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Nº
TÍTULO DO PROJETO

OBJETIVO

1

Atenção farmacêutica nas Drogarias do Promover atenção farmacêutica em
drogarias do município de Gurupimunicípio de Gurupi
TO.

2

Centro de Línguas - CELU

3

Capacitar e instrumentalizar a
comunidade interna e externa da
Universidade
de
Gurupi
na
utilização do idioma alvo, em suas
quatro macro habilidades: listening,
speaking, Reading e Writing.
Clínica de atenção farmacêutica e Prestar atendimento a comunidade
quais
necessitam
de
promoção
do
uso
racional
de os
acompanhamento e orientação na
medicamentos na unidade básica de
terapia farmacológica, cujo o
saúde
objetivo é identificar, resolver e
prevenir problemas de adesão ao
tratamento,
reações
adversas,
intoxicação,
interações

COORDENADOR

PROFESSORES

Bruno Nunes do Vale

Milena Xavier

Rosemeire Parada

Lucivania Carvalho

Granada M. da Costa

Barcelo

Saulo José de Lima
Natalia Moreira Lopes

Júnior

Leão

Vanderson Ramos Mafra

4

5

6

7

medicamentosas e proporcionar
melhor qualidade de vida.
Clínica
interdisciplinar
de
Direitos Implantar
uma
Clínica Jaqueline de Kassia
interdisciplinar de Direitos Humanos Ribeiro de Paiva
Humanos UNIRG - CIDH UnirG
na Universidade de Gurupi.
Filosofia, literatura e cinema
José Carlos de Freitas
Aproveitar os elementos biográficos
de poetas e de suas obras para
debater
problemas
políticos,
sociais, econômicos, estéticos, etc,
recorrentes da atualidade.
Fisioterapia Neurofuncional em Pediatria
Jacqueline Ap. Philipino
Desenvolver
programa
de

Fisioterapia Preventiva Cardiovascular

8

Hidroterapia em Pacientes neurológicos

9

Hora Cidadã

reabilitação
fisioterapêutica
supervisionada com os discentes
do curso de Fisioterapia da UNIRG,
para o atendimento de lactentes e
crianças
com
distúrbios
neurológicos e orientação aos pais
e cuidadores.
Promover
medidas
terapêutico
educativas de prevenção primária e
secundária dos fatores de risco
para doenças cardiovasculares.
Propiciar atendimento especializado
e de qualidade em Fisioterapia
aquática com custo zero à
população de baixa renda.
Desenvolver a concepção de
Cidadania
Participativa
e

Lady Sakay

Joel Moisés Silva Pinho
Edna Maria Cruz Pinho
Maria Wellitania de
Oliveira

Elizângela Sofia Ribeiro
Rodrigues

Valmir Fernandes de Lira

Antônio José Roveroni

Adonaldo Avelino
Cibele Maria Bellezia

Dulcimara Carvalho de

Responsável entre os Munícipes e
entorno.

Moraes
Paulo Albuquerque de
Lima
Magna Maria Ferreira
Verbena Medeiros Brito
Joel Moisés Silva Pinho
Josiniane Nunes
Paulo Henrique Costa
Mattos
Sofia Mara de Souza
Marise Tanaka Suzuki
Josiniane Nunes
Celma Milhomem Jardim

10

INOVO – Incubadora de Empresas

Apoiar de forma compartilhada e
por tempo determinado, projetos
inovadores de base mista, voltados
para vocação do Estado do
Tocantins, com o objetivo de
transformar
conhecimentos
científicos e tecnológicos em
produção de bens, produtos e
serviços que valorizem o Homem e
promova
o
desenvolvimento
regional.

Alessandra Correia
Martins

11

12

Integração das Ações de Assistência Implantar projeto de Extensão de
Tania Maria Lago
apoio à Gestão da Assistência
Estudantil na UnirG
Estudantil no SEPSI fortalecendo
os vínculos do estudante com seu
curso e sua instituição.
Laboratório comunitário de farmácia Desenvolver
um
sistema
de Valéria Maciel Cordeiro de
laboratório
comunitário
“Ambulatório UNIRG”
Oliveira
supervisionados pelos discentes do
Alterado a pedido para:
curso
de
farmácia,
para
Silvania Rosa de Souza
atendimento de funcionários e
acadêmicos.

Marcia Helena Padilha

Vanderson Ramos Mafra
Alterado a pedido para:
Valéria Maciel Cordeiro
de Oliveira
Natalia Moreira Lopes
leão
Vinicius Lopes Santana

13

Me conte sua história

Fomentar a promoção da saúde
mental através de reuniões em
grupo, gerar o suporte mútuo e
resgate da autoestima.

Eliana Núbia Moreira

Laslei Aparecida Teles
Petrilli
Dulcimara Carvalho
Moraes

14

Meio ambiente e cidadania

Desenvolver e acompanhar a
Educação Ambiental nos campi da
Universidade de Gurupi e também
em escolas públicas municipais no
município de Gurupi-TO, de forma
permanente e temática, a envolver
a comunidade universitária e
escolar e o entorno onde vivemos
para pensar nas soluções para os

Kárita Carneiro Pereira
Scotta

15

16

17

18

problemas atuais e na construção
de um futuro desejado por todos.
NPJ nas Escolas
Levar os estagiários do NPJ às
escolas
de
Gurupi-TO
para
ministrarem palestras na área
jurídica para os alunos da rede
pública e privada, construindo um
canal de participação e diálogo
entre as escolas públicas e
privadas e o Núcleo de Prática
Jurídica
Núcleo de Apoio à Ciência da UNIRG Implantar o Núcleo de Apoio a
Ciência (NAC) para desenvolver
(NAC)
ações na academia que incentivem
a pesquisa e produção científica
dos
acadêmicos,
servidores
técnico-administrativos,
docentes/pesquisadores da UNIRG
Plantão Psicológico no SEPSI
Oferecer a contribuição social da
psicologia, atendendo a demanda
da
comunidade
que
busca
atendimento no SEPSI, bem como
profissionalizando os estudantes.
Prevenção e restauração de dentes Realizar
a
prevenção
e
o
tratamento
restaurador
em
traumatizados
pacientes vítimas de traumatismos
dentários encaminhados à FOUNIRG, em especial à parcela da
população
SUS/dependente,

Verônica Silva do Prado

Vanuza Pires da Costa

Disconzi

Rise Consolação Iuata

Miréia Aparecida Bezerra

Costa Rank

Pereira

Ellen Fernanda Klinger

Fernanda Bogarin
Chiachio

Ricardo Marçal

Juliana Romanelli
Bárbara Marçal
Márcio Yukio Hassumi
Maurício Augusto

19

Programa

de

Atividades

Esportivas - PROAFE

20

ProFisio

Físicas

viabilizando sua pronta reabilitação
funcional, estética e social.
e Democratizar as práticas de
atividades físicas sistematizadas e
esportivas para a comunidade de
Gurupi. São oferecidas atividades
de
natação,
futebol
society,
hidroginástica e dança
Oferecer atendimento especializado
em Fisioterapia com baixo custo à
população.

Fregonesi
Carina Souza de Melo

Joaquim Rodrigues de
Oliveira Júnior

Rodrigo Disconzi Nunes

Anny Pires Rossone
Adelma Martins
Ana Luzia Cavalcante
Márcio Araújo de
Almeida

21

Programa interdisciplinar em promoção de A proposta deste programa visa
inserir, de forma interdisciplinar, os
saúde bucal “boquinha do bebê”
acadêmicos
na
comunidade
regional conforme consta no Projeto
Político Pedagógico do curso de
odontologia,
medicina
e
enfermagem da Universidade de
Gurupi
–
UNIRG,
visando
atendimento
às
gestantes,
puérperas e crianças de 0 a 5 anos.
Promovendo assim, a troca de
saberes, educação, prevenção,
assistência odontológica, controle e
manutenção da saúde, extensão

Joana Estela Rezende
Rise Consolação Iuata

Vilela

Costa Rank

Nayana Mota Borges
Thuane Neves

22

23

24

acadêmica com coleta de dados
para estudos e pesquisas na área
temática.
Projeto de saúde bucal – Bem Oral
Prestar assistência Odontológica de
educação, prevenção e tratamento
odontológico em comunidades com
gestantes carentes do município e
região de Gurupi-TO.
Projeto diálogo “Núcleo de Soluções Manter o Núcleo de Soluções
Alternativas para os Conflitos na
Alternativas para Conflitos”
Universidade de Gurupi (NUSACUNIRG), com o título “Projeto
Diálogo”, com vistas a atuação,
pesquisa
e
extensão
na
comunidade local, tendo como
objeto o direito fundamental de
acesso à justiça através dos meios
alternativos de composição dos
conflitos.
Proservação de próteses da Clínica de Atendimento
aos
pacientes
portadores
de
próteses
Odontologia UNIRG
odontológicas confeccionadas na
Clínica Odontológica UNIRG nos
semestres anteriores.

Almir Borges Franco
Ed Wilson César

Fausto Felix da Silva
Junior
Jaqueline de Kássia

Gilson Ribeiro Carvalho

Ribeiro de Paiva

Filho

Verônica Silva do Prado
Disconzi

Bruno Ricardo Huber

Sonia Maria Paiva Torres

Simião

Karla Regina
Zeila Coelho*
*Acrescida após solicitação do
Coordenador do Projeto –
pedido anexo ao projeto

25

Qualidade de Vida na Terceira Idade

Favorecer a qualidade de vida de
idosos por meio de ações

Adelma Martins

Mônica Paula

26

preventivas e terapêuticas em
fisioterapia.
Promover melhorias na saúde
ocupacional e na qualidade de vida
dos servidores da UNIRG.

Saúde ocupacional

Geovane Rossone Reis

Joelcy Pereira Tavares
Rodrigo Disconzi Nunes
Marcella Soares Carreiro
Sales
Jackson Carlos da Silva
João Bartolomeu Neto
Joaquim Rodrigues de
Oliveira Junior
André Luiz Gomide de
Morais
Jeann Bruno Ferreira da
Silva
Lívia Fernandes
Cavalcante

27

28

UNIRG, DIREITO E SÉTIMA ARTE

Vamos

falar

sobre

Cardiopulmonar? (RCP)

Aliar o debate acadêmico sobre os
problemas jurídicos, políticos e
morais
com
a
análise
cinematográfica
Ressuscitação Levar aos alunos do Centro de
Ensino Médio Ary Ribeiro Valadão
Filho, Gurupi-TO, o conhecimento
sobre o manejo da parada

Leonardo Navarro Aquino

Verônica Silva do Prado
Disconzi
Vanuza Pires da Costa

Nayara Pereira de Abreu

Joelcy Pereira Tavares

29

cardiorrespiratória.
Melhorar a qualidade da saúde das
mulheres que não aderem ao
Papanicolau
na
área
de
abrangência da UBS Clara Mota e
Silva
e
consequentemente
aumentar o número de exames.

Viva Mulher

Claudia Christina R. G.
Neri

Projeto de Extensão Desenvolvido pela Pró-Reitoria de Graduação e Extensão

TÍTULO DO PROJETO

Arte & Cultura UNIRG

OBJETIVO

SUPERVISÃO

O Projeto Arte e Cultura, criado e Gisela Daleva Costa Guadalupe
desenvolvido
pela
Pró-reitoria
de
Graduação e extensão, objetiva em suas
ações, além do estímulo e fruição de
processos culturais no âmbito universitário,
o desenvolvimento humano e profissional
por meio da arte. Utilizando-se de
dinâmicas e técnicas teatrais e atividades
musicais, para estimular participantes a
mútua
cooperação,
autoconfiança,
alteridade, criticidade e maior percepção
do mundo e dos acontecimentos a sua
volta, além de ser um canal direto, entre a
comunidade acadêmica e a Reitoria.

EXECUÇÃO TÉCNICA
Cristiano Alves Rodrigues

