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PROJETO INTEGRADOR 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO  

 

1.1 Título e Autoria da iniciativa 

ISTs  e Gestação não Programada 

 

1.2 Descrição e objeto do projeto proposto 

Abordar a importância das ações de educação em saúde permanentes na minimização dos 

transtornos e agravos provocados pelas  ISTs e gravidez não programada. 

 

1.3 Cursos / Termos envolvidos 

DIREITO – X,VII e IV termos 

ENFERMAGEM – VI ,VIII e X termos 

FARMACIA – II,VI e VIII termos 

FISIOTERAPIA – II,VI, VIII e X termos 

PSICOLOGIA – II,IV,VI e X termos 

 

 

 

1.4 Docentes envolvidos 

Alcione Adame 

Lidia Catarina Weber 

Marileide Antunes 

Sikiru Olaitan Balogun 

 

 

1.5 Número de vagas por curso 

DIREITO – 06 vagas 

ENFERMAGEM – 10 vagas 

FARMACIA – 07 vagas 

FISIOTERAPIA – 12 vagas 

PSICOLOGIA –08 vagas 

 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

 

 

2.1 Objetivo geral 

Pesquisar as  ISTs, sua transmissibilidade e salientar os problemas gerados durante uma 

gravidez não programada. 
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2.2 Objetivos específicos 

 Apresentar as principais ISTs e os métodos contraceptivos mais utilizados; 

  

Buscar as alterações funcionais no corpo da gestante e a contribuição da fisioterapia durante 

este período; 

 

Salientar a vulnerabilidade psicológica e transtornos mentais relacionados; 

 

Apresentar os protocolos de assistência farmacêutica para a  AIDS; 

 

Levantar as políticas publicas e os direitos relacionados a estas questões.  

 

2.3 Conteúdo proposto 

Desenvolver um folder explicativo com as principais IST e métodos contraceptivos. (de forma 

que possa ser divulgado virtual e impresso) 

 

Desenvolver um folder explicativo com as principais alterações no corpo da gestante e as 

atividades físicas que elas podem desenvolver neste período. (de forma que possa ser 

divulgado virtual e impresso) 

 

Buscar informações sobre principais transtornos psicológicos relacionados a ISTs e gravidez 

indesejada. O produto deverá ser uma cartilha de orientações a essa população (online ou 

impressa).  

 

Estudar o protocolo de Assistência Farmacêutica em DST/HIV/Aids e elaborar um vídeo 

educativo para apresentar no simpósio temático.  

 

Desenvolver um vídeo educativo sobre a Lei do Minuto Seguinte. 

 

 

2.4 Metodologia a ser utilizada no projeto 

 

Utilização de metodologias ativas onde o acadêmico possa estar inserido na busca e construção dos 

saberes que envolvem as temáticas propostas.  

 

3. PRAZOS E APRESENTAÇÃO 

 

3.1 Cronograma das atividades a serem desenvolvidas ao longo do bimestre 

Data: 07/10/2019 – primeira reunião para explicações de como deveria proceder a organização 

as buscas e confecção dos materiais utilizados  durante o projeto, pré determinação dos prazos de 

entrega bem como a disponibilização de endereço virtual para comunicação e correção dos materiais 
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enviados. 

Data: 23/10/2019 – segunda reunião para orientações e correções dos projetos já em 

andamento. 

Data: 12/11/2019 -  terceira reunião para orientações e correções finais  dos projetos  

Data: 18/11/2019 – apresentação do projeto 

 

 

3.2  Metodologia para apresentação do projeto 

Apresentação de vídeos educativos, banners, folders e entrega de preservativos femininos e masculinos    

 

4. PARECERES 

 

4.1 Assinatura do autor da proposição 

AJES-Juína, 01 de Setembro de 2019. 

 

 

Lídia Catarina Weber 

 

 

 

4.2 Parecer e assinatura da Direção de Ensino da AJES 

 

 

 

AJES-Juína, _________ de ___________________de 2019. 

 

 

 

______________________________________ 

Antonielle Pagnussat 

Diretora de Ensino 
 


