
ANEXO F

PLANO DE ATIVIDADES
  

1-  Identificação

Instituição de Ensino: Universidade Federal de Jataí

Disciplina: Práticas de Integração Ensino-Serviço Comunidade I (PIESC III)

Docente responsável: Aridiane Alves Ribeiro                              Fone:  16 98122-5302

Campo de prática: UBS Santo Antônio, UBS Vila Sofia

Período da disciplina: 22/04/2022 a 08/07/2022

Turno: Verpertino Horário: 13:30h às 17:00h

 

2- Súmula/ementa da disciplina/atividade no currículo:

Saúde da criança.  Estudo de avaliação do crescimento e desenvolvimento do recém-
nascido e da criança a nível individual e coletivo. A caderneta da criança na consulta
pediátrica.  Aspectos  gerais  de  imunização.  Aleitamento  materno,  mitos  e  prática.
Alimentação e  nutrição na infância  e  adolescência.  Políticas  de Saúde da Criança  e
Adolescente.
Saúde da mulher: Prevenção e promoção da saúde da mulher nas diferentes fases da
vida. Programas e políticas de atenção à saúde: o Programa e a Política de Assistência
Integral à Saúde da Mulher - PAISM. Programa de Controle do Câncer Ginecológico.
Importância  do  exame  de  Papanicolau.  Assistência  Pré-Natal  inserida  no  programa
Rede Cegonha. Planejamento familiar. Câncer de Mama.

3- Objetivo dos estudantes no campo de prática:

Conhecer  os  principais  determinantes  da  saúde  materna  e  infantil  com  ênfase  nas
medidas de promoção à saúde e prevenção de doenças. Desenvolver o senso crítico dos
alunos com relação aos temas abordados e pertinentes ao módulo

4- Descrição das atividades desenvolvidas no campo de estágio: 

Realização de antropometria na escola do território.
Planejamento, desenvolvimento e avaliação de atividade de educação popular em saúde
na escola. 
Acompanhamento/Observação da Rede de Frios e do fluxo de vacinação na UBS, com
enfoque na imunização de crianças e gestantes.



5- Planejamento da devolutiva de avaliação do processo de estágio:

Preenchimento de ficha de atendimento (antropometria) na escola do território da UBS.
Preenchimento de ficha de atendimento coletivo para educação em saúde na escola.
Compartilhamento  com  a  equipe  das  avaliações  antropométricas  do  adolescentes
realizadas na escola.

Jataí/GO, 10/03/2022

_______________
Assinatura do(a) Coordenador(a) do Curso

___________________________________________
Assinatura do(a) docente orientador(a)

________________________________________________
Assinatura da Coordenação Municipal (área técnica)


