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

Estudo e aprimoramento do trabalho dos agentes de controle de endemias no município do
Cantá - 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
2h

48h

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
Agentes de Controle de Endemias do município do Cantá- RR.

06. Objetivo Geral (O que se pretende alcançar ao final do projeto?)

 Capacitar os agentes de controle de endemias para agir no contexto atual de saúde,
relacionado a uma possível epidemia de zika vírus.

07. Objetivos Específicos (Desdobramento do Objetivo Geral, orientam as metas a serem
alcançadas por meio dos indicadores físicos)

 Proporcionar ao discente de Gestão Hospitalar a oportunidade de participar da gestão de
controles de endemias;

 Beneficiar indiretamente a sociedade, auxiliando os agentes no exercício mais eficiente de sua
função;

08. Justificativa (Detalhar o porquê do Projeto e demonstrar a relação com o Ensino e a Pesquisa)

Este projeto surge a partir do reconhecimento da necessidade de formar indivíduos
preocupados e preparados a

gerir e trabalhar em rede como forma de combater as endemias

amazônicas. Neste contexto, estão previstas neste projeto, diversas ações para o desenvolvimento de
habilidades com vistas a melhorar a formação do profissional em Gestão Hospitalar e em Gestão de
Turismo, assim como melhorar o nível de saúde e a qualidade de vida da população.
A iniciativa de compartilhar conhecimento e experiências entre os cursos de TGH e TGT no
Combate às Endemias é sem dúvida um passo importante para a conquista desses alvos. Assim
pretende-se que o projeto seja desenvolvido por um conjunto de ações empregadas para atingir os
objetivos propostos, respeitando-se a autonomia dos docentes na transposição didática dos
conhecimentos selecionados nos componentes curriculares.
Os Agentes de Controle de Endemias (ACEs), trabalham em contato direto com a população
esse é um dos fatores mais importantes para garantir o sucesso do trabalho, que consiste em vistoria
de residências, depósitos, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais para buscar focos
endêmicos. Inspeção cuidadosa de caixas d’água, calhas e telhados. Aplicação de larvicidas e
inseticidas. Orientações quanto à prevenção e tratamento de doenças infecciosas. Recenseamento de
animais. Essas atividades são fundamentais para prevenir e controlar doenças como dengue, febre
chikungunya, zika, doença de chagas, leishmaniose e malária e fazem parte das atribuições do ACE,
um trabalhador de nível médio que teve suas atividades regulamentadas em 2006, mas que ainda tem
muito o que conquistar, especialmente no que diz respeito à formação.
A LEI Nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, regulamenta o § 5o do art. 198 da Constituição,
dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2o da Emenda
Constitucional no 51, de 14 de fevereiro de 2006, e em seu art. 4º esclarece que o Agente de
Combate às Endemias tem como atribuição o exercício de atividades de vigilância, prevenção e
controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS
e sob supervisão do gestor de cada ente federado.

09. Impactos e Resultados esperados (Que benefícios são esperados?)
 Melhorar o planejamento e desenvolvimento das ações dos ACE;
 Contribuir para a formação contínua dos ACE’s;
10. Descrição das atividades do Projeto (Detalhar o que será executado com o Projeto)

 Articulação entre as instituições parceiras para consolidação do projeto;
 Efetuar levantamento da demanda de qualificação dos ACE;

 Organizar e definir as oficinas a serem ofertadas para os ACE’s;


Realização de seminário com vistas a apresentação dos resultados.

11. Metodologia (Detalhar como o Projeto será executado)

O Projeto será desenvolvido no campus Boa Vista e as atividades desenvolvidas no município do
Cantá-RR após formalização de acordo entre as partes.
O projeto deverá transitar pela coordenação de extensão do campus, como proposta e demanda
institucional, sendo organizado pelo eixo de gestão de pessoas e Epidemiologias aplicada à Gestão
Hospitalar sobre a coordenação geral da profª. Régia Cristina Macedo da Silva e apoio da professora
Sandra Maria Rabelo Huzek, atual ministrante da disciplina de Epidemiologia aplicada aos serviços
de saúde.
1 ª Ação – Articulação entre as docentes para organização das formas de atuação dos acadêmicos no
local;
2ª Ação – Levantamento da demanda de qualificação dos ACE;
3ª Ação – Definição das oficinas a serem ofertadas para os ACE’s;
4ª Ação – Organização de Seminário para a apresentação dos resultados.
12 Avaliação e verificação de Resultados (De que maneira o Projeto será avaliado?)
A avaliação será mensal, com o objetivo de sanar qualquer demanda que surgir no percursos.

13. Impactos e Resultados Esperados (Que benefícios são esperados?)
 Melhorar o planejamento e desenvolvimento das ações dos ACE;
 Contribuir para a formação contínua dos ACE’s;

14. Cronograma de Execução do Projeto/Programa/Atividade (distribuição das atividades ao
longo do período de duração do projeto/programa/da atividade)
Atividade

Articulação entre as instituições parceiras para
consolidação do projeto
Articulação entre as docentes para organização das
formas de atuação dos acadêmicos no local;
Efetuar levantamento da demanda de qualificação dos
ACE
Organizar e definir as oficinas a serem ofertadas para os
ACE’s
Realização das oficinas
Levantamento dos resultados
Organização de Seminário para a apresentação dos
resultados

Mês
1

Mês
2

Mês
3

Mês
4

Mês
5

Mês
6

x
x
x
x
x
x
x

