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PROJETO INTEGRADOR 

 

1. IDENTIFICAÇÃO  

1.1 Título e Autoria da iniciativa 

HANSENÍASE 

Professora Antonielle  Pagnussat 

1.2  Descrição e objeto do projeto proposto 

Uma cartilha (livreto) com orientações e informações sobre a Hanseníase, incluindo métodos de 

diagnóstico, orientações de auto cuidados e qualidade de vida. Proporcionar o conhecimento, 

métodos de tratamento e outras questões que engloba a Hanseníase, doença presente na vida de 

diversos moradores da nossa região. 

1.3  Cursos / Termos envolvidos 

ENFERMAGEM 

FISIOTERAPIA/ED. FÍSICA 

PSICOLOGIA 

FARMÁCIA/ESTÉTICA 

DIREITO 

ADMINISTRAÇÃO/CONTÁBEIS 

*todos os termos* 
 

 

1.4  Docentes envolvidos 

Professor Pedro Salvador Neto 

Professora Antonielle Pagnussat 

Professora Paloma Trabaquini 

Professora Marileide Antunes 

Professora Regiane 

Professor Luis Fernando Moraes de Melo 

Professor Elizeu Martins Junior 

 

 

1.5 Número de vagas por curso 

ENFERMAGEM 09 

FISIOTERAPIA/ED. FÍSICA 15 

PSICOLOGIA 08 

FARMÁCIA/ESTÉTICA 07 

DIREITO 16 

ADMINISTRAÇÃO/CONTÁBEIS 09 
 

 

 



 
Faculdade do Vale do Juruena 

Juína - MT 

 

Avenida Gabriel Muller, nº 1.136N ─ Módulo 1 – Juína – Mato Grosso – CEP 78.320-000 

(66) 3566-1875 – www.ajes.edu.br 

2 

2. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

 

 

2.1 Objetivo geral 

Apresentar os aspectos etiológicos, epidemiológicos e farmacológicos voltado a melhoria da 

qualidade de vida do paciente com hanseníase, contemplando a importância da equipe 

multiprofissional, e outras questões que engloba a Hanseníase, doença presente na vida de 

diversos moradores da nossa região. 

 

2.2 Objetivos específicos 

Descrever o que é hanseníase, seus sinais e sintomas e método de transmissão; 

Descrever os métodos de tratamento, as diferenças entre os tratamentos existentes e o que 

podemos fazer para prevenir as incapacidades, além do estigma e preconceito frente a doença; 

Oportunizar o conhecimento dos sistemas de garantias de direitos que a pessoa portadora de 

hanseníase possui, os dados epidemiológicos do Município de Juína;  

  

 

2.3 Conteúdo proposto 

 

 

2.4 Metodologia a ser utilizada no projeto 

Uma cartilha (livreto) com orientações e informações sobre a Hanseníase. 

 

3. PRAZOS E APRESENTAÇÃO 

 

3.1 Cronograma das atividades a serem desenvolvidas ao longo do bimestre 

 03/10/2019 – Primeira reunião com os docentes, para elaboração do projeto. 

07/10/2019 – Primeira reunião com alunos. 

21/10;2019 – Entrega pelos alunos das primeiras informações coletadas. 

05/11/2019 – Segunda revisão dos dados coletados. 

18/11/2019 – Apresentação do projeto integrador. 

 

3.2  Metodologia para apresentação do projeto 

Foi disponibilizado uma tenda, com panfletos e cartazes com informações sobre a 

hanseníase, além de um livreto com as informações coletadas pelos alunos. 

 

4. PARECERES 

 

4.1 Assinatura do autor da proposição 

AJES-Juína, 01 de Setembro de 2019. 
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4.2 Parecer e assinatura da Direção de Ensino da AJES 

 

 

 

AJES-Juína, _________ de ___________________de 2019. 

 

 

 

______________________________________ 

Antonielle Pagnussat 

Diretora de Ensino 
 


