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SOBRE O PROGRAMA/PROJETO/CURSO: 

 

 

A proposta do Programa de Extensão Terapias Não-Convencionais e Você é difundir as práticas 
Integrativas e Complementares, utilizando recursos mínimos, com benefícios máximos. Os 
bolsistas, voluntários, organizadoras e colaboradores, oferecem as práticas (massoterapia, 
práticas da Medicina Tradicional Chinesa, atendimento homeopático) à comunidade semanalmente 
no LABENF, nos eventos externos à UEFS e nos eventos regulares da UEFS, estando de acordo 
com as diretrizes da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (2006), 
contribuindo assim para a sua implementação. 
A Liga de Medicina Complementar e Integrativa – LIMCI – a qual está vinculada ao Programa, vem 
passando por uma expansão de recursos humanos, com realização de eventos conjuntos com os 
bolsistas do TnC e os alunos da  LIMCI, que participaram de Feiras de Saúde, Cursos e Palestras, 
além de ter sido aberto edital de seleção 2017 para outros alunos que não sejam apenas de 
Medicina, como os de Enfermagem, Odontologia, Ciências Farmacêuticas e Educação Física, uma 
vez que alunos destes cursos já participaram do TnC como bolsistas e/ou voluntários com ótimos 
resultados, o que corrobora a portaria 971/2006, que prevê atuação em diversas áreas.  

 



POPULAÇÃO ATENDIDA: 

QUANTITATIVO CARACTERIZAÇÃO LOCAL 

12 pessoas 
matriculadas e 52 
atendimentos 
realizados 

Atendimento à UATI – público alvo: 
idosos matriculados na UAT 

LABENF - UEFS 

8 pessoas 
matriculadas e 40 
atendimentos 
realizados 

Atendimento à comunidade acadêmica 
– público alvo: professores, 
funcionários, estudantes da UEFS 

LABENF - UEFS 

11 massagens 
relaxantes 
realizadas 

Semana do Servidor Público  Hospital Especializado Lopes 
Rodrigues 

34massagens 

relaxantes realizadas 

Semana de Enfermagem do COREN - 

Evento 

Estacionamento da Prefeitura de 
Feira de Santana 

CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO E A PESQUISA: 

 

 

- O Programa TnC e Você tem crescido dentro e fora da universidade. A LIMCI, atrelada a ele, está 
expandindo a sua participação, incluindo alunos de outros cursos, que não só o de Medicina. 
Houve a participação em eventos e cursos, levando o nome da UEFS associada a atos de cultura 
e atitudes de inclusão social, como ocorreu com o Curso de LIBRAS – Linguagem Brasileira de 
Sinais, com a participação de alunos de Medicina e funcionários de clínica de hemodiálise.  
 
Relatamos abaixo os eventos dos quais participamos: 
 
- 12.05.2016 – “Semana de Enfermagem: 10 anos de Terapias Integrativas e a Enfermagem”, 
realizada pelo COREN BA – Conselho Regional de Enfermagem, no estacionamento da prefeitura 
de Feira de Santana, BA, com sessão de massagem de relaxamento sob a coordenação da Profª 
Dalva Monalysa, juntamente com os bolsistas do TnC. 
 
05 a 07.09.2016 – Congresso Brasileiro de Homeopatia – Mato Grosso – apresentação, em pôster 
e oral, de trabalho sobre o ambulatório de Homeopatia realizado no TnC, por Professora Célia 
Maria Carneiro dos Santos. 
 
- 08.09.2016 – Palestra “A Sonoridade da Surdez” – resumo do livro do mesmo nome, de autoria 
da palestrante Profª Katia Franco, com experiência em LIBRAS e Constelações Familiares, 
convidada pelo Prof. Eraldo Medeiros da Costa Neto, com a coordenação da Profª Célia Maria 
Carneiro dos Santos. A palestrante fez o depoimento sobre a educação e alfabetização da sua 
filha Cláudia, portadora de deficiência auditiva, com tradução simultânea para língua de sinais, 
pelo professor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB) de Amargosa, Carlos 
Messias. Tivemos a participação de mães de deficientes auditivos e seus filhos, como também de 
professores de LIBRAS da UEFS e da instituição FADA (Fundação de Apoio ao Deficiente 
Auditivo), pela manhã, ocorrida no Auditório II do Módulo I. A palestrante realizou, no mesmo dia, à 
noite, sessão de Constelações Familiares no CAU I, na sala multiuso do curso de Medicina, com 
os alunos de Medicina e demais convidados, ressaltando a presença do Prof. Eraldo Medeiros, do 
curso de Biologia, da Profª Ingrid Gutiérrez, então coordenadora do TnC, Profª Célia Maria, 
coordenadora da LIMCI e da Profª Silvania Cápua, do curso de Letras com Inglês. 
 
- 23.09.2016 – “Roda de Conversa com Thini-áFulni-ô: Cultura Fulni-ô e processos de Cura”, com 
índio convidado pela professora Mávis Dill Kaipper, para abordar o tema Cura Xamânica, para 
alunos de saúde e convidados. Contamos com a presença da ProfªMávis, do Prof. Eraldo 
Medeiros, das professoras Ingrid e Célia Maria, além dos alunos de Medicina e convidados, 
incluindo componentes do grupo indígena da UEFS.  
 
- 29.09.2016 – “I Oficina de Construção da Política Estadual de Práticas Integrativas e 
Complementares no SUS (PEPICS). Promovida pela Secretaria Estadual de Saúde – SESAB, 
Superintendência de Atenção Integral à Saúde – SAIS, Diretoria de Gestão do Cuidado – DGC, 
Coordenação de Políticas Transversais – CPT. Foi indicado o nome da Profª Célia Maria Carneiro 



dos Santos pelo Reitor da UEFS, através do Departamento de Saúde, para representar a UEFS 
nestas Oficinas, como homeopata. A mesma participou mensalmente de todas as oficinas, fazendo 
parte da Comissão de Homeopatia para reescrever a Portaria 971/2006. 
 
- 11.10.2016 – Início do “Curso de LIBRAS – Linguagem Brasileira de Sinais” com apostila, com o 
Prof. Carlos Messias, pela LIMCI, no auditório da Clínica IUNE, Av. Sr. dos Passos, às terças-
feiras, noite, por ser um local mais central. Este curso conta com a participação de alunos de 
Medicina, alguns funcionários da clínica IUNE, como Enfermeira, Assistente Social, Nutricionista, 
Médica Nefrologista (no caso, a coordenadora do TnC) e adolescente interessado em LIBRAS, 
convidado a participar. Neste período do início deste curso a UEFS estava em paralização – 
tomada da Reitoria pelos estudantes.  
 
- 04.11.2016 – Curso “Medicina Baseada em Evidências” – foco em Homeopatia. Realizado pelos 
professores convidados de São Paulo: Romeu Carillo Junior, coordenador do Ambulatório de 
Homeopatia do Hospital do Servidor Público de São Paulo, Diretor da ABRAH – Associação 
Brasileira de Reciclagem e Assistência em Homeopatia; Profª Maria Solange Gosik, homeopata e 
psiquiatra infantil, colaboradora do mesmo ambulatório e da ABRAH. Vale ressaltar que estes 
professores custearam as passagens aéreas e alimentação com seus próprios recursos, com o 
objetivo de prestigiar o movimento “Novembro Verde”, em comemoração ao Dia do Homeopata, 
oficialmente instituído no dia 21 de novembro, dia em que o primeiro médico homeopata, 
BenoîtMüre chegou ao Brasil. Pelo mesmo motivo, a Farmácia Sanare de homeopatia custeou a 
hospedagem destes dois professores. Este curso foi realizado em dois dias, no Auditório do HDPA 
- Hospital Dom Pedro de Alcântara, bairro Kalilândia. O translado Salvador-Feira de Santana e o 
retorno ao aeroporto foi custeado pela Farmácia Essencia Vitae de homeopatia e manipulação 
magistral. 
 
- 10.11.2016 – “Dia do Servidor Público Estadual” no Hospital Especializado Lopes Rodrigues, com 
sessões de massagem relaxante, sob a coordenação da Profª Dalva Monaliza, com a colaboração 
dos bolsistas do TnC, carga horária de 05 horas.   
 
- 20.11.2016 – “Novembro Verde no Farol da Barra” – comemoração ao Dia do Homeopata, 
oficialmente em 21 de Novembro. Houve o apoio da LIMCI e da UEFS, porém a forte chuva 
inviabilizou a nossa presença física. Apoiamos através das redes sociais.  
 
- Março/2017 - Lançado o Edital de convocação para os novos participantes da LIMCI, com 
abrangência para todos os cursos de Saúde, a partir do primeiro semestre do seu curso: Medicina, 
Enfermagem, Odontologia, Ciências Farmacêuticas e Educação Física.   
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