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Projeto de extensão orienta alunos de escolas
públicas sobre a importância da vacinação
DIVULGAÇÃO

E

ntre os meses de agosto e novembro de 2019, foi realizado, nas cidades de Araújos,
Divinópolis e Perdigão, no CentroOeste de Minas, o projeto de extensão “Imunologia na escola: mitos e verdades sobre a vacinação”,
sob a orientação do professor Adriano Guimarães Parreira e execução dos estudantes Hernane Dias
de Souza (bolsista), do curso de
Ciências Biológicas, e Allan de Morais Bessa (voluntário), do curso de
Enfermagem da UEMG Divinópolis.
O projeto fez parte do Programa Institucional de Apoio à Extensão – PAEx 01/2019. Por meio de
palestras expositivas, os estudantes da Unidade apresentaram aos
alunos da rede pública de ensino a
importância da vacinação e suas
principais vantagens, além de expor as principais doenças que podem ser prevenidas por meio da
imunização.
Ao todo, foram realizadas 27
palestras em quatro escolas públicas das cidades mencionadas,
abrangendo 871 alunos, com idade média de 16 anos. Para iniciar
os trabalhos, foi aplicado um questionário para testar o conhecimento do público sobre os mitos relacionados à vacinação. “A partir deste questionamento, pôde-se apreender, após as intervenções, que
a totalidade dos alunos se encontrava plenamente ciente de que a
vacinação não causa nenhum tipo
de doença. Também indagamos aos

alunos sobre a importância de se
ter e manter o cartão de vacinação
em dia. Com esta indagação, pôdese perceber que, apesar de muitos
alegarem que não sabiam do paradeiro de seus cartões, eles também já possuíam a consciência de
que é de extrema importância tal
prática”, explicou o bolsista Hernane Souza.
Mas, mesmo tendo consciência
da importância da vacinação, entre os 131 cartões de vacina analisados, 41,98% estavam com alguma vacina em atraso, principalmente as que previnem HPV, difteria e tétano (DT) e meningocócica. Com base neste resultado, percebe-se a importância deste trabalho para esclarecer e conscientizar
os alunos acerca da necessidade da
imunização como prevenção de
doenças. E, para ampliar ainda mais
o alcance das informações colhidas
durante a realização do projeto,

foi elaborado um blog, com todo o
conteúdo desenvolvido. A publicização dos resultados e das ações
teve como objetivo atingir o maior
número possível de pessoas, além
de servir como base para a continuação dos trabalhos das escolas
participantes.
“Participar de um projeto de
extensão foi, sem sombra de dúvida, uma experiência impagável.
Adquiri muito conhecimento e experiência. Pude perceber o quão
importante é tratar de assuntos
como o abordado neste trabalho
nas escolas. Posso dizer, com toda
certeza, que a experiência adquirida com este projeto foi de suma
importância na minha formação
acadêmica”, finalizou Hernane,
que se formou em dezembro de
2019.
Para ver o conteúdo do projeto,
acesse https://imunologianaescola.
home.blog/.

AGENDA
 Inscrição para reopção, transferência e obtenção

de novo título 1/2020
De 10 a 14 de fevereiro
 Início das aulas para estudantes veteranos

17 de fevereiro
 Ajuste presencial de matrícula dos estudantes

veteranos
De 17 a 29 de fevereiro
 Início das aulas para estudantes ingressantes

5 de março
 Pós-graduação lato sensu 2020

Inscrições abertas até o dia 15 de fevereiro para os
seguintes cursos:
– Engenharia de Segurança do Trabalho
– Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos
– Gestão em Saúde
– Psicologia do Trânsito
– Psicopedagogia Clínica e Institucional
Mais informações:
Coordenações Integradas de Extensão, Pesquisa e
Pós-Graduação (CIEPP)
posgraduacao.divinopolis@uemg.br |
(37) 3229-3538
Editais completos: uemg.br/divinopolis

Biblioteca Virtual
Agora, estudantes, professores e técnicos administrativos da Universidade passam a ter acesso a milhares de obras universitárias, de editoras renomadas, por meio da Biblioteca Virtual.
A plataforma, recém-contratada pela UEMG, reúne livros eletrônicos (e-books) que podem ser consultados on-line, 24 horas por dia, sete dias por semana. O objetivo é aprimorar a oferta de obras científicas ao público vinculado à Universidade.
A aquisição, inédita para a UEMG, tem ainda a função de atender às normas do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais (CEE-MG) que, observando as
exigências dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, tratam
da quantidade ideal de bibliografias que devem estar disponíveis para o corpo discente da Universidade.
São dois os canais para utilização da plataforma
virtual: o Catálogo On-Line do Sistema Pergamum, mediante login e senha do Pergamum, e o site da própria
plataforma, usando o login e a senha registrados nela.
O usuário poderá conferir os e-books por meio de
computadores, tablets ou smartphones.
O passo a passo sobre como fazer o primeiro acesso está disponível no tópico “Normas e manuais” da
página do Sistema de Bibliotecas (SiBi-UEMG).
A Biblioteca Virtual apresenta cerca de 9 mil e-books
que vêm juntar-se aos mais de 170 mil títulos físicos
do Sistema de Bibliotecas. Acervo que, cabe destacar
ainda, estará em constante crescimento. Além disso,
a Universidade dispõe de convênio para uso do Portal
de Periódicos da Capes, que oferece mais de 45 mil
publicações periódicas, internacionais e nacionais,
e a diversas bases de dados com referências, resumos de trabalhos acadêmicos e científicos, normas
técnicas, patentes, teses, dissertações, dentre outros tipos de materiais, cobrindo todas as áreas do
conhecimento.
A área do SiBi-UEMG apresenta, ainda, um ícone
de “Links úteis”, referente a uma página que reúne
inúmeras bases de dados de acesso aberto.

 Calendário acadêmico UEMG 2020:

EXPEDIENTE

http://www.uemg.br/noticias-1/3667-calendarioacademico-2020-esta-disponivel-para-consulta

Notícia publicada no site da UEMG, em 10/12/2019:
http://uemg.br/noticias-1/3617-biblioteca-virtual-mais-umservico-a-disposicao-da-comunidade-academica-da-uemg
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