
 

 

 

 

 

PROGRAMA/PROJETO 
Qualificação em Urgência e Emergência: uma 
articulação da Universidade com a rede de 
urgência e emergência em Feira de Santana 
 
Coordenador:Deybson Borba de Almeida 
 
CONSEPE: 012/2018  

Cartilha com medidas de prevenção da COVID
Produção de material educativo sobre o 

coronavírus
das principais dúvidas relacionadas, bem como 

consolidação das estratégias individuais de 

Laboratório Multidisciplinar das licenciaturas 
da UEFS 
 
Coordenadora: Maria de Lourdes Haywanon Santos 
Araújo 
 
CONSEPE: 028/2010 de 28/01/2010 

- Postagens em seu Instagram, que vinculam 
conteúdos/conceitos de Matemática da Educação 
Básica com informações oficiais sobre o COVID
19.  
 
- Produção de uma atividade que será 
disponibilizada para professores da rede publica 
de educação Básica, com título provisório: 
Modelagem Matemática e a propagação de 
doenças. Essa atividade é vinculada ao LAMULI e 
faz parte do TCC da discente Bruna do curso de 
Lic em Matemática sob a orientação do professor 
Marcos Grilo e co
Jaqueline Grilo.

AÇÕES DE EXTENSÃO NO 

COMBATE AO CORONAVIRUS 

UEFS 

 

O QUE? 

Cartilha com medidas de prevenção da COVID-19. 
Produção de material educativo sobre o 

coronavírus e a COVID-19 para esclarecimento 
das principais dúvidas relacionadas, bem como 

consolidação das estratégias individuais de 
prevenção. 

- Material impresso e on-line
e estudantes da UEFS. 
 
- Divulgado no site da PROEX 
sociais da pró-reitoria (Facebook e Instagram

Postagens em seu Instagram, que vinculam 
conteúdos/conceitos de Matemática da Educação 
Básica com informações oficiais sobre o COVID-

Produção de uma atividade que será 
disponibilizada para professores da rede publica 

ucação Básica, com título provisório: 
Modelagem Matemática e a propagação de 
doenças. Essa atividade é vinculada ao LAMULI e 
faz parte do TCC da discente Bruna do curso de 
Lic em Matemática sob a orientação do professor 
Marcos Grilo e co-orientação da professora 
Jaqueline Grilo. 

- Início no dia 30/03/2020, c
semanais: @lamulimat. 
 
- Compartilhamento das postagens nas redes sociais da 
(Facebook e Instagram): @proex.uefs

AÇÕES DE EXTENSÃO NO 

COMBATE AO CORONAVIRUS 

(COVID-19) 
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COMO? 

line,distribuídoaos servidores, professores 

Divulgado no site da PROEX (www.proex.uefs.br) e nas redes 
Facebook e Instagram): @proex.uefs 

, com garantia de três a quatro postagens 

Compartilhamento das postagens nas redes sociais da Pró-reitoria 
@proex.uefs 

COMBATE AO CORONAVIRUS 
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Programa de EducaçãoTutoralem 
CiênciasEconômicas da Universidade 
Estadual de Feira de Santana (PET-Uefs) 
 
Coordenador: Cleiton Silva de Jesus 
 

Desenvolvimento de um estudo para monitorar os 
casos da doença na Bahia e comoisto está 

afetando a economia do estado. Os principais 
objetivos do estudo são monitorar os casos de 

coronavírus no estado e fazer gráficos diários com 
projeções do avanço do vírus, estipulando 
possíveis consequências econômicas da 

pandemia, conscientizando a população sobre a 
gravidade da doença, e estimulando ações 

preventivas através de posts nas redes sociais do 
projeto. 

- Os dados e previsões são retirados de levantamentos oficiais da 
Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) e postados diariamente no 
instagram do projeto @peteconomia; pode ser acessado pelo link: 
http://www.dcis.uefs.br/2020/03/166/Nota-Tecnica-Covid-19.html 
 
- Compartilhamento das postagens nas redes sociais da Pró-reitoria 
(Facebook e Instagram):@proex.uefs 

Acolhendo e humanizando partos e 
nascimento 
 
Coordenadora:Ariane Cedraz Morais 
 
CONSEPE:014/2019 

Vídeo sobre lavar as mãos de forma correta 
Produzido pela TV Olhos D’Água 

 
Grupo de Enfermeiras Obstetras que dão 
orientações sobre as necessidades das  

 gestantes, evitando idas desnecessárias e 
evitáveis às maternidades e emergências 

hospitalares. 

- Divulgado no site da UEFS(www.proex.uefs.br), no canal do 
Youtube da Tv Olhos D’Água 
(https://www.youtube.com/watch?v=Nb9ZrOmZfyM)e compartilhado 
nas redes sociais da Pró-reitoria (Facebook e 
Instagram):@proex.uefs 
 
- Atendimento via Whatsapp para dúvidas das gestantes: 
https://instagram.com/falecomaparteirafeiradesantana?igshid=13729
jpq7hhie 

Universidade Aberta à Terceira Idade -UATI 
 
Coordenadora:Eliana Carlota Mota Marques Lima 
 
CONSEPE:013/1992 

Vídeos com aula de Pilates e outras atividades 
físicas  

-- Video aula divulgado no canal do Youtube por meio do link: 
(https://www.youtube.com/watch?v=kWYnCb-
E8hs&feature=youtu.be) e compartilhado nas redes sociais da Pró-
reitoria (Facebook e Instagram): @proex.uefs 
 
- Video aula encaminhados aos alunos via WhatsApp. 

Leitura Itinerante: uma alternativa de 
mobilização de leitores 
 
Coordenadora: Rita de Cassia Brêda Mascarenhas 
Lima 
 
CONSEPE: 109/2009 

Espalhando literatura 
- Leitura de poesia - Compartilhado nas redes sociais Instagram: 
@nucdeleitura 
 

PROJETO MOVIMENTA UEFS (LAF) - "Por um 
estilo de ativo na Universidade 
 
Coordenador: Luiz Alberto Bastos de Almeida 
 
CONSEPE: 115/2011 

Criação de um aplicativo cujo nome é M  FIT, com 
foco de incentivar isolamento social ativo, 

minimizando os efeitos deletérios do 
sedentarismo.  

- Os beneficiários cadastrados no projeto baixam o aplicativo no 
celular, recebem uma senha e terão acesso a prescrição de 
exercícios e aulas de ginástica que podem ser realizadas em 
confinamento. As aulas são renovadas semanalmente assim como 
postagens de motivação e esclarecimentos sobre o benefício da 
atividade física. As postagens, as aulas e os lembretes são 
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elaboradas pela equipe gestora bolsistas e officiousnessdo projeto 
movimento da uefs.  

Programa de Formação e Práticas 
Performáticas Musicais 
 
Coordenadora: Simone Braga 
 

Sub-Projeto: O Piano à 4 artes – Simone Braga 
Sub-projeto: JAM na UEFS – Simone Braga 

 
Observatório de Contação de Histórias  
 
Coordenadora: Maria Cláudia Silva do Carmo e 
Luciene Souza Santos 
 

O Piano à 4 artes e o Observatório de 
Contação de Histórias 

Produzirão a série “Bemol, o ratinho saltitante” que 
conta a história do piano para diversão de 

crianças da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I que se encontram em condição de 

distanciamento social. 

- A série circulará nas redes sociais dos dois programas de extensão 
e se configura como conteúdo livre, podendo ser acessada em 
qualquer lugar. 

Programa de Formação e Práticas 
Performáticas Musicais 
 
Coordenadora: Simone Braga 
 

Sub-Projeto: O Piano à 4 artes – Simone Braga 
Sub-projeto: JAM na UEFS – Simone Braga 

 
Observatório de Contação de Histórias  
 
Coordenadora: Maria Cláudia Silva do Carmo e 
Luciene Souza Santos 
 
O Observatório de Contação de Histórias e a 

JAM 
 

Produzirão a série “Contos de Esperança” que 
mistura narrativas e canções capazes de mobilizar 
sentimentos como fé e esperança e que pretende 
alcançar jovens e adultos do Ensino Fundamental 

II e do Ensino Médio que se encontram em 
condição de distanciamento social. 

- A série circulará nas redes sociais dos dois programas de extensão 
e se configura como conteúdo livre, podendo ser acessada em 
qualquer lugar. 
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Programa de Formação e Práticas 
Performáticas Musicais 
 
Coordenadora: Simone Braga 
 

Sub-Projeto: O Piano à 4 artes – Simone Braga 
Sub-projeto: JAM na UEFS – Simone Braga 

 
Observatório de Contação de Histórias  
 
Coordenadora: Maria Cláudia Silva do Carmo e 
Luciene Souza Santos 
 

O Observatório de Contação de Histórias 
 

Série “Aimó: um encontro com as Yabás” que 
narra histórias afro-brasileiras e que atende a Lei 
11.645/08 que regulamenta a obrigatoriedade do 

Ensino da História e Cultura Afro-brasileira e 
Indígena em todos os níveis de ensino. Escutar 

essas histórias pode proporcionar acalmar, gerar 
afetos, ampliar o senso de ancestralidade, entre 

outros ganhos. 

- A série circulará nas redes sociais desse programa de extensão e 
se configura como conteúdo livre, podendo ser acessada em 
qualquer lugar. 
 

Programa de Extensão: Promoção do Uso 
Racional de Medicamentos 
 

COORDENAÇÃO:Tatiane de Oliveira Silva 
Alencar e Bruno Rodrigues Alencar 
 

Consepe:151/2010 

 

- Cards informativos voltados para os cuidados de 
prevenção a Covid-19, como se atentar aos fake 

news e esclarecimentos sobre uso de 
medicamentos e produtos para saúde a exemplo 
do álcool em gel. As informações e orientações 
relacionadas a medicamentos  provenientes da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
Ministério da Saúde, Sociedades científicas 

relacionadas à área farmacêutica e Organização 
Mundial de Saúde, são reconstruídas em 

linguagem mais clara e objetiva visando que essa 
informação chegue de maneira mais acessível às 

pessoas. 

- Todos os materiais são produzidos pelos bolsistas com supervisão 
de seus orientadores e estão sendo divulgados no instagram do 
curso de Farmácia (farmacia.uefs) e nas redes sociais da Pró-
reitoria de Extensão.  
 

Programa de Extensão: Farmácia-Escola: 
integração ensino, serviço e comunidade 
 

Coordenação:Tatiane de Oliveira Silva Alencar 
 

CONSEPE:131/2018 

 

- Cards informativos voltados para os cuidados de 
prevenção a Covid-19, como se atentar aos fake 
news e esclarecimentos sobre uso de 
medicamentos e produtos para saúde a exemplo 
do álcool em gel. As informações e orientações 
relacionadas a medicamentos  provenientes da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
Ministério da Saúde, Sociedades científicas 
relacionadas à área farmacêutica e Organização 
Mundial de Saúde, são reconstruídas em 
linguagem mais clara e objetiva visando que essa 
informação chegue de maneira mais acessível às 
pessoas. 
 

- Todos os materiais são produzidos pelos bolsistas com supervisão 
de seus orientadores e estão sendo divulgados no instagram do 
curso de Farmácia (farmacia.uefs) e nas redes sociais da Pró-
reitoria de Extensão.  
 
- A solução antisséptica de álcool a 70% será produzida no 
laboratório de Farmacotécnica do curso de Farmácia, e se dará por 
meio de parcerias para que todos os insumos necessários sejam 
conseguidos. 
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- Oferta de solução antisséptica de álcool a 70% 
para higienização de mãos e superfícies à 
Secretaria Municipal de Saúde de Feira de 
Santana 

 

Programa de Extensão: Encaminhar Ação 
Cidadã (PEAC / PROEX 
 
Coordenação:Jaderson Silva Barbosa 
 
Consepe: 072/2012 

Realizará encontros virtuais de formação. Com a 
temática: “Conhecimento solidário: socializando 
saberes em educação física escolar e esporte em 
tempos de isolamento social” o evento é 
direcionado a professores de projetos sociais, 
escolas, entidades esportivas, acadêmicos e 
profissionais da área de educação física e afins 

- Instagram da Associação FSA (@fsaesporte) e acompanhar a 
programação de lives que será transmitida por esta rede social. 
Programação completa estará disponível nas redes sociais do PEAC 
(site: www.peacuefs.com.br e instagram @peacuefs). O evento tem 
o formato de “lives” de aproximadamente 1 hora que serão 
realizadas com a mediação do Professor Coordenador do 
PEAC/UEFS-Ba Prof, Ms. Jaderson Barbosa (DSAU-UEFS/Ba) e 
com professores palestrantes convidados de várias partes do Brasil 
e do mundo.  
 

Programa de Extensão: Rede de Extensão no 
setor de saúde: ações de vigilância em saúde 
do trabalhador da saúde e gestão do trabalho 
nos municípios baianos 
 
Coordenação:Tânia Maria de Araújo 
 
Consepe: 002/2016 

Cartilha de orientação para Agentes Comunitários 
de Saúde-ACS sobre a COVID-19 

- Divulgado no site da PROEX (www.proex.uefs.br) e nas redes 
sociais da pró-reitoria (Facebook e Instagram): @proex.uefs 

Parceria entre profissionais de saúde e de 
engenharias 
 
Docente:Priscila de Andrade 

Fabricação de protetores faciais para distribuição 
aos profissionais de saúde de Feira de Santana e 

região. 

- Arrecadação em uma "vaquinha online" que colabora com a 
compra de matérias-prima, as doações pode ser feitas pelo site do 
projeto:www.coronavidas.net 

Projeto de Extensão Mediação popular e 
Orientação sobre os direitos 
 
 
Coordenação:Liliane Nunes M. Ribeiro 

 
Consepe: 198/2010 

Elaboração de Material sobre o COVID-19: 
Prevenção ao covid-19, nas 

comunidades periféricas; comunicação 
não violenta (em produção), auxílio 

emergencial 

- As mediadoras populares e a Coordenadora da Associação 
Comunitária do Bairro dos Capuchinhos, onde se situa o Escritório 
Popular estão auxiliando na divulgação dos referidos materiais entre 
as pessoas da comunidade (por Instagram e WhatsApp, já que nem 
todos nos seguem no Instagram); 
- realização de uma live conjunta no Instagran, dia 13/04/20, sobre o 
tema comunicação não violenta em tempos de COVID-19 ante ao 
crescente número de violências domésticas neste período de 
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isolamento, com uma Psicóloga e Professora de uma Faculdade 
privada de Alagoinhas, a fim de difundir conhecimentos entre seus 
alunos, os da Faculdade e os da UEFS, oportunidade em que 
divulgamos a produção da UEFS e do Projeto de Extensão. 
 

Rede Tele coronavírus (155) 
 
Situação: Em andamento 
Cursos envolvidos: Medicina 
 
Docente responsável: Monica Nascimento e Clara 
Aleida 
 
Público-alvo: comunidade em geral 
 

Atividades: orientação e esclarecimentos à 
população, durante a pandemia do novo 
coronavírus, com horário de funciona das 7h às 
19h. Além da orientação os discentes oferecem 
um serviço de triagem indicando se a pessoa com 
sintomas precisa ir a emergência ou se deve 
manter-se em distanciamento social. É um serviço 
idealizado pela Fiocruz e UFBA, com apoio do 
Governo do Estado e com a adesão das quatro 
universidades estaduais (UNEB, UESC, UEFS E 
UESB), a Escola Bahiana de Medicina, a FTC 
Salvador, a Unifacs, a UFRB, a UFSB e a 
Fesftech, esta última responsável pelo 
desenvolvimento da plataforma que será 
alimentada pelos voluntários.  

- Link de acesso: http://www.uefs.br/2020/03/3094/Uefs-integra-
rede-de-atendimento-do-Tele-Coronavirus-155.html 

Ações de educação em saúde na UEFS contra 
a propagação do coronavírus 
 
Situação: Finalizada 
Cursos envolvidos: Enfermagem 
 
Docente responsável: Erenilde Marques e Carmen 
Lieta Santos 
 
Público-alvo: funcionários das cantinas e estudantes 
que se encontram nesses locais 
 

Atividades: Foram ações de educação em saúde 
com os funcionários das cantinas no sentido de 
reforçar a necessidade de higienização do balçao, 
mesas, entre outros objetos e higiene das mãos 
dos manipuladores de alimentos. Os estudantes 
demonstraram como higienizar o ambiente 
utilizando álcool líquido a 70%. Reforçaram a 
importância da lavagem frequente das mãos, com 
demonstração da técnica correta e também 
enfatizaram a etiqueta respiratória. 
 

- Link de acesso: http://www.uefs.br/2020/03/3070/Uefs-realiza-
acoes-contra-propagacao-do-Covid-19.html 
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Universidade Aberta à Terceira Idade -UATI 
 
Coordenadora:Eliana Carlota Mota Marques Lima 
 
CONSEPE:013/1992 
 
Práticas Integrativas e Complementares na 
ressignificação do envelhecer 
 
Situação: Em andamento 
Cursos envolvidos: Psicologia 
 
Docente responsável: Amanda Leite Novaes  
 
Público-alvo: idosos já vinculados a programas de 
extensão universitária - UATI/UEFS 
 

Atividades: Uso de redes sociais para 
compartilhamento de mensagens de otimismo e 
esperança, além de técnicas de massoterapia 
(automassagem) e meditação, dentre outros 
princípios e práticas de autoconhecimento já 
vivenciado pelas idosas nas rodas e com as 
danças circulares. 
 

- Link de acesso:  
https://drive.google.com/drive/folders/1FQ3hTGfBgjgs-
4I6qyJwryZymaBMC02x?usp=sharing 
 

Práticas corporais/atividades físicas para 
idosos  
 
Situação: Em andamento 
Cursos envolvidos: Educação Física 
 
Docente responsável: Luiz Alberto 
 
Público-alvo: UATI 
 

Atividades: Produção de material audiovisual 
para incentivo e suporte à realização de atividade 
física durante o período de isolamento social. 
 

- Link de acesso: 
 

Rede de Apoio, Afetos e Ações Solidárias 
para a UEFS 
 
Coordenadores:André Renê Barboni / Suzi de 
Almeida Vasconcelos Barboni 
 
CONSEPE:022/2019 
 
Práticas de cuidado e autocuidado através 
das Práticas Integrativas e Complementares 
em Saúde (PICS) 
 
Situação: Em andamento 
Cursos envolvidos: Psicologia  
 

Atividades: Uso de redes sociais para circular 
afetos através da palavra, da arte, poesia, música 
e literatura, dica de app para assistir filmes e 
conversar, à distância, com familiares e amigos, 
dentre outros princípios e práticas de 
autoconhecimento já vivenciadas em rodas de 
danças circulares/meditação em movimento e 
propostos para apresentação em ambiente virtual 
e interativo pelo instagram @circulandoafetoss.  
 

- Link de acesso:  
https://www.instagram.com/p/B-FpZRVj9QC/?igshid=2acwyj2y6bz5 
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Docentes responsáveis: Amanda Leite Novaes, 
André Renê Barboni, Suzi de Almeida Vasconcelos 
Barboni, Denize Pereira de Azevedo  
 
Público-alvo: estudantes, servidores técnico-
administrativos e professores da UEFS, além da 
comunidade em geral 
 

Educação Não-Formal no Museu de Zoologia 
da Universidade Estadual de Feira de 
Santana: Divulgação e Popularização do 
Conhecimento Científico Zoológico  
 
Consepe: 072/2014 
 
Coordenadora: Hozana de Barros Castro 
 
Ação: Quarentena Ciência e Educação no 
Cinema 
 
Docente: Alessandra Alexandre Freixo 
Colaborador externo: Mateus Dumont Fadigas 
(professor da Educação Básica) 
 
 
Público-Alvo: Estudantes de graduação, professores 
da educação básica e público em geral interessado em 
temáticas científicas. 
 
Docentes responsáveis: Alessandra Alexandre Freixo 
 

Objetivo: discutir temas relevantes na ciência e 
na educação, buscando dialogar com a 
experiência da quarentena, tomando como ponto 
de partida leitura de filmes e artigos relacionados 
aos temas científicos abordados em cada filme  
 
CH: 6h semanais.. 

- Semanalmente, serão lançados dois convites, gravados em vídeo pela 
responsável pela atividade ou por convidados, parceiros da proposta, apresentando 
uma breve sinopse do filme indicado, além da indicação de uma leitura que 
dialogue com a temática do filme. Até o momento, foram produzidos sete vídeo-
convites, disponíveis em Canal YouTube e Instagram. Os filmes indicados, na 
medida do possível estão disponíveis em canais de livre acesso e as indicações de 
leitura tratam de artigos ou capítulos de livros em formato digital que são 
disponibilizados por e-mail ou estão disponíveis na Internet. 
 
Vídeo 1: https://www.youtube.com/watch?v=B-Mhx5lGnrY 
Vídeo 2: https://www.youtube.com/watch?v=Ap43niy0V8c&t=1s 
Vídeo 3: https://www.youtube.com/watch?v=O195EcPMKQQ 
Vídeo 4: https://www.youtube.com/watch?v=drMlsT3OGGA 
Vídeo 5: https://www.youtube.com/watch?v=nid7tyqVH4M&t=22s 
Vídeo 6: https://www.youtube.com/watch?v=Matj8So3w2k&t=5s 
Vídeo 7: https://www.youtube.com/watch?v=Amdr_PXluGE 
Vídeo 8: https://www.youtube.com/watch?v=mZqBP-yZOWw 
  



 

9 

DIVULGASUS: Divulgação do Sistema Ùnico 
de Saúde na Promoção da Saúde enquanto 
Direito de Cidadania 
 
Consepe: 097/2019 
 
Coordenadora: Mariana de Oliveira Araújo 
 
Docentes:Bianca de Oliveira Araujo, Juliana 
Alves Leite Leal 
 
Discentes: Ana Paula Freitas Braga dos Santos, 
Joice Araujo Soares Pedreira, Marcelly Santiago 
Maltez Ribeiro, Marcos Vinicius de Assis Silva, 
Nathália de Oliveira Silva, Paulo da Silva Moura 
Júnior, Weslaine dos Santos Almeida, Verbrena 
Lima Pinto 
 
 

Construção de cards informativos sobre a COVID-
19, bem como sobre o papel do Sistema Único de 
Saúde (SUS) no cenário da pandemia, desde o 
dia 6 de abril de 2020. Tais atividades têm sido 
realizadas pelos discentes, sob a orientação dos 
professores que fazem parte do projeto, o material 
construído pelos discentes é enviado para os 
professores por e-mail ou por outro meio 
eletrônico (Whatsapp), sendo divulgados 
posteriormente, após o atendimento das possíveis 
sugestões apresentadas 

- Os cards estão sendo divulgados no Instagram do Núcleo de Pesquisa Integrada 
em Saúde Coletiva (NUPISC) (Endereço 
eletrônico: https://www.instagram.com/nupiscuefs/), ao qual o referido projeto de 
extensão está vinculado. 

Produção de material educativo sobre 
Coronavírus: cuidados na gestação, parto e 
puerpério imediato 
 
Situação: Em andamento 
Cursos envolvidos: Enfermagem (bolsistas e 
voluntários de programa de extensão) 
 
Docentes responsáveis: Ariane Cedraz Morais, 
Zannety Conceição Silva do Nascimento Souza, Ana 
Jaqueline Santiago Carneiro, Rita de Cássia Rocha 
Moreira 
 
Público Alvo- profissionais de saúde de UBS e 
maternidades, mulheres e familiares. 

Atividades: Produção de material educativo no 
formato de folder e/ou cartilha sobre o coronavírus 
e a COVID-19 para esclarecimento das principais 
dúvidas relacionadas, bem como consolidação 
das estratégias institucionais e individuais de 
prevenção. O material envolverá aspectos das 
consultas pré-natais, parto e puerpério. 
 

- Distribuição de material educativo 
-  Link de acesso: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2401476780142409&id=100008403307318 

- Instagram: @uefsnepem 
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COVID- 19 CUIDADOS COM IDOSOS 
INSTITUCIONALIZADOS E EQUIPE DE SAÚDE 
 
Público-alvo: profissionais de saúde e demais 
trabalhadores da ILPI – AFAS 
 
Facilitadores: Enfermeiras Laís Brito e Janaína 
Cordeiro 
 
Orientação: Prof. Pricila Oliveira de Araújo (UEFS) 

Curso: Número de participantes: 17 
 

Local: auditório – ILPI/ AFAS 
Duração: 2 horas 
 
Observação: esta atividade será estendida para outras instituições 
de longa permanência. 
 

Orientação de Cuidadores de Idosos sobre o 
COVID-19 
 
Público-alvo: Cuidadores de idosos da COOPEN 
(Cooperativa de Profissionais de Enfermagem de Feira 
de Santana 
 
Facilitadores: Discentes do Curso de Enfermagem – 
Fabrícia Leite e Gicélio Marques, bolsistas da 
extensão. 
 
Orientação: Prof. Dr. Deybson Borba de Almeida 
(UEFS) 
 

Curso: Número de participantes: 120 técnicos 
 

Local: COOPEN  
Duração: foram três momentos com 40 pessoas, tendo duração de 
2h. 
 

CURSO sobre o COVID-19 e Intubação 
 
Público-alvo: Médicos e Enfermeiros da UPA de Feira 
de Santana 
 
Facilitadores: a definir 
 
Orientação: Prof. Dr. Deybson Borba de Almeida 
(UEFS) 

Curso a ser realizado 
Local: não sabemos se será por meio virtual ou presencial 
Duração: 2h. 
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Ações educativas com os familiares de 
pacientes internados na UTI sobre COVID- 19, 
com enfoque para técnicas de higiene e 
lavagem das mãos. (envolveu entrega de 
folder do MS, simulação da lavagem das mãos 
com os familiares) 
 
Público-alvo: familiares de pacientes internados na 
UTI 
 
Facilitadores:  discentes da disciplina Estágio 
Supervisionado II do Curso de Enfermagem 
 
Orientação: Profa. Pollyana Portela (UEFS) 

Número de participantes: 20 
 

Local: HGCA 
Duração: 2 horas 
 

Roda de conversa na UTI com os 
profissionais sobre o COVID – 19, com 
enfoque para as medidas e biossegurança 
para a equipe. 
 
Público-alvo:  Profissionais de Saúde do HGCA 

 

 

Facilitadores: discentes da disciplina Estágio 

Supervisionado II do Curso de Enfermagem 

 

Orientação: Profa. Pollyana Portela (UEFS) 

Roda de conversa 
Número de participantes: 15 
 

Local: HGCA 
Duração: 2 horas 
 

Produção de EPIs para os Profissionais de 
Saúde de Feira de Santana 
 
Público-alvo: Profissionais de Saúde de Feira de 
Santana 

 

Participantes: Prof. Thiago Santana 

 

Orientação: Prof. Dra. Evanilda Carvalho 

Doação de EPis 
Local: UEFS 
Duração: não se aplica 
 



 

Elaboração de folder sobre o "uso consciente 
e adequado do álcool em gel" e "orientações 
acerca da prevenção da COVID-19" 
 
Público-alvo: Cobradores e Motoristas de Ônibus 

 

Autores : Discentes do curso de Enfermagem, Fabrícia 
Cristine Santos Leite/Bianca Dórea, bolsistas da 
extensão. 
 

Orientação: Prof. Thiago Santana 

Elaboração de folder

Folder sobre o uso consciente e adequado do 
álcool gel para os professores da  Escola 
José Ferreira Pinto, do Conj. Hab. Feira VI 
 
Público-alvo:  professores da Escola José Ferreira 
Pinto, do Conj. Hab. Feira VI 
 

Autores :  Discentes do curso de Enfermagem, 

Fernanda Aiume Carvalho Machado/ Iris Cavalcante, 

bolsistas da extensão. 

 

Orientação: Prof. Thiago Santana 

Elaboração de folder

 

 

 

 

É a extensão trabalhando no combate ao corona vírus!

Elaboração de folder 
Distribuição de material ed
ônibus 

Elaboração de folder 
Distribuição de material educativo a 
José Ferreira Pinto, no Conjunto Feira VI

É a extensão trabalhando no combate ao corona vírus!
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educativo a cobradores e motoristas de 

Distribuição de material educativo a professores da Escola Estadual 
José Ferreira Pinto, no Conjunto Feira VI 

É a extensão trabalhando no combate ao corona vírus! 


