
RELATÓRIO TÉCNICO
TÍTULO DA ATIVIDADE:

NOME DO COORDENADOR:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

REGISTRO SIEX: 

CENTRO / DEPARTAMENTO (por extenso):

A ATIVIDADE VEM SENDO APOIADA PELA PROEX DESDE /
(mês) (ano)

PERÍODO A QUE SE REFERE O RELATÓRIO :

OBS: O Relatório final deverá ser apresentado até no máximo 60 (sessenta) dias após a data prevista de 
conclusão da atividade. As atividades com duração de dois anos deverão apresentar relatório parcial ao final 
de cada  12 (doze) meses  e relatório final, quando finalizada a atividade. Caso não observados esses prazos, 
deverá ser apresentada justificativa: 

Deseja Renovar?  

Não (     )   Sim (       ) Período:               

Em caso positivo, descrever as novas atividades a serem realizadas, com as respectivas etapas, que 
justifiquem a renovação pelo período solicitado:
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  RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO

I - Objetivos da proposta inicial:

1 -

2 -  

3-
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II - Etapas executadas no período visando ao alcance dos objetivos:

1 -

2 -  

3-
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III - Apresentação e discussão sucinta dos resultados obtidos, informando o avanço, teórico, experimental 
ou prático obtido pela atividade de extensão, deixando claros aspectos como impacto e abrangência social, 
interdisciplinaridade e publicidade.

IV - Relacione os principais fatores negativos e positivos que interferiram na execução da atividade.

    V – Equipe: Preencha o quadro abaixo, informando discentes, docentes, técnicos e colaboradores externos 
envolvidos no período:

1. Informar o nome dos bolsistas de Extensão
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VI - Relacionar formas de apoio nos 2 (dois) últimos anos, incluindo a obtenção de auxílios junto a órgãos de 
fomento nacionais, internacionais ou estrangeiros.

3. Informar nome dos voluntários

4. Informar nome dos colaboradores interno ou externos
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VII - Contatos Nacionais e Internacionais efetivamente ocorridos em função da atividade, como: convênios, 
pesquisadores visitantes, etc.

 Nome Especialidade Instituição País Tipo de
Colaboração
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VIII - Informe possíveis trabalhos publicados e/ou aceitos para publicação no período, relacionados com a 
atividade em pauta: livros, capítulos de livros, artigos em periódicos nacionais e internacionais, resumos 
em congressos, reuniões científicas e semelhantes. Use as indicações em anexo para o registro de cada 
trabalho. Anexe a primeira página dos trabalhos publicados (observar a necessidade de citação da UFES/
PROEX como agência de suporte financeiro na publicação).
- Indicar claramente entre os autores dos trabalhos, quando for o caso, os bolsistas e os voluntários.
(se necessário, use folha extra).

IX - Patente ou registro de invenção ou técnica (informar o título, se a patente é nacional, internacional ou 
“joint ventures” e outros dados que julgar adequados):
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X – Informar outras atividades extensionistas, científicas ou administrativas que julgar pertinentes no perío-
do: organização ou participação em eventos científicos, consultorias, assessorias a órgãos de fomento, etc.
- Citar premiações obtidas em função do desenvolvimento da atividade de extensão (título do prêmio,

quem outorgou, data, local); honrarias acadêmicas;
(se necessário use folha extra).

OBS: Encaminhar o relatório à Chefia do Departamento/do setor de lotação para aprovação, quando a atividade 
demandar carga horária ou envolver captação de recursos financeiros ou bens duráveis. Após, enviar à PROEX.

Declaro, sob minha inteira responsabilidade e sob as penas da legislação pertinente, que 
as informações contidas no presente Relatório são exatas, verdadeiras e completas, assu-
mindo o compromisso de apresentar, quando necessário, a documentação comprobatória 
relativa à realização da ação de extensão em questão.

___________________________ ______________________________
Local e Data Nome e Assinatura do Representante


	TÍTULO DA ATIVIDADE:  Projeto MULTIPED - O olhar multidisciplinar na pediatria
	NOME DO COORDENADOR:  Leticia Alves Vervloet
	REGISTRO SIEX:   625
	CENTRO  DEPARTAMENTO por extenso:  Departamento de Pediatria - DPE/CCS
	A ATIVIDADE VEM SENDO APOIADA PELA PROEX DESDE: 01
	undefined_4: 2019
	PERÍODO A QUE SE REFERE O RELATÓRIO:  01/01/2019 a 29/2/2020
	OBS O Relatório final deverá ser apresentado até no máximo 60 sessenta dias após a data prevista de conclusão da atividade As atividades com duração de dois anos deverão apresentar relatório parcial ao final de cada  12 doze meses  e relatório final quando finalizada a atividade Caso não observados esses prazos deverá ser apresentada justificativa: Este relatório é parcial e o projeto ainda está ativo. O relatório está sendo feito agora, devido a quarentena do COVID 19. Seria entregue no inicio de março.
	Deseja Renovar Não   Sim   Período Em caso positivo descrever as novas atividades a serem realizadas com as respectivas etapas que justifiquem a renovação pelo período solicitado: 1. DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA PRIMEIRA ETAPA, CONTINUARÃO AS SEGUINTES ATIVIDADES COM NOVO FORMATO: atividade teórica 1 ( reuniões científicas com apresentação de casos clínicos com abordagem multidisciplinar) ; atividade teórica 2 (seminários onde os alunos da Terapia Ocupacional falam sobre como realizar e qual o significado das atividades lúdicas); atividade prática 4- Atividades de humanização no setor - conforme demanda e datas festivas (Ajuda nas oficinas, datas comemorativas e aniversários de pacientes)2. ATIVIDADES REALIZADAS NA PRIMEIRA ETAPA, QUE VÃO SAIR NESSA ETAPA: atividade prática 1-(plantão); atividade prática 2 (criação de um banco de dados com dados dos cuidados multiprofissional, retirados diariamente dos prontuários; atividade prática 3 (realização anual de curso ou congresso).  3. ATIVIDADES QUE ENTRARÃO NESSA ETAPA:- Encaminhamento de projetos ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e elaboração de artigos científicos. Todos os alunos ligados à “COORDENAÇÃO CIENTIFICA” do projeto irão fazer parte da elaboração de artigos científicos (e dos projetos para encaminhamento ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Esta atividade começou em 09/03/2020, mas devido a quarentena do COVID 19, desde 20 de março está sendo feita on-line. - Criação de um banco de dados retrospectivo com as internações ocorridas na unidade pediátrica do HUCAM.
	Período: 1/3/2020 a 31/12/2020
	1: Objetivo geral Introduzir práticas, pesquisas e reflexões sobre a humanização da assistência à saúde com foco nas crianças e adolescentes hospitalizados.
	2: Objetivos específicos 1 • Incentivar o trabalho interdisciplinar; • Estimular o espírito crítico na avaliação do processo saúde-doença a partir da visão interdisciplinar; • Contribuir para mudanças no ensino e para o movimento dos direitos da criança hospitalizada;
	3: Objetivos específicos 2 • Inserção dos alunos no serviço de saúde com as perspectivas dos cuidados integrais ao paciente. • Possibilitar a reflexão a respeito de um olhar voltado às necessidades sociais e entender o paciente como um ser biopsicossocial, garantindo uma prática mais ampla do exercício da cidadania
	1_2: Objetivo geral - Introduzir práticas, pesquisas e reflexões sobre a humanização da assistência à saúde com foco nas crianças e adolescentes hospitalizados. Todas as atividades realizadas foram importantes para atingir o objetivo geral
	III  Apresentação e discussão sucinta dos resultados obtidos informando o avanço teórico experimental ou prático obtido pela atividade de extensão deixando claros aspectos como impacto e abrangência social interdisciplinaridade e publicidade: 1- Nas reuniões científicas foram realizadas apresentações de casos clínicos com abordagem multidisciplinar. Foi útil para que os alunos tivessem um entendimento integral dos pacientes2 - Os Seminários realizados pelos alunos da Terapia Ocupacional foram importante para que os participantes pudessem auxiliar nas atividades lúdicas. 3- A criação do banco de dados -Será utilizado posteriormente para realização de trabalhos científicos. 4- Clubes de revista - Foram realizados para auxiliar na produção de artigos científicos 5- Os plantões na enfermaria foram realizados para incentivar o trabalho interdisciplinar. 6- O "CURSO DE HABILIDADES COM A CRIANÇA INTERNADA" aumentou as noções em gestão e organização de um curso de capacitação e estimulou o espírito crítico na avaliação do processo saúde-doença a partir da visão interdisciplinar;7- As atividades de humanização no setor com a participação dos alunos em oficinas, nas datas comemorativas e nos aniversários dos pacientes foi importante principalmente para humanizar a hospitalização
	IV  Relacione os principais fatores negativos e positivos que interferiram na execução da atividade: NEGATIVO: A coordenação ficou complexa devido as várias atividades do projeto POSITIVO: Conseguimos introduzir práticas, pesquisas e reflexões em alunos de várias áreas da saúde, sobre a humanização da assistência à saúde com foco nas crianças e adolescentes hospitalizados. A hospitalização impacta na qualidade de vida dos pacientes, principalmente daqueles com quadro crônico, que constantemente necessitam de internação e permanecem por um longo período no hospital, gerando grande tensão e potenciais prejuízos emocionais ao paciente e familiares. As comemorações trazem uma mudança positiva rompendo aos poucos a visão negativa acerca do ambiente hospitalar. As atividades culturais contribuem na saúde mental e física do paciente e na adesão ao tratamento, contribuindo para a alta.  Os acadêmicos do projeto também realizam atividades lúdicas, auxiliando nas brincadeiras no espaço da brinquedoteca e nas festas culturais, bem como, ofertam oficinas e atividades para os pacientes restritos ao leito, promovendo um ambiente menos traumatizante. A interação entre paciente e graduandos propicia benefícios para ambos, pois gera uma mudança na perspectiva do cuidado, trazendo a sensação de acolhimento para o paciente e, para o estudante e a vivência de experiências que lhe deem subsídio sobre a humanização no cuidado.
	1 Informar o nome dos bolsistas de Extensão: Sem bolsistas de extensão
	3 Informar nome dos voluntários: Adrielly Pereira de Oliveira, Alessandra Peres Guimarães, Alessandro Demoner Ramos, Alexandra Droeber Basílio, Aliny Drago Marianelli, Amanda da Silva Salomão, Amanda de Lourdes Silva Altoé, Amanda Machado Gomes Vieira, Ana Clara Bahia Farias, Arthur Gonzalez Brioschi, Beatriz Cortes Caetano, Bharbhara Farias dos Santos, Bruno Perovano Remydio, Camila Figueiredo Palmeira, Charliani Carvalho Silva, Elisa Aparecida Gomes de Souza, Éric Rocha Santório, Ester Hubner de Oliveira, Felipe Borlini Siqueira, Gabriela Neves Teles, Gabriela Sylvestre, Guilherme Augusto Loiola Passos, Gustavo Ribeiro Lima, Gustavo Santos Porfiro, Isabel Maria Lamas Avanza, Isabella Oliveira Ribeiro , Isac Ribeiro Moulaz, Isadora Coffler Lemos, Júlia Avide Campos, Julia Fardin de Oliveira Mariani, Julia Gomes da Costa, Juliana Duarte Geller, Kaio Pereira da Silva Santos , Karool Malikouski de Amorim, Keren Cristina Madeira de Abreu, Kézia Souza Vieira Machado, Lara Faneli Listo, Lara Passos Rosa Suhete, Lara Rafaela Martins Pimenta, Lara Velasco Lemos, Larissa Aguiar dos Santos, Larissa Gonçalves Henriques, Lívia Semely Alves Manga, Lohayne Grund Rocha Miranda, Luciana Dalva Moutinho de Moura, Magno Silva Gomes, Matheus Muller, Mayara Ciciliotti da Silva, Melanie Sena Santos, Milena Siqueira Maia, Nathalia Sttefany do Nascimento Pacheco, Paula Bourguignon Esteves, Rafaela Jhulle dos Santos Rocha, Raquel Bianchi de Freitas Gonçalves, Raquel Furlani Rocon Braga, Sabrina Demoner Ramos, Sofia Guzzo de Almeida, Tamara Silva Lima, Thaís Maziole Brito, Thaiza Giovana Verneck de Oliveira , Thayane Cintra Lemos, Thayssa Costa Teixeira
	VI  Relacionar formas de apoio nos 2 dois últimos anos incluindo a obtenção de auxílios junto a órgãos de fomento nacionais internacionais ou estrangeiros: Sem auxilio de fomento
	VIII  Informe possíveis trabalhos publicados eou aceitos para publicação no período relacionados com a atividade em pauta livros capítulos de livros artigos em periódicos nacionais e internacionais resumos em congressos reuniões científicas e semelhantes Use as indicações em anexo para o registro de cada trabalho Anexe a primeira página dos trabalhos publicados observar a necessidade de citação da UFES PROEX como agência de suporte financeiro na publicação  Indicar claramente entre os autores dos trabalhos quando for o caso os bolsistas e os voluntários se necessário use folha extra: 5 projetos estão sendo encaminhados para o comitê de ética em pesquisa, para posteriormente gerarem artigos científicos
	IX  Patente ou registro de invenção ou técnica informar o título se a patente é nacional internacional ou joint ventures e outros dados que julgar adequados: Sem patentes
	undefined_25: 
	X  Informar outras atividades extensionistas científicas ou administrativas que julgar pertinentes no perío do organização ou participação em eventos científicos consultorias assessorias a órgãos de fomento etc  Citar premiações obtidas em função do desenvolvimento da atividade de extensão título do prêmio quem outorgou data local honrarias acadêmicas se necessário use folha extra: Sem premiação
	Local e Data: Vitória, 01/03/2020
	Nome e Assinatura do Representante: Leticia Alves Vervloet
	Group1: Off
	Texto2: Objetivos específicos 2• Inserção dos alunos no serviço de saúde com as perspectivas dos cuidados integrais ao paciente. • Possibilitar a reflexão a respeito de um olhar voltado às necessidades sociais e entender o paciente como um ser biopsicossocial, garantindo uma prática mais ampla do exercício da cidadania Etapas  executadas para atingir esses objetivos:- Atividade prática 1- Plantão - As atividades foram realizadas no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (HUCAM), semanalmente, para incentivar o trabalho interdisciplinar. - Atividade prática 3 - Congresso MULTIPED - Foi realizado o "CURSO DE HABILIDADES COM A CRIANÇA INTERNADA" em maio de 2019     Os alunos envolvidos na realização do evento puderam ganhar noções em gestão e organização de um Curso de Capacitação. Esta atividade foi importante para estimular o espírito crítico na avaliação do processo saúde-doença a partir da visão interdisciplinar;- Atividade prática 4- Atividades de humanização no setor - os alunos ajudaram nas oficinas, nas datas comemorativas e nos aniversários dos pacientes. Esta atividade contribuiu principalmente para mudanças no ensino e para o movimento dos direitos da criança hospitalizada.
	Texto3: Objetivos específicos 1 • Incentivar o trabalho interdisciplinar; • Estimular o espírito crítico na avaliação do processo saúde-doença a partir da visão interdisciplinar; • Contribuir para mudanças no ensino e para o movimento dos direitos da criança hospitalizada; Etapas  executadas para atingir esses objetivos:- Atividade teórica 1 - Reuniões científicas – Foram realizados apresentações de casos clínicos com abordagem multidisciplinar. - Atividade teórica 2- Seminários preparatórios - Os alunos da Terapia Ocupacional realizaram seminários preparatórios sobre o significado das atividades lúdicas. - Atividade prática 2- Criação de um banco de dados -Foi criado um banco de dados de pacientes hospitalizados na pediatria com dados dos cuidados multiprofissional, retirados diariamente dos prontuários ( feito com rodizio dos participantes). Esses dados serão utilizados posteriormente em trabalhos científicos. - Atividade teórica 3 - Clubes de revista - Foram realizados para auxiliar na produção de artigos científicos
	Texto4: - Coordenadora: Leticia Alves Vervloet- Integrante externo: Eliania Pereira da Silva, Milena Acchar da Cunha, Natália Reis de Sá , Nathallia Diniz Brusque Marinho- Integrante Técnico-Administrativo: Gislene do Nascimento Brunholi	
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