de 

Paraiso 

Deferido  

5. Projeto (Prevenção de Câncer de 
Próstata) Atenção ambulatorial a saude do 
homem em Gurupu – TO  

Medicina - 

Gurupi 

Indeferido  

• Projeto escrito sob a 

concepção de projeto de 

pesquisa e  não de Extensão 

6. Projeto Capacitação, orientação e registro 
acerca o uso de plantas medicinais na 
Comunidade Indígena Javaé – Aldeia Boto 
Velho.  

Medicina e 

Farmácia 

Deferido com ressalva 

• Discriminar o número de 

semestres 

• Cronograma de 2023-2 

inexistente 

• Edital não contempla 

disponicilização de 

recursos financeiros 

(discriminar a fonte dos 

recursos colocados no 

projeto) 

 

7. Projeto Conhecendo o DIU: Mitos e 
Verdades  

Medicina Deferido com ressalva 

• Discriminar o número de 

semestres a ser relizado. 

• Rever o cronograma para 

o semestre 2023-2. 

8. Projeto Saúde Vascular – Orientação e 
Intrução para Pacientes Hospitalizados  

Medicina Indeferido 

• Não atende ao item 5.1.1 

, que prevê que o coordenador 



do projeto deve ser docente 

vinculado à UNIRG. 

9. Projeto Saúde da Mulher: Ações para 
atenção integral na rede de cuidados  

Medicina Deferido 

10. Projeto Cirurgias Ambulatóriais na 
Unidade Basica de Saúde e Promoção da 
Assistência Peri-operatória  

Medicina Deferido 

11. Ação de Educação e Promoção em 
Saúde com foco mas infecções sexualmente 
transmissiveis – IST para as mulheres 
privadas de liberdade na Unidade Prisional 
Feminina de Talismã – TO   

Medicina Deferido com ressalva 

• Avaliar a ação de retorno 

à comunidade, propondo 

avaliação das práticas 

realizadas em campos 

• Alinhar os critérios de 

avaliação que subsidiarão as 

análises e a eformulação das 

práticas.r 

12. Projeto Serviços de Atendimento ao 
Cliente (SAC)  

Medicina Deferido com ressalva 

• Estruturar o processo 

avalilativo do projeto, propondo 

formas mmétricas e análise de 

interatividade possibilitndo 

redirecionamentos mais 

efetivos, caso necessário 

13. Projeto Saúde da Mulher nos Bairros  Medicina Deferido com ressalva 

Rever/refazer: 

• Objetivo geral e 

específicos 

• Identificar o coordenador 

de atividade prátiva 

• O presente edital não 

contempla recursos 

financeirosa serem 

disponibilizados pela IES, 

portanto, discriminar a fonte 

financeira para realização do 

Projeto. 

14. Projeto Socorro Pediátrico  Medicina Deferido com ressalva 

• O presente edital não 

contempla recursos 

financeirosa serem 

disponibilizados pela IES, 



portanto, discriminar a fonte 

financeira para realização do 

Projeto. 

15.Projeto - Cardiologia Todo Dia  Medicina  Deferido com ressalva  

• Falta a ATA de 

aprovação do Conselho de 

Curso, onforme item 7.2.1 

• Falta colocar no Plano 

Inividual de traalho os 

atendimentos ambulatoriais 

constantes no cronograma 

16. Projeto Saúde Cardiovascular: ações de 
prevenção e promoção na Atenção Básica à 
Saúde  

Medicina Deferido 

17. Projeto Ensinando a Salvar Vidas  Enfermagem  Deferido 

18. Projeto; ”Rum, Conversa!”: a educação 
mediática em pauta.  

Jornalismo  Deferido com ressalva 

• O presente edital não 

contempla recursos financeirosa 

serem disponibilizados pela IES, 

portanto, discriminar a fonte 

financeira para realização do 

Projeto. 

• Colocar o CPF de todos 

os envolvidos para fins de 

cadastro no INEP 

• Discriminar o número de 

semestres em que o projeto 

será realizado. 

 

19. Projeto Farmácia em Ação  Farmácia  Deferido com ressalva 

• Incluir CPF dos 

participantes para fins de 

cadastro no INEP 

• Discriminar o número de 

semestres em que o projeto 

será realizado. 

• Melhorar o item 

Avaliação - incluindo a 

comunidade atendida como 

avaliadora das ações. 
 

 



OBSERVAÇÕES: 
 
1. De acordo com o item 8.1 do EDITAL DE APOIO INSTITUCIONAL A 
CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO - 001/ 2022-2023 "O apoio a execução do 
programa ou projeto proposto será efetuado mediante a concessão de até 04 (quatro) 
horas/semanais para o coordenador, concedidas exclusivamente no período vigente 
do projeto. Os professores e acadêmicos desenvolverão suas atividades dentro das 
disciplinas relacionadas e indicadas nas ações de extensão". 
 
2. Esta Pró-Reitoria está a disposição para dirimir dúvidas quanto aos Resultados 
Parciais publicados. 

 
 Gurupi, 20 de Dezembro  de 2022 
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