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NÚCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO – NUPE/FAME
REGISTRO DE PROJETO
PROPONENTE
Nome: Prof. Sebastião Vidigal
PROJETO
Título: Projeto de Extensão de Psicologia Médica e Ética.
Área temática principal: Saúde.
Área temática afim: Educação.
Linha de extensão: Uso de Drogas e Dependência Química (orientações na Infância e
Adolescência).
Grande área do conhecimento: Ciências da Saúde.
APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA

O Projeto de Extensão de “Psicologia Médica e Ética” da Faculdade de Medicina de
Barbacena é coordenado pelo Prof. Sebastião Vidigal, médico psiquiatra, e conta com uma
equipe formada por acadêmicos e profissionais do setor de Extensão da Faculdade. Foi
implantando formalmente no ano 2010 com a proposta de iniciar seus trabalhos no Hospital
Psiquiátrico e Judiciário “Jorge Vaz”, já aproveitando o vasto cenário de Instituições
Psiquiátricas do município de Barbacena, consideradas “Laboratórios vivos” para estudos e
pesquisas. Neste mesmo ano, suas principais atividades se configuraram no desenvolvimento
de pesquisas bibliográficas, para conhecimento da literatura específica das áreas em estudo, e
a realização de visitas técnicas ao referido Hospital para conhecimento de suas instalações e
coleta de dados estatísticos, que demonstraram o “perfil” dos pacientes inseridos nesta
Instituição.
Em 2011, o Projeto promoveu uma série de palestras, tendo como público-alvo alunos crianças e adolescentes - e professores das redes estaduais e municipais de ensino de
Barbacena, enfocando o tema Bullying, considerado relevante para a comunidade escolar.
Em 2012, o Projeto concentrou suas atividades na abordagem da “Dependência
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Química”, desenvolvendo palestras nas redes estadual e municipal de Barbacena. Enfocando o
tema em questão aos estudantes, os integrantes do Projeto perpassaram sobre os principais
tipos de drogas, sintomas e possível terapêutica.
APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Em 2013 e 2014, o Projeto apresentou formato de Programa de Iniciação à Docência –
PID, mas contemplando ações extensionistas contínuas, de modo que alunos ministraram
palestras educativas, com foco na “Dependência Química”, nas escolas municipais e
particulares do município de Barbacena e também no Hospital Psiquiátrico e Judiciário “Jorge
Vaz”.
Em 2015, o projeto retomará suas atividades como Projeto de Extensão Acadêmica,
mantendo-se sob coordenação do Prof. Sebastião Vidigal e enfocando temas de relevância
para a sociedade e demandas percebidas.
OBJETIVOS
Objetivos Gerais:
- Estabelecer vínculos com a sociedade barbacenense, principalmente com alunos - crianças e
adolescentes, família e professores das redes estaduais e municipais de ensino de Barbacena,
prestando orientações sobre temas de interesse cotidiano e sobre mudanças de
comportamento, em prol de melhor qualidade de vida.
- Fornecer informações para prevenir ou amenizar situações-conflito.
Objetivos Específicos:
- Coletar informações - literatura e campo - sobre as situações-conflito existentes no grupo
populacional estudado;
- Definir, em discussões de estudo da equipe, os temas a serem trabalhados;
- Definir o cronograma das atividades e os métodos a serem empregados para a abordagem
das situações-conflito, conforme as demandas sociais percebidas;
- Disponibilizar informações atualizadas e orientações acadêmico-pedagógicas aos
adolescentes e jovens, bem como ao público-alvo em geral, visando trabalhos de prevenção
que promovam a melhor qualidade de vida das pessoas.

METODOLOGIA DE TRABALHO
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O desenvolvimento das atividades do Projeto de Extensão em questão se dará sob a
forma de palestras, orientações específicas, exibição de vídeos temáticos, gincanas educativas
e outras atividades pertinentes (que poderão ser definidas no momento da realização do
trabalho conforme as necessidades do público-alvo percebidas). Destaca-se que o Projeto será
desenvolvido em Instituições parceiras do município de Barbacena/MG.
Complementando a metodologia, destaca-se além dos estudos bibliográficos;
realização de palestras educativas; realização de dinâmicas de trabalho; momentos de reunião
para o desenvolvimento do planejamento de trabalho e análise dos resultados percebidos
(todas as quintas-feiras, às 11h45min, na Biblioteca da FAME).
CUSTOS
Gráfica – Confecção de folders e Xerox
FORMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO
- Avaliação contínua a fim de perceber se os objetivos propostos para o desenvolvimento dos
trabalhos estão sendo atingidos e na intenção de manter as atividades cujos pontos se
apresentaram positivos e redefinir/replanejar aquelas que demandarem maior atenção.
- De acordo com a resposta do público-alvo (comunidade barbacenense), as ações do Projeto
serão revistas continuamente.
- Formulários de avaliação sobre o desenvolvimento do Projeto poderão ser aplicados ao
público-alvo.
- Relatórios semestrais das atividades desenvolvidas.
PÚBLICO-ALVO
- Comunidade de Barbacena/MG, com foco em escolas e família e Instituições que
solicitarem as ações do Projeto.
MEMBROS DA EQUIPE
Serão definidos a partir de Processo seletivo, conforme Edital específico disponível no NUPE.
PROFISSIONAIS COLABORADORES
Fernanda Batista e Silva (Assessora Acadêmica) e Lucimara Marugeiro (Supervisora
Pedagógica do Departamento de Apoio ao Estudante – DAE).
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PLANO DE ATIVIDADES PREVISTAS
Cronograma próprio anual.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
- Critérios para emissão de certificado (como atividade de extensão):
 O Projeto tem duração de um ano letivo.
 Os alunos que cumprirem a carga horária estabelecida no Projeto receberão o
certificado de participação no Projeto com 180 horas.
OBS: Os alunos que desenvolveram as atividades do Projeto nos anos de 2013 e 2014
receberão o certificado no formato próprio de Programa de Iniciação a Docência – PID.
Núcleo de Pesquisa e Extensão – NUPE/FAME-FUNJOBE

Prof. Sebastião Vidigal
Coordenador do Projeto de Extensão

Prof. Mauro Eduardo Jurno
Coordenador do NUPE

Prof. Marco Aurélio Bernardes de Carvalho
Diretor FAME/FUNJOBE

Prof. Benedito de Oliveira Veiga
Coordenador FAME/FUNJOBE

Barbacena, 02 de outubro de 2014.
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