PROGRAMA DE BOLSA ACADÊMICA DE
EXTENSÃO – PBAEX / EDIÇÃO – 2016
CAMPUS BOA VISTA CENTRO
ANEXO III
FORMULÁRIO DA VERSÃO ELETRÔNICA DO PROJETO / DA ATIVIDADE DE EXTENSÃO
PBAEX – 2016

01. Título do Projeto

Monitoramento da incidência do mosquito Aedes aegypti através das ovitrampas no bairro
Nova Canaã no município de Boa Vista - RR.

02. Temporalidade/Duração e Carga Horária
Data Início

Data Término

Duração

18/04/2016

18/10/2016

6 meses

Carga Horária Semanal Carga Horária Total
10 horas

240 horas

03. Área(s) Temática(s) da Política de Extensão do IFRR envolvida(s) no Projeto

(
(
(
(

)
)
)
)

Comunicação
Cultura
Direitos Humanos e Justiça
Educação

( ) Meio Ambiente
( x ) Saúde
( ) Tecnologia e Produção
( ) Trabalho

04. Programa da Política de Extensão do IFRR ao qual o projeto está vinculado

( ) Extensão Rural e Orientação Técnica ao Homem do Campo e aos APLS Urbanos e Rurais.
( ) Educação Profissional, Esporte, Cultura e Lazer
( x ) Educação Profissional, Tecnologia Social e Cidadania
05. Público- Alvo e Local de Execução do Projeto
Moradores do bairro Nova Canaã.

06. Objetivo Geral (O que se pretende alcançar ao final do projeto?)
Realizar o monitoramento da incidência do mosquito aedes aegypti através das ovitrampas levando
em consideração os fatores ambientais da localidade que favoreçam o desenvolvimento do vetor, e
o número de casos de doenças notificadas e confirmadas no bairro e quais ações de controle são
utilizadas para controle do mosquito.
Proporcionar mediante o levantamento e monitoramento palestra e orientações levando os
moradores a uma iniciativas de controle e combate do mosquito aedes aegypti.

07. Objetivos Específicos (Desdobramento do Objetivo Geral, orientam as metas a serem
alcançadas por meio dos indicadores físicos)
 Verificar as ações de monitoramento da incidência do mosquito;
 Relacionar a incidência com o número de casos de doenças notificadas e confirmadas;

 Observar os fatores ambientais que proporcionam o favorecimento do mosquito (chuva,
deposito predominante);
 Realizar de ações de controle juntamente com Departamento de Endemias do município de
Boa Vista, ao longo do projeto fazer sugestões e educação em saúde ao moradores do
bairro.
 Desenvolver palestras e orientações a partir do diagnostico realizado.
08. Justificativa (Detalhar o porquê do Projeto e demonstrar a relação com o Ensino e a Pesquisa)
O controle do mosquito Aedes aegypti tem sido uma das maiores campanhas de saúde pública do
país. Fazer uma análise da incidência do Aedes aegypti no bairro Nova Canãa de nossa capital,
proporcionará a observação minuciosa do crescimento, evolução e os fatores ambientais que
contribuem para o desenvolvimento do vetor.
Avaliando essas questões pode ser possível encontrar ações que ajudem a controlar a incidência,
sejam elas, educação ambiental junto à comunidade do bairro Nova Canãa sugestões de projetos
para motivar os cidadãos a cuidar de seus quintais e descarte correto do lixo.

09. Impactos e Resultados esperados (Que benefícios são esperados?)
Espera-se com esse projeto a conscientização dos moradores do bairro x para que tenham os
cuidados necessários em relação a limpeza de seus quintais e o descarte correto do lixo doméstico,
eliminando focos do mosquito e impedindo sua proliferação concomitante com a prevenção de
doenças.
10. Descrição das atividades do Projeto (Detalhar o que será executado com o Projeto)
O projeto será executado com levantamento de referencial teórico, visitas a domicilio para
observação de focos do mosquito, avaliação das ovitrampas em laboratório, dialogo com os
moradores afim de investigar como e feito o descarte de lixo, aplicar questionário sobre a frequência
com que limpam sua residência e quintal, observar quais ações de prevenção e adotada pela
departamento e se são eficaz e durante o projeto surgir algo que possa ajudar no combate ao
mosquito aedes aegypti, bem como oferecer palestras e orientações de cuidados e prevenção.

11. Metodologia (Detalhar como o Projeto será executado)
Para executar o presente projeto se recorrerá a estratégia de visita domiciliar, orientando os
moradores sobre as medidas de prevenção e eliminação do mosquito Aedes aegypti;
Remoção de forma mecânica de criadouros do mosquito;
Serão feitas as coletas de larvas do mosquito, e instaladas armadilhas para a coleta de ovos
(ovitrampa); e posteriormente será feito o cruzamento do índice de infestação no bairro e cruzar os
dados com os casos de doenças confirmados.
Mediante os resultados serão realizadas estratégias de orientação:, palestras e orientações aos
moradores. Para esta ação se recorrerá a espaços públicos como a Associação ou Clube de Mães
do Bairro.

12 Avaliação e verificação de Resultados (De que maneira o Projeto será avaliado?)
A avaliação terá caráter processual considerando todos os momentos do Projeto:
1- analise das ovitrampas para verificar o índice naquela região, o que foi feito para baixar o
índice;
2- verificação dos pontos frágeis e avaliação das ações realizadas a partir destas
necessidades;
3- qualidade das orientações e atividades de para este fim;
4- Levantamento do grau de satisfação com os envolvidos no Projeto.

13. Impactos e Resultados Esperados (Que benefícios são esperados?)

Espera-se com esse projeto a conscientização dos moradores do bairro Nova Canãa para que
tenham os cuidados necessários em relação a limpeza de seus quintais e o descarte correto do lixo
doméstico, eliminando focos do mosquito e impedindo sua proliferação concomitante com a
prevenção de doenças.
14. Cronograma de Execução do Projeto/Programa/Atividade (distribuição das atividades ao
longo do período de duração do projeto/programa/da atividade)
Atividade
Levantamento de referencial teórico
Visitas investigativas
Avaliação das ovitrampas
Realização de ações de controle
Entrevista com o diretor do departamento
Realização das ações de orientação: palestras

Mês
1
x

Mês
2

Mês
3

Mês
4

x

x

Mês
5

Mês
6

x
x
x
x

