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EXTENSÃO > VISUALIZAÇÃO DA AÇÃO DE EXTENSÃO

: Visualizar Arquivo : Visualizar Plano de Trabalho

DADOS DA AÇÃO DE EXTENSÃO

DADOS GERAIS

Código: PJxxx-2018

Título: Preparação de posteres e coordenação do evento UFABC para grupo
de EBM

Categoria: PROJETO Abrangência: Regional

Ano: 2018 Período de
Realização: 31/07/2018 a 27/09/2018

Unidade Proponente: CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS / UFABC

Unidade Orçamentária:
Executor Financeiro:

Unidade Co-Executora Externa:
Outras Unidades Envolvidas:

Área do CNPq: Engenharias Área Principal: Comunicação

Nº Bolsas Solicitadas: 0 Nº Bolsas
Concedidas: 0

Tipo de Cadastro: SUBMISSÃO DE
NOVA PROPOSTA

Convênio
Funpec: NÃO

Público Alvo Interno: Discentes dos cursos
no UFABC

Público Alvo
Externo:

Alunos de colegio e pais do
região UFABC

Público Estimado Externo: 700 pessoas
Público

Estimado
Interno:

100 pessoas

Público Real Atingido: Não informado 

Grupo Permanente de Arte e
Cultura: NÃO
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Fonte de Financiamento: AÇÃO AUTO-
FINANCIADA Renovação: NÃO

Linha de Atuação:
Programa Estratégico: Não está associado a um programa estratégico.

Vinculado a ação de formação
continuada e permanente: NÃO

Vinculado a Grupo Permanente de
Arte e Cultura: NÃO

Faz parte de Programa de
Extensão? NÃO 

Situação: ANALISANDO SOLICITAÇÃO DE RECONSIDERAÇÃO

Responsável Pela Ação: JOHN A SIMS

E-mail do Responsável: john.sims@ufabc.edu.br

Contato do Responsável: (11) 96066-9006

MUNICÍPIO REALIZAÇÃO

Estado Município Bairro Espaço Realização

São Paulo SÃO BERNARDO DO CAMPO Anchieta campus UFABC

DETALHES DA AÇÃO

Resumo:
Coordenar as atividades dos docentes para UFABC para todos. Organizei posteres para UFABC para todos 2018,
pedindo contribuições dos docentes e laboratórios para mostrar no evento (3 posteres, feito de 6 seções,
incluindo contribuções de mais de 15 docentes da Engenharia Biomédica). Organizei que equipmentos para ter
no estante, um modelo do corpo humano, equipamento de ultrassom, equipamento para medir sinais do
paciente (ECG, pressão de sangue), fiz um poster explicando oximetria de sangue, e produzi um vídeo dos
docentes a partir de vários clipes institucionais e de pesquisa feito por docentes do EBM. . Foi o primeiro para
chegar no dia para montar o estante (08h) e o último para sair (perto dos 22h), fiquei presente durante todas
as sessões do evento para falar com participantes, desmontando o equipamento, e fiquei em todos as sessões
durante o dia, devolvendo equipamentos que tinha esprestado nos laboratórios no delta entre as sessões.

Justificativa:
Percebi a necessidade de mostrar mais das atividades do EBM e trabalhar neste tema a partir das minhas
experiências no evento UFABC para todas 2017. Achava que foi necessário um docente coordinar as
contribuições para UFABC para todos numa maneira que a visibilidade da EBM seria melhor e mais profissional.
Em 2017, quando estava falando com alunos, achava que faltamos figuras e textos simples sobre EBM para
orientar o aluno sobre as várias aspetos de EBM. EBM tem docentes de várias áreas, e não tudo o mundo
conhece os atividades de todos os outros docentes, então fica muito difícil dar uma visão geral sobre o que é
EBM sem materiais bem preparados e visuais para explicar durante o evento. Também, para mostrar exemplos
de EBM que vai ser memorável e inspirar o aluno para estudar e buscar conhecimento, e necessário dar
experiências práticas. Assim, a presência dos equipmentos de ultrassom e monitoramento dos sinais vitais é
importante. Estes fornecem um ambiente para iniciar conversas e interagir com os alunos. Assim, decidi
preparar os posteres para mostrar as atividades de pesquisa mais acessiveis para alunos de colegio, um vídeo
institucional para dar uma visão dentro dos laboratórios, e colocar equipmentos com que o aluno poderia
investigar seu proprio corpo, como visualizar cortes pelo arteria corotida no pescoço, ou medir o seu pulso e
pressão de sangue.
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Fundamentação Teórica:
Produzi os posteres mostrando as áreas diferentes do EBM, utilizei Latex, com colaboração com os docentes do
EBM. Tive que sugerir mudanças em muitos casos, resumir o texto para caber no espaço do poster, e citar a
literatura para inclusão de textos e imagens. Também inclui uma contribuição minha sobre a minha área,
processamento de imagens médicas, em impressão 3D de modelos para planejamento de cirurgia em
cardiologia. Utilizei o meu conhecimento da literatura neste área, junto com o projeto que elaborei com
colaboração do Instituto do Coração FM-USP. Para produzir o poster de oximetria de pulso, fiz uma revisão da
literatura simples, encontrei textos que descrevem a funcionamento do equipamento em palavras mais simples,
e elaborei o pôster.

Metodologia:
Comecei mandar elaborar um email para os docentes na área em julio 2018. Depois fiquei trabalhando com os
docentes que expressou a sua vontagem para trabalhar no projeto. Terminamos os posteres um pouco antes do
evento. Ao mesmo tempo, criei e editei o vídeo para mostrar as atividades do departmento. Finalmente, visitei
os técnicos nos laboratórios em avanço do projeto para poder retirar equipamentos dos laboratórios didáticos
para uso no evento.

Referências:
Não existe referências bibliográficas especificamente do projeto.

Objetivos Gerais: 
Interessar alunos da região ABC atendendo o evento no Engenharia Biomédica. Fornecer memórias valiosas e
fortes sobre EBM para inspirar e aumentar curiosidade sobre o mundo natural. Aumentar visibilidade da EBM
para que alunos ficam inspirados para entrar UFABC e estudar EBM. Fornecer uma visão para alunos do UFABC,
no BCT, sobre o que é engenharia biomédica e as nossas possibilidades para estudo e pesquisa.

Resultados Esperados:
Como nos objetivos, interessar e atrair alunos de colegios para estudar no UFABC, e talvez escolher EBM como
disciplina.

CONTATO DO COORDENADOR

Coordenação: E-mail: Telefone:
MEMBROS DA EQUIPE

Nome Categoria Função Unidade Situação Início Fim
JOHN ANDREW SIMS DOCENTE Coordenador(a) CECS Ativo Permanente

OBJETIVOS/ATIVIDADES
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Descrição da Atividade: Período
Realização:

Carga
Horária:

1. No dia do evento, organizar e participar com membros do EBM para colocar
equipamentos e itens no estante, removindo eles para guardar e colocando de volta
entre cada sessão. Peguei equipmentos o dia antes do evento, e fiquei no estante o
dia inteiro, em todas as sessões.

26/09/2018
  a  
27/09/2018

14 h

Participantes Relacionados:
1. JOHN ANDREW SIMS - Coordenador(a) 14 h

Descrição da Atividade: Período Realização: Carga
Horária:

1. Organizar posteres para UFABC para todos (3 posteres, cada um
em duas metades)

31/07/2018   a  
27/09/2018 30 h

Participantes Relacionados:
1. JOHN ANDREW SIMS - Coordenador(a) 30 h

PARTICIPANTES DA AÇÃO DE EXTENSÃO

Clique aqui para visualizar os participantes desta ação de extensão
DISCENTES COM PLANOS DE TRABALHO

Nome Vínculo Situação Início Fim
Discentes não informados

AÇÕES DAS QUAIS O PROJETO FAZ PARTE

Esta ação não faz parte de outros projetos ou programas de extensão

OBJETIVOS / RESULTADOS ESPERADOS
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Objetivos Quantitativos Qualitativos
Interessar alunos da região ABC atendendo o evento no Engenharia Biomédica.
Fornecer memórias valiosas e fortes sobre EBM para inspirar e aumentar
curiosidade sobre o mundo natural. Aumentar visibilidade da EBM para que
alunos ficam inspirados para entrar UFABC e estudar EBM. Fornecer uma visão
para alunos do UFABC, talvez no BCT, sobre o que é engenharia biomédica e as
nossas possibilidades para estudo e pesquisa.

Criar um estante para UFABC para todos para mostrar os aspetos de
Engenharia Biomédica mais importantes e destacantes, e a diversidade das
disciplinas e interdisciplinaridade que temos. Mostrar equipmentos do
laboratorio, como por exemplo, Ultrassom, medida do fluxo de sangue na
carotida com modo Doppler, fluxometria de pulso, medida de pressão, Criar
posteres mostrando os temas de pesquisas acessíveis e interessantes para
jovens visitando o UFABC.

Organizar posteres para o evento. Escrever emails para os outros docentes,
identificar áreas pertinentes para criar artigos dos posteres. Redação e
typesetting do poster.

CRONOGRAMA

Descrição das atividades desenvolvidas Período
No dia do evento, organizar e participar com membros do EBM para colocar
equipamentos e itens no estante, removindo eles para guardar e colocando
de volta entre cada sessão. Peguei equipmentos o dia antes do evento, e
fiquei no estante o dia inteiro, em todas as sessões.

26/09/2018   a   27/09/2018

Organizar posteres para UFABC para todos (3 posteres, cada um em duas
metades) 31/07/2018   a   27/09/2018

CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO SOLICITADO

Descrição ProEC (Interno) Funpec Outros (Externo) Total Rubrica
Total: R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Não há itens de despesas cadastrados

ORÇAMENTO APROVADO

Descrição ProEC (Interno)
Total: R$ 0,00

Não há itens de despesas cadastrados

ARQUIVOS

Descrição Arquivo

Evidência- email escrevito 31/7/18 para a coordinadora do EBM para colaborar com colegas

Posteres (número 2)elaborado para UFABC para todos-Biofotônica; Biomateriais e dispositivo

Posteres elaborados para UFABC para todos 2018

Poster (núm3) UFABC para todos 2018 Biomecânica e instrumentação
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LISTA DE FOTOS

Foto Descrição

Não há fotos cadastradas para esta ação

HISTÓRICO DO PROJETO

Data/Hora Situação
06/04/2019 23:26:26 CADASTRO EM ANDAMENTO

25/04/2019 01:10:42 AGUARDANDO APROVAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS

17/05/2019 11:40:08 AGUARDANDO AVALIAÇÃO

17/05/2019 11:44:06 NÃO APROVADA

17/06/2019 16:49:53 ANALISANDO SOLICITAÇÃO DE RECONSIDERAÇÃO
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