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1. Instituição de Educação Superior proponente: Universidade 

Comunitária da Região de Chapecó – Unochapecó. 

2. Secretaria Estadual e Municipal de Saúde proponente: Secretaria 

de Saúde do Estado/SC e Secretaria da Saúde do municipio de 

Chapecó. 

3. Município(s)/Estado envolvido(s): Chapecó/Santa Catarina 

4. Coordenador do projeto: Gessiani Fátima Larentes 

5. Tutoras: Vanessa Corralo e Vivian Vieira 

6. Preceptor: Sidivan da Silva 



-Reconhecimento da Rede de Atenção por meio de vivências 

dos acadêmicos; 

 

-Encontros presenciais semanais entre preceptores e 

acadêmicos; 

 

-Encontros entre tutores e preceptores; 

 

-Encontros mensais coletivos entre os demais grupos do Pró-

Saúde e PET- Saúde aprovados na IES; 

 

-Encontro mensal de planejamento (tutores, preceptores e 

coordenadora); 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS 

PROJETOS 



-Leitura de artigos e textos relativos à temática indígena/ 

fichamento coletivo; 

 

-Capacitação do grupo, através do uso de metodologias ativas 

(Plataforma Lattes, Revisão Integrativa, Plano de Intervenção); 

 

-Discussão entre as equipes de saúde, provocadas a partir das 

observações multiprofissionais dos grupos PET, sobre a 

atenção à saúde dessa população; 

 

-Participação do grupo PET na Semana do Índio nas 

comunidades indígenas: Aldeia Condá e Toldo Chimbangue; 

 

-Participação na organização do Dia Mundial da Saúde; 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS 

PROJETOS 



-Divulgação do Pró-Saúde e dos projetos Pet-Saúde (entre 

estudantes, professores e comunidade); 

 

-Levantamento, nos cursos, de professores e disciplinas que 

trabalham com a temática indígena para futura inserção desses 

nos grupos; 

 

-Inserção dos acadêmicos em aulas inaugurais e seminários 

para divulgação dos projetos do PET; 

 

-Produção de folderes informativos que possam ser divulgados 

nas Unidades Básicas de Saúde; 

 

-Apresentação de trabalhos em eventos científicos nacionais e 

regionais (congressos, simpósios, mostras); 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS 

PROJETOS 



-Elaboração do projeto de pesquisa; 

 

-Retomada de prática de indicação de raça/cor, na ficha de 

internação hospitalar do HRO e Hospital da Criança; 

 

-Visita de representantes do Ministério da Saúde para conhecer 

o projeto; 

 

-Entre outras.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS 

PROJETOS 





 



 












