
 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA 

 

 

AÇÕES DE EXTENSÃO UFJ  

 

 A Pró-Reitoria de extensão e cultura da Universidade Federal de Jataí, tendo em vista o 

momento da Pandemia COVID-19, criou o Programa UFJ em Ação na Luta Contra o Coronavírus. 

O programa tem como objetivos unificar projetos e outras ações de extensão com a temática 

Covid-19, fazendo o acompanhamento e monitoramento desses projetos a fim de otimizar 

recursos, ampliar o alcance das ações, aproximar e dar maior visibilidade à universidade para a 

sociedade buscando alcançar resultados para melhor controle, informação e manejo da pandemia. 

Abaixo relacionamos alguns projetos que fazem parte desse programa, além desses listados, 

ainda destacamos a produção de máscaras faciais que estão sendo distribuídas para os hospitais 

públicos do município e destinados também à comunidade acadêmica. Mais informações estão 

disponíveis em nosso canal: https://portalufj.jatai.ufg.br/ e instagram @ufjoficial @proecufj 

 

1. Projeto de extensão: Treinamento de Habilidades na técnica de sequência rápida de 

intubação orotraqueal em paciente com COVID-19 – Coordenação Profa. Danilo 

Lopes de Assis 

Este projeto de extensão aborda o treinamento de habilidades na técnica de sequência 

rápida de intubação orotraqueal em paciente com COVID-19 por meio da Simulação Realística em 

Saúde para o conhecimento das principais mudanças no manejo das vias aéreas desses 

pacientes aos profissionais médicos no município de Jataí, Goiás. Todo esse processo de 

simulação realística, com os profissionais médicos, tem abordado a segurança do ambiente 

organizacional e a segurança dos profissionais de saúde envolvidos nos cuidados críticos aos 

pacientes graves que demandarem por ventilação mecânica invasiva.  

Os participantes desta ação foram profissionais médicos do município de Jatai-GO, tanto 

da rede pública de saúde (SUS) como, profissionais da rede privada. Estão envolvidos no projeto, 

como coordenador da ação o médico e professor Ms. Danilo Lopes de Assis, o médico e professor 

Juliano Oliveira Rocha juntamente com os técnicos administrativos do Laboratório de Habilidades 

Médicas e Simulação em Saúde Jacqueline Rodrigues do Carmo Cavalcante (enfermeira), Jéssica 

Ribeiro Magalhães (médica veterinária) e Victor da Silva Siqueira (enfermeiro).   

O treinamento tem sido realizado nas dependências da Universidade Federal de Jataí, 

Campus Jatobá, no segundo andar do prédio da medicina, na sala de simulação 1. Ocorreram 

vários encontros e treinamentos com os profissionais, e pensando no papel social da universidade 

em tempos de pandemia, cestas básicas estão sendo recolhidas; cada profissional de saúde foi 

convidado a colaborar com o número de 02 cestas por participante, para posteriormente serem 

distribuídas a comunidades carentes.     

 

 

https://portalufj.jatai.ufg.br/


 
 

 

 
 

 

2. EXTENSÃO EM TEMPOS DE ISOLAMENTO: CAMINHOS DOS SABERES 

Coordenadora: Profa. Tatiana Zanirato e Estael de Lima Gonçalves 

Esta proposta de ação de extensão objetiva implementar ações de EAD na Universidade 

Federal de Jataí, durante o período de quarentena, provocado pela pandemia do COVID 19, 

quando as atividades acadêmicas presenciais estão suspensas. Este projeto prevê, em certa 

medida, a retomada do contato entre docentes e discentes, de forma a reaquecer o debate 

acadêmico e gerar como bônus horas-atividades e certificados de participação, palestrante e 

comissão organizadora aos docentes e discentes da instituição, além de promover a interação 



entre a universidade e a sociedade – alcance que vem logrando êxito, tanto pela participação de 

membros da comunidade local quanto pela participação de palestrantes de diversas outras 

universidades, dentro e fora do país, que atraem espectadores de diversos lugares do Brasil e do 

mundo. 

Através da promoção de lives com a Gestão da UFJ e palestras de docentes e TAE’S da 

Instituição ou convidados externos, transmitidas por mídias e redes sociais, preferencialmente 

pelo dispositivo de comunicação google meet, deseja-se promover a aproximação das 

comunidades interna e externa da universidade sem gerar demandas acadêmicas que impactem 

na vida acadêmica dos estudantes; dessa forma, a adesão ao projeto, voluntária e espontânea, 

tem tido um público relevante, com número de inscritos acima de 150 pessoas. 

 

 
 

 
 



3. CENTRAL HUMANIZADA COVID – Coordenação: Profa. Márcia Carolina Mazzaro 

Preocupados em dar à população jataiense um suporte frente à pandemia, a UFJ em parceria 

com  a prefeitura de Jataí implantaram uma central de informações humanizadas sobre o novo 

coronavírus, projeto de extensão realizado pelo de Medicina da Universidade Federal de Jataí, 

coordenado pelos médicos Carlos Eduardo Silva Freire, Luiz Carlos Bandeira e Márcia 

Carolina Mazzaro, os dois últimos integrantes do corpo docente do curso.  

  

 
 

4. Produção de solução antisséptica à base de álcool 70 para desinfecção de mãos – 

Coordenação: Prof. Douglas Silva Machado 

O projeto consiste na fabricação de uma mistura antisséptica à base de etanol para mãos 

segundo um protocolo da Organização Mundial da Saúde. A formulação tem a função 

substituir o álcool em gel quando da falta deste para desinfecção de mãos. Os insumos para 

produção foram doados por empresas e pessoas físicas da região, sendo o público alvo a 

comunidade universitária em geral, assim como a como agentes de saúde e outros do 

município. A fabricação é realizada nos laboratórios dos cursos de Química da UFJ. O projeto 

visa contribuir nos esforços da universidade e da sociedade em geral contra o COVID-19, 

reduzindo o contágio da infecção. 



 

 
 

5. PET-Saúde Interprofissionalidade e UFJ em Ação: na luta contra o coronavírus - 

Coordenação: Profa. Angela Rodrigues Luiz 

Diante da Pandemia causada pelo Novo Coronavírus, o PET-Saúde Interprofissionalidade 

somou esforços à Universidade Federal de Jataí (UFJ) para integrar uma ação solidária junto 

à comunidade acadêmica e jataiense. A partir da participação voluntária dos PETianos foi 

estabelecido um ponto de apoio para arrecadar, organizar e distribuir alimentos, produtos de 

higiene e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) que possam ser doados aos discentes, 

docentes, técnicos administrativos, trabalhadores terceirizados da UFJ, profissionais de saúde 

da Secretaria Municipal de Saúde de Jataí e à comunidade em geral, neste momento adverso 

e contra o Novo Coronavírus. Até o mês de maio, foram arrecadadas e doadas mais de 300 

cestas para comunidade acadêmica e famílias em situação de vulnerabilidade. 



 

 
 

 

  

6. Acolhimento psicológico emergencial (on-line) aos profissionais na linha de 

frente da pandemia do coronavírus (COVID-19) – Coordenação: Profa. Raquel 

Maracaipe de Carvalho 

  Com a pandemia do novo Coronavírus no mundo todo, o curso de Psicologia 

da UFJ, por meio de professores, alunos e profissionais psicólogos formados (ex alunos), 

de forma voluntária, se mobilizou no sentido de desenvolver um serviço de escuta 

qualificada, promovendo acolhimento psicológico emergencial aos profissionais de saúde 

que se encontram na linha de frente prestando atendimentos aos pacientes e também aos 

familiares, vítimas da COVID-19, causada pelo novo coronavírus. O objetivo desse projeto 



de extensão é acolher as angústias, sofrimentos, medos e temores desses profissionais 

que, muitas vezes, se sentem sozinhos e desamparados frente à grande demanda e 

sobrecarga emocional e de trabalho. 
 

 
 

7. "A comunidade Surda de Jataí e acesso as informações sobre o COVID-19", 

coordenado pelo professor Thábio de Almeida Silva. 

Com o objetivo de adequar as informações e orientações acerca do novo coronavírus em 

língua de sinais acessível aos surdos da cidade de Jataí, o coordenador do projeto reitera que, 

especificamente, espera oportunizar conhecimentos sobre a origem dessa doença, orientar 

sobre a prevenção dessas doenças, abordando sintomas e formas de tratamento e, sobretudo, 

dirimir dívidas da comunidade surda a respeito do tema abordado. Acesse o canal: 

https://www.youtube.com/channel/UCfXtYwSHxS2omTFYHQ6QSJg 

 
 

8. Projeto de Extensão Observatório UFJ Covid-19. Coordenado pelo Prof. Esdras 

Bispo Jr. 

O projeto tem o propósito de ser uma ferramenta de acompanhamento dos dados 

epidemiológicos oficiais  em relação à pandemia do Covid-19 para a cidade de Jataí e 

https://www.youtube.com/channel/UCfXtYwSHxS2omTFYHQ6QSJg


Mineiros (e, potencialmente, para toda a região do sudoeste goiano), com informações 

atualizadas a respeito da pandemia do coronavírus em Jataí e região. De acordo com Prof. 

Esdras, "o público-alvo é a comunidade em geral. Entretanto, estamos fornecendo 

informações importantes (como gráficos e projeções) que podem auxiliar gestores públicos e 

privados na tomada de decisões neste momento delicado vivido em nossa sociedade". Os 

dados estão disponíveis na página www.deolhonocorona.com e são atualizados diariamente. 

 

 


