
 

 

 

ANEXO I 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE PROJETO DE EXTENSÃO 

 

1. Dados da Proposta: 

Título do projeto: Capacitação de ACS na identificação de indicadores ambientais de risco a 

difusão da Covid-19 

Coordenador: Prof. Dr. Xisto Serafim de Santana de Souza Júnior 

Unidade de lotação/Centro: Unidade Acadêmica de Geografia 

Matrícula: 1770-425                   Telefone:   83 999407075              CPF: 892582314-49                                 

E-mail: xisto.serafim@professor.ufcg.edu.br 

 

2. Equipe executora: Coordenação: Prof. Dr. Xisto Serafim de Santana de Souza Júnior (UAG), 

Orientadores: Profa. Dra. Martha Priscila Bezerra Pereira (UAG) e Prof. Me. Anselmo Ribeiro Lopes 

(CES) e bolsistas e voluntários a serem selecionados tanto do Centro de Humanidades (CH)  como 

do Centro de Educação e Saúde (CES) 

 

2. Público alvo: Agentes Comunitários de Saúde 

 

3. Justificativa (Situação-problema a ser enfrentada relacionada à COVID-19 ) 

Os últimos meses estão sendo marcados por uma mudança significativa nas práticas sociais de 

todos os segmentos da sociedade civil devido a expansão da Covid-19. A falta de tecnologia e 

conhecimento científico capazes de diagnosticar e prevenir a proliferação desta doença resultou na 

única decisão emergencial possível de ser adotada pelos gestores: o isolamento social. Estudiosos 

apontam que as incertezas decorrente da falta de vacinas remete o conhecimento geográfico como 

saber estratégico para redução do avanço dos casos de Covid-19 (GUIMARÃES, RIBEIRO e MOTA, 

2020).  

Por atuar na linha de frente ao combate da pandemia, os profissionais de saúde, especialmente 

os médicos e enfermeiros, acabam sendo caracterizados como os mais vulneráveis à doença. Contudo, 

devido não estar em um ambiente hospitalar, os agentes comunitários não estão dispondo dos devidos 

recursos necessários para se proteger (equipamentos de proteção individual – EPI), mas estão lidando 

diretamente com a população, trabalhando ou não formalmente, pois são conhecidos como alguém 

da saúde que seria o primeiro contato no caso de um problema de saúde, incluindo suspeita de Covid-

19. 

Para fundamentarmos este argumento há necessidade de compreender o nível de situação de 

risco encontrado em diversas relações escalares. 
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A Covid-19 teve seu primeiro reconhecimento mundial após o comunicado oficial à 

Organização Mundial de Saúde realizado em 31 de dezembro de 2019 acerca da situação de risco à 

vida das comunidades de Wuhan, na China (WHO, 2020). A sua disseminação, no entanto, só foi 

possível graças a mobilidade existente entre os povos através dos sistemas de transportes terrestres e 

por vias aéreas tendo rapidamente se espalhado pelo mundo: inicialmente no sudeste asiático, depois 

na Europa Ocidental e atualmente nas américas conforme dados abaixo (Tabela 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 16 de março, período em que iniciamos uma pesquisa com geógrafos de todo Brasil sobre 

os casos de Covid-19, tínhamos apenas um país do continente americano inserido no ranking dos 10 

países com maiores índices de contaminação. Após 80 dias passamos a ter cinco países das américas 

inseridos neste ranking sendo que dois deles lideram os indicadores, incluindo o número de óbitos. 

Entre os quatro países com maiores índices de casos de Covid-19, comparando-se os últimos 20 dias 

(13 de junho a 03 de julho), o Brasil teve um crescimento de 81% dos casos, fato preocupante se 

considerarmos a subnotificação. 

Redirecionando nosso olhar para o contexto do Nordeste brasileiro, conforme apresentado na 

tabela 2, quanto ao número de casos de Covid-19 nos últimos 20 dias, a Paraíba possui dados 

preocupantes sendo o quinto Estado com maior número de crescimento de casos (81%) e óbitos 

(68%). Se comparada aos estados vizinhos (Pernambuco e Rio Grande do Norte), a Paraíba aumentou 

68% o número de óbitos, apesar desses estados possuírem o maior número de casos, o aumento foi 

de 31% (Tabela 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: wordometers.info/coronavirus 

* informações do dia 03 de julho (dez dias antes do recorte temporal utilizado) 

 



 

 

 

 

 

Assim como pudemos evidenciar para o contexto da Paraíba, a cidade de Campina Grande tem 

registrado um crescimento significativo dos números de casos (61%) e de óbitos (57%) por Covid-

19, apesar do esforço do município, estado e segmentos da sociedade civil organizada em estimular 

medidas como isolamento social e prevenções sanitárias. O desrespeito as orientações sanitárias são, 

de fato, o principal problema na implementação das políticas de combate ao avanço da pandemia uma 

vez que as medidas preventivas se tornam ineficientes. 

Os profissionais da saúde são, indiscutivelmente, os mais afetados com as ações de 

desobediência das orientações planejadas pelos gestores, fato que resulta em danos irreparáveis a 

todos os esforços adotados pela sociedade no combate ao avanço da Covid-19. Entre estes 

profissionais, os agentes de saúde demandam uma atenção especial justamente por atuarem 

diretamente no território, especialmente em comunidades pobres urbanas, conforme significado 

proposto por Pereira (2001), nas quais se evidenciam um elevado desconhecimento da gravidade dos 

efeitos da doença. 

A realização de atividades de extensão para combate a pandemia seria normalmente pautada na 

realização de oficinas direcionadas ao treinamento dos agentes de saúde no tocante a metodologias 

de observação da paisagem, apropriação de territórios, relações socioespaciais e competências de 

análise de risco através, por exemplo, da elaboração de cartilhas. A gravidade do evento da Covid-19 

nos remetem, contudo, a um esforço de sermos criativos e a apostar em atividades remotas que 

consigam produzir instrumentos de apoio as práticas desses agentes. 

A elaboração deste projeto parte do entendimento de que se trata de um tema de interesse da 

gestão municipal considerando a necessidade de se encontrar alternativas para ação dos agentes de 

saúde ao retorno das suas atividades territoriais, conforme carta de anuência. Não obstante a isto 

saliento que desde quando se iniciou o isolamento a Direção do Centro de Humanidades lançou o 

Projeto “CH em movimento” cujo propósito é repassar, remotamente, conhecimento de pesquisa e 

extensão tanto para a comunidade acadêmica como para a sociedade, sendo tal preocupação 

convergente com o próprio propósito do edital: “enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do Coronavírus – Covid-19” realizada de forma remota 

(PROPEX, 2020). 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Objetivos da proposta: 

OBJETIVO GERAL: 

Capacitar Agentes de Saúde para identificação e registro de situações de risco a partir do uso de 

aplicativos de celular. 

 

ESPECÍFICOS: 

a. Utilizar indicadores de riscos à saúde elaborados pelo grupo de Pesquisa Pró-saúde Geo na 

capacitação dos estudantes vinculados ao projeto; 

b. Contactar agentes de saúde da família para participar de oficinas, palestras e reuniões virtuais 

de capacitação em metodologias para leituras de paisagens para promoção da saúde; 

c. Elaborar aplicativo adaptável ao sistema android para mapeamento das situações de risco em 

comunidades pobres urbanas; 

d. Elaborar vídeos com dicas para amenizar os impactos negativos da Covid-19 nessas 

comunidades. 

 

5. Metodologia e cronograma das atividades a serem desenvolvidas: 

Os procedimentos metodológicos serão apresentados a partir de seus objetivos específicos em 

um quadro: 

objetivo Procedimentos metodológicos 

Utilizar indicadores de riscos à saúde 

elaborados pelo grupo de Pesquisa Pró-

saúde Geo na capacitação dos estudantes 

vinculados ao projeto 

A partir do uso da Plataforma Moodle ou da Plataforma 

Google elaborar cursos de capacitação voltados para 

estudantes de graduação (módulo 1). Os cursos serão 

realizados pelos professores proponentes abordando dois 

temas principais: competências e habilidades na leitura das 

paisagens (mês1); ambiente e saúde (mês2 

Contactar agentes de saúde da família para 

participar de oficinas, palestras e reuniões 

virtuais de capacitação em metodologias 

para leituras de paisagens para promoção 

da saúde 

 

A partir do uso da Plataforma Moodle AvaNet Extensão 

disponível pela UFCG realizar cursos de capacitação para 

agentes de saúde a ser ministrado pelo bolsista sob supervisão 

dos docentes. A capacitação ocorrerá no segundo mês de 

execução da atividade tendo como tema: metodologias de 

leituras das paisagens para promoção da saúde 

Elaborar aplicativo adaptável ao sistema 

android para mapeamento das situações de 

risco em comunidades pobres urbanas 

A partir da sistematização das informações do conteúdo 

desenvolvido nos cursos de capacitação, especialmente no que 

se refere as contrapartidas propostas pelos ACS, o bolsista 

criará um aplicativo que possibilitará o mapeamento da área 

de risco  fornecendo três parâmetros: verde (risco leve), 

amarelo (risco moderado) e vermelho (risco elevado)   

Elaborar vídeos com dicas para amenizar 

os impactos negativos da Covid-19 nessas 

comunidades. 

O bolsista irá elaborar vídeos pedagógicos para contribuir com 

as atividades dos agentes de saúde no que se refere a questões 

de risco relacionadas à Covid-19. Esses vídeos devem ser 

hospedados em um canal do youtube a ser criado 

especificamente para atividades de extensão e interação social 

sobre ambiência urbana. 

 

 



 

 

6. Resultados esperados: 

Para entender o que se espera de uma atividade de extensão devemos deixar bem evidenciado 

o próprio significado de extensão. Segundo a Resolução n.7 de 18/12/2018, a qual estabelece as 

diretrizes para extensão na Educação Superior, a extensão “é a atividade que se integra à matriz 

curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar, político 

educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a interação transformadora entre as 

instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação 

do conhecimento, em articulação permanente com o ensino e pesquisa” (CNE, 2018, Art 3º.). 

. 

Considerando a norma legal esperamos que a atividade proposta possa auxiliar os ACS em 

suas atividades de acompanhamento comunitário assim que houver o retorno das atividades laborais. 

 

______________________________________ 

Assinatura do Coordenador 
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ANEXO III 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO PROPONENTE 

 

Eu, XISTO SERAFIM DE SANTANA DE SOUZA JÚNIOR, 1770425, DOCENTE DA 

UAG/CH/UFCG, tendo em vista a submissão da proposta de atividade de extensão 

intitulada CAPACITAÇÃO DE ACS NA IDENTIFICAÇÃO DE INDICADORES 

AMBIENTAIS DE RISCO A DIFUSÃO DA COVID-19 ao Edital PROPEX/N. 07/2020, declaro 

estar ciente de que sou responsável por: 

a) Informar à minha chefia imediata sobre a execução da atividade proposta acima mencionada e 

sobre a necessidade de existência de infraestrutura para a sua execução. 

Nos termos do Edital PROPEX/N. 07/2020 e conforme a legislação vigente, asseguro que: 

a) Verifiquei a existência de infraestrutura necessária para a execução da atividade; 

b) Organizei, executei e tornei público, com antecedência, o processo para a seleção do(s) 

aluno(as) bolsista(s), com informações sobre data, horário, local, conteúdo programático e 

critérios de seleção objetivos, assim como os procedimentos por mim utilizados; 

c) Selecionei para bolsista aluno(a) com perfil adequado ao projeto desenvolvido, e com 

formação compatível para as atividades previstas no plano de trabalho; 

d) Encaminhei à PROPEX o “Termo de Compromisso” e o Histórico Escolar atualizado do(s) 

aluno(as) selecionado(as), devidamente preenchidos e assinados, dentro do prazo estipulado 

neste edital; 

e) Caso seja aplicável, manterei informados os parceiros internos (unidades da UFCG) e externos 

(gestores do município, órgão ou comunidade externa à UFCG) sobre o cronograma de 

execução das atividades; 

f) Participarei dos eventos organizados pela PROPEX e acompanharei a apresentação dos 

resultados do projeto pelo aluno bolsista. Caso não seja possível, formalizarei minha ausência 

com as devidas justificativas; 

g) Apresentarei autorização do meu Chefe Imediato, caso a atividade extensionista seja 

realizada no âmbito do Centro, ao qual sou vinculado(a); 

h) Orientarei o(a) aluno(a) bolsista durante todo o desenvolvimento das atividades.  

 

Campina Grande, 06 de julho de 2020. 

 

 

Assinatura do Proponente 

Xisto Serafim de Santana de Souza Júnior 

Coordenador da Proposta 



 

 

  

 



 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE 

(a ser enviada após aprovação da proposta) 

 

 

Título do Projeto (ou Curso): Capacitação de ACS na identificação de indicadores ambientais de 

risco a difusão da Covid-19 

 

Nome:  XISTO SERAFIM DE SANTANA DE SOUZA JÚNIOR 

Matrícula SIAPE:  1770425 Função:  COORDENADOR CPF 89258231449 

● Criar a sala (curso) dentro do ambiente Moodle ou Google Classroom para que sejam feitas as reuniões e 

capacitações dos envolvidos no projeto; 

● Coordenar as atividades e definir o grupo de agentes de saúde que participarão da qualificação 

● Supervisionar as capacitações feitas pelos bolsistas aos agentes de saúde; 

● participar da atividade de capacitação em leitura das paisagens e promoção da saúde; 

● Cooperar para a edição dos vídeos que serão produzidos durante o projeto. 

● Supervisionar a elaboração do aplicativo que servirá como meio para leitura das paisagens de risco 

 

Nome:  MARTHA PRISCILA BEZERRA PEREIRA 

Matrícula SIAPE:  1770617 Função:  ORIENTADOR CPF 00082722471 

● Supervisionar as capacitações feitas pelos bolsistas aos agentes de saúde; 

Coordenar a atividade de capacitação em leitura das paisagens e promoção da saúde; 

● Participar do treinamento aos bolsistas para o uso das plataformas; 

● Cooperar para a edição dos vídeos que serão produzidos durante o projeto. 

 

Nome:  ANSELMO RIBEIRO LOPES 

Matrícula SIAPE:  1515649 Função:  ORIENTADOR CPF 860.780.383-20 

● Criar a sala (curso) dentro do ambiente Moodle ou Google Classroom para que sejam feitas as reuniões e 

capacitações dos envolvidos no projeto; 

● Suporte ao cadastramento dos bolsistas e agentes de saúde no moodle ou google classroom; 

● Supervisionar as capacitações feitas pelos bolsistas aos agentes de saúde; 

● Dar o aporte técnico necessário para o bom andamento dos encontros remotos; 

● Participar do treinamento aos bolsistas para o uso das plataformas; 

● Cooperar para a edição dos vídeos que serão produzidos durante o projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 


