UFMS - Projetos COVID-19

Título

Pesquisadores e
estudantes
envolvidos

UAS

Objetivo geral

Mentes Brilhantes: Busca de
Talentos em tempos de Corona Rogério Güths
Vírus

CPAN

Incentivar os jovens a exercitar e melhorar seu raciocínio lógico através
de atividades virtuais.

5

Literessências - Edição
#FicaEmCasa

Franciele Ariene L
Santana

CPAN

Oferecer espaço para discussão mediada com textos literários que
forneçam a possibilidade de abordar o momento atual e os sentimentos
gerados.

7

Atuação junto às comunidades
periféricas de Campo Grande
no Combate ao COVID-19

Claudia Du Bocage S
Pinto

INISA

Atuar junto às comunidades mais vulneráveis de Campo Grande, através
da Atenção Primária, de forma a diminuir os impactos dos determinantes
sociais na disseminação da COVID-19.

6

Desenvolvimento de método
para diagnóstico rápido de
COVID-19 para triagem de
pacientes infectados

Cicero Rafael Cena da
Silva

INFI

Desenvolver método para diagnóstico rápido, preciso e de baixo custo
para triagem de pacientes infectados por COVID-19.

5

Avaliação sistêmica integrada
da covid-19 em Mato Grosso
do Sul: aspectos moleculares,
epidemiológicos, clínicos,
imunológicos e de vigilância

James Venturini

FAMED/
FACFAN

Promover ações integradas de pesquisa, vigilância e suporte técnicocientífico a gestores e profissionais da saúde, visando fortalecer e
regionalizar o enfrentamento da Covid-19 no Estado de Mato Grosso do
Sul.

28

FAALC

Produzir e disponibilizar conteúdo cultural (música, poesia e indicação de
literatura online gratuita) através de mídias digitais para acadêmicos,
professores, técnicos e comunidade em geral.
Levar informações sobre saúde (sobre a COVID-19 e outras) pertinentes
ao momento de isolamento que as pessoas estão vivenciando neste
momento.
Oferecer informações sobre de atividades musicais, opções de leitura e
roteiros de arte virtuais e musica e atividades físicas para pais e crianças
para serem desenvolvidas no ambiente restrito em que estão ou com em
plataformas on-line gratuitas.

69

FACH

Identificar e analisar os impactos psicossociais da pandemia por COVID19 na saúde mental dos membros da comunidade acadêmica da UFMS e
propor soluções para promoção da saúde mental e prevenção de
sintomas psicológicos no contexto da pandemia.

16

CPTL

Informar sobre a pandemia de coronavírus tanto para a comunidade
acadêmica da UFMS como para a população geral utilizando ferramentas
de informação online e linguagem acessível.
Traduzir, interpretar e discutir novas pesquisas realizadas sobre o
COVID-19 em linguagem acessível a população, propiciando que estes
conheçam as novas descobertas mundiais sobre o vírus e estimulando o
gosto pela ciência.
Integrar as ações de diversas áreas envolvidas com a pandemia, como
saúde mental em momentos de crise, alimentação saudável,
fortalecimento do sistema imunológico, entre outros.

8

FAENG

Propor soluções acessíveis à pequenos negócios de como atender
demanda externa e de como planejar e movimentar internamente suas
produções e operações, durante e após a COVID-19.

4

CPCX

Descrever o perfil epidemiológico e clínico dos casos de COVID-19 na
região Centro Oeste do Brasil.

7

11

Coletivo ARTE&SAÚDE

Coordenador

Jorge Augusto Mendes
Geraldo

COVID-19 e seus impactos na
Saúde Mental da comunidade Alberto Mesaque
acadêmica da Universidade
Martins
Federal de Mato Grosso do Sul

A informação é a melhor arma
no combate ao COVID-19

Alex Martins Machado

Desenvolvimento de
estratégias de enfrentamento a
crises de diminuição latente da Camila da Silva Serra
demanda em pequenos
Comineti
negócios, decorrentes da crise
do COVID-19.
Epidemiologia do SARS-CoV2/CoVID-19 na região Centro
Oeste do Brasil: características Cremildo João Baptista
clínicas, curso clínico e fatores
de risco para morbimortalidade
Efeitos do distanciamento
social decorrentes da
pandemia de CoVID-19 na
saúde mental da comunidade
universitária de uma
universidade pública federal:
estudo de coorte e ações de
extensão

Cremildo João Baptista

CPCX

Estudar os efeitos do distanciamento social com ensino à distância (EaD)
e teletrabalho decorrente da pandemia de SARS-CoV-2 na saúde mental
da comunidade acadêmica da Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul (UFMS) e oferecer suporte psicossocial aos estudantes e servidores
durante a pandemia de SARS-CoV-2.

Narrativas e memórias das
famílias com pessoas
acometidas pelo COVID-19.

Jaqueline Aparecida
Martins Zarbato

FACH

Fazer um levantamento sobre as pessoas que tiveram em Mato Grosso
do Sul acometidos pelo COVID 19, e os processos de narrative de
superação. Utilizaremos as narrativas de todos os membros das familias.

10

Desafios dos MEI, Micro e
Pequenas empresas no
cenário COVID-19:
mecanismos de apoio e
geração de emprego e renda
nos estados de Mato Grosso
do Sul e Paraná

Márcia Maria dos
Santos Bortolocci
Espejo

ESAN

Orientar os micro e pequenos empresários em torno de ações
estratégicas para o enfrentamento da crise econômica e social provocada
pela COVID-19.

21

O controle de mosquito Aedes
aeggypti em tempos de
COVID-19.

Antonio Pancracio de
Souza

INBIO

Fazer campanha de conscientização sobre a continuidade do controle de
Aedes aegypti a fim de que o sistema de saúde não esteja
sobrecarregado antes mesmo de se aumentarem os casos de COVID 19.

1

1

UFMS - Projetos COVID-19

Título

Coordenador

Falando dos direitos em época
de Corona Vírus.

Tchoya Gardenal Fina
do Nascimento

UAS

Objetivo geral

Pesquisadores e
estudantes
envolvidos

FADIR

Esclarecer situações jurídicas relacionadas ao COVID-19, por meio de
Perguntas e Respostas, via Rádio UFMS e redes sociais, em que os
professores do Curso de Direito e demais parceiros responderão
questionamentos relacionados à sua área específica.

7

FAED

Pesquisar, organizar e disponibilizar conteúdos educacionais, culturais e
artísticos, em diversos suportes de mídia, com vistas a auxiliar
estudantes (crianças, jovens e adultos), pais, mães, responsáveis,
gestores e a sociedade como um todo, numa estratégia de oferta de
atividades que auxiliem no enfrentamento do isolamento social físico
decorrente do COVID-19.

9

INFORMAÇÃO E DIVERSÃO,
Ana Paula da Costa
JUNTOS NA PREVENÇÃO DA
Marques
COVID-19

INBIO

Promover o acesso às informações referentes à prevenção e ao cuidado
frente ao COVID-19, por meio de plataformas digitais.

14

LITERACURA TRANSFORMANDO OS
EFEITOS DA PANDEMIA EM
ESCRITA CRIATIVA

Michele Eduarda Brasil
de Sá

FAALC

Contribuir para o bem-estar da comunidade acadêmica através do
exercício da escrita criativa em um momento de crise provocado pela
pandemia.

1

Campanha de Arrecadação de
Alimentos

Osmar Jesus Macedo

CPTL

Promover uma campanha entre os trabalhadores em educação do
município de Três Lagoas para arrecadar alimentos para serem doados a
famílias desassistidas no município de Três Lagoas – MS. Num segundo
momento levar a campanha para a população treslagoense.

12

INQUI

Realizar oficinas experimentais virtuais de Ciências Naturais,
Engenharias e Tecnologias para professores, por meio de atividades
interativas em rede da internet; Realizar ações de divulgação e
popularização da ciência continuada para professores da educação
básica por meio das atividades à distância; e Oportunizar visitas virtuais
aos laboratórios e espaços cientificos da UFMS e das Instituições
parceiras, bem como Iniciação Científica Jr. para alunos do ensino
básico;

9

#FICAEMCASA COM A FAED

Daiani Damm Tonetto
Riedner

Produzindo ações interativas
com jovens pesquisadores e
professores da Educação
Básica sobre conhecimentos
científicos durante períodos de
estresses coletivos.

Ivo Leite Filho

Modelos de Simulação para o
COVID – 19 e o impacto na
infraestrutura hospitalar

João Batista Sarmento
dos Santos Neto

FAENG

Análise da atuação da Atenção
Primária à Saúde na cidade de
Adélia Delfina da Motta
Campo Grande – MS durante
Silva
pandemia causada pelo
COVID-19 no ano de 2020

FAMED

Avaliar a adequação da Atenção Primária em Saúde da cidade de Campo
Grande – MS aos protocolos e recomendações do Ministério da Saúde
diante da situação de pandemia de COVID-19.

5

SEAD

Fabricar suportes para máscaras faciais do tipo “face shield” para
oferecer proteção extra aos agentes de saúde do HUMAP em
atendimentos médicos emergenciais onde exista risco de contágio viral.
As máscaras deste tipo apresentam uma proteção mais ampla ao rosto
dos usuários, diminuindo o risco de contaminação por gotículas de saliva
da fala ou aerossóis expelidos por pessoas contaminadas, além de
apresentarem a vantagem de poderem ser higienizadas e reutilizadas
posteriormente.
Sendo assim, a proposta é produzir suportes de tamanho universal e
ajustável, que posteriormente, no HUMAP, receberá visor de
acrílico/acetato e elástico de fixação para a utilização pelos trabalhadores
do hospital.

9

8

Produção de Suportes para
Hercules da Costa
Máscaras Faciais do tipo "Face
Sandim
Shield"

Desenvolver um modelo de simulação para estimar o impacto do COVID19 na demanda de utilização da infraestrutura do sistema de saúde em
Campo Grande – MS.

5

Implementação de Laboratório
Referência para o Diagnóstico
Molecular (RT – qPCR) e
Pesquisa do vírus SARS-CoV2 na Costa Leste do estado de
Mato Grosso do Sul

Edis Belini Junior

CPTL

Realizar o diagnóstico de pacientes com suspeita de infecção pelo vírus
SARS-CoV-2 e dos profissionais de saúde do estado de Mato Grosso do
Sul, atuantes no combate à COVID-19, por meio de teste molecular por
RT-qPCR.

ATRÁS DAS MÁSCARAS:
LIÇÕES E VISÕES DE UMA
PANDEMIA

Priscila Balderrama

CPTL

Construir um documentário sobre a atuação de profissionais de saúde
envolvidos com o atendimento de pacientes acometidos pela Covid-19,
durante o período de combate à pandemia, nas diferentes regiões do
país.

16

Correntes do Bem

Juliana Arena
Galhardo

FAMEZ

Organizar e operacionalizar ações e doações junto as instituições.

10

Web-Educação em Saúde

Juliana Arena
Galhardo

FAMEZ

Promover a educação em saúde utilizando a maior variedade possível de
meios presenciais ou digitais (Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter e
afins), mantendo canais de comunicação abertos, 24 horas e 7 dias da
semana, a fim de dirimir dúvidas sobre a pandemia do novo coronavírus.

21

Aspectos estruturais de
proteínas não-estruturais de
SARS-CoV-2

Marcos Serrou do
Amaral

INFI

Estudar o enovelamento da proteína NSP3a do Coronavírus bem como
de outros membros da mesma família. Esses estudos servirão como
base para clarear o entendimento da ação e função da proteína no
processo de infecção e interação dos vírus com o hospedeiro.

4

Coronavirus: você tem alguma
dúvida?

Alessandra Gutierrez
de Oliveira

FAMED

Combater a desinformação e ajudar a comunidade no enfrentamento da
pandemia do novo Coronavirus.

20

2

UFMS - Projetos COVID-19

Título

Coordenador

UAS

Objetivo geral

Pesquisadores e
estudantes
envolvidos

FAODO

Capacitar os discentes sobre o diagnóstico dos diferentes tipos de
traumatismo dental e urgências odontológicas recomendados pela
Associação Internacional do Trauma Dental (IADT) e American Dental
Association (ADA), respectivamente; Esclarecer a população sobre os
aspectos que configuram emergência, urgência ou tratamentos eletivos
na odontologia assim como a conduta a ser tomada nessas situações ; e
desenvolver atividades multiprofissionais, englobando a odontologia, o
jornalismo e a nutrição, com o objetivo de facilitar e integrar as
informações fornecidas à população.

8

Cuidados e orientações
básicas sobre traumatismo
dental e urgências
odontológicas acometidas
durante a pandemia pela
COVID-19

Jefferson José de
Carvalho Marion

ESTRATÉGIAS DE
ENFRENTAMENTO DO
ESTRESSE EM
DECORRÊNCIA DA
PANDEMIA COVID-19

Carlos Eduardo Vilela
Gaudioso

CPCX

Avaliar o nível de estresse da população em decorrência da pandemia
COVID-19, ajustando um programa de intervenção como enfrentamento.

9

Consequências da pandemia
de COVID-19 sobre a prática
de atividades físicas da
população campo-grandense.

Joel Saraiva Ferreira

FAED

Analisar as consequências da pandemia de COVID-19 sobre a prática de
atividades físicas da população campo-grandense.

6

A importância da adesão e
reforços nos hábitos de
higienização dentária no
período de quarentena pela
Covid-19

Rafael Ferreira

FAODO

Esclarecer a população sobre a importância de se realizar a higiene
dentária diariamente e como que isso pode afetar a sua saúde a partir de
vídeos e/ou cartilhas virtuais.

7

ESTUDO PRELIMINAR DE
SINTOMAS E
MEDICAMENTOS
PREVALENTES DA
SINDROME RESPIRATÓRIA
VIRAL "GÊNIO EPIDÊMICO"
DA PANDEMIA DE COVID-19
EM CAMPO GRANDE/MS.

Joaquim Dias da Mota
Longo

INISA

Analisar detalhadamente os sintomas registrados a fim de identificar o
remédio homeopático mais adequado a esses pacientes e baseado em
estudos epidemiológicos realizados no Brasil, selecionar aquele
medicamente “genio epidemico” mais adequado aos seus familiares
neste m omento da epidemia em curso.

7

Questões bioéticas na
alocação de recursos escassos Juliana Dias Reis
na pandemia de COVID- 19 no Pessalacia
Mato Grosso do Sul

CPTL

Conhecer e analisar as diferentes percepções de profissionais de saúde
sobre a tomada de decisão envolvendo a alocação de recursos escassos
durante a pandemia de COVID- 19.

2

Quintal de leitura: brincando de Lucilene Machado
ler
Garcia Arf

CPAN

Contribuir com os pais das crianças que estão com os filhos em casa
(professores da UFMS, alunos que são pais, entre outros) oferecendo
uma opção confiável capaz de provocar o entretenimento saudável e
desenvolvimento cognitivo.

3

8

FABRICAÇÃO DE
PRODUTOS SANEANTES
PARA COMBATER A
PANDEMIA DE
CORONAVIRUS

Maria Ligia Rodrigues
Macedo

FACFAN

Assim sendo, este projeto tem como objetivo produzir em mediana escala
produtos saneantes (álcool glicerinado 80%, álcool etílico 77%, e álcool
gel) para atender a demanda interna da UFMS, o Hospital Universitário, e
a Farmácia – Escola, que vão manter os atendimentos a população
durante a crise causada pelo coronavirus, e permitirá complementar
demandas de outras instituições do estado do MS como a Policia
Federal.

Você sabia? ... é isso que eu
faço na UFMS

Marcelo Fernandes
Pereira

PROECE

Divulgar o conhecimento científico produzido e preservado na UFMS por
meio da produção e difusão entre o público adolescente de vídeos curtos
(máximo 60 segundos), que sejam lúdicos e tragam linguagem simples e
programação visual convidativa para o público alvo.

11

Fórum virtual de regentes e
coralistas

Ana Lucia Iara
Gaborim Moreira

FAALC

Criar um Fórum, com ferramentas à distância (TICs), para discutir
estratégias didáticas para o ensino de música e para a prática coral,
mantendo o protagonismo da UFMS nessa área.

3

“E SE A GENTE...”: REUNIÃO
E COMPARTILHAMENTO DE
Geraldino Carneiro de
INFORMAÇÕES, ATIVIDADES
Araújo
E MENSAGENS DURANTE
PANDEMIA DE COVID-19.

CPAR

Criar uma plataforma que reúna e ofereça uma série de informações
envolvendo a Covid-19 para serem compartilhadas, tais como prevenção
contra o Coronavírus; atividades para promover o isolamento social;
ações locais de prevenção e solidárias; ações de pensamento positivo e
agradecimento aos profissionais vinculados às atividades essenciais e da
saúde.

15

NÚCLEO E-SAÚDE
CPTL/UFMS: TELE-SAÚDE
NO COMBATE A PANDEMIA
DE COVID-19

Juliana Dias Reis
Pessalacia

CPTL

Monitorar os casos suspeitos e confirmados de COVID-19, que foram
notificados à Vigilância Epidemiológica do município e que permanecem
em casa em isolamento domiciliar, em parceria com a Secretaria
Municipal de Saúde.

13

Modelagem e Predição do
Número de Casos de COVID19 na Cidade de Campo
Grande - MS

Erlandson Ferreira
Saraiva

INMA

Desenvolver uma modelagem matemática/estatística sobre as
quantidades de notificações de casos de COVID-19 na cidade de Campo
Grande, MS.

3

Avaliação de sintomas
depressivos e ansiosos em
idosos diante do isolamento
social pela COVID-19

Bruna Moretti Luchesi

CPTL

Avaliar a saúde mental de idosos brasileiros durante a pandemia de
COVID-19.

2

Curso online de Comércio
Eletrônico e Marketing Digital

Ana Graziele Lourenço
Toledo

CPAQ

Desenvolver um curso online sobre comércio eletrônico e marketing
digital voltado para os empreendedores informais, micro e pequeno
empreendedor

6

3

UFMS - Projetos COVID-19

Título

Coordenador

CONECTANDO AS MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS AOS
Daniela Althoff Philippi
CONSUMIDORES NO
COMBATE À COVID-19

UAS

Objetivo geral

Pesquisadores e
estudantes
envolvidos

CPAQ

Conectar quem precisa dos produtos/serviços a quem os dispõe,
fornecendo informações úteis à população de Aquidauana e região,
evitando a circulação e incentivando os negócios locais.

8

INQUI

Criação de conteúdo, na forma de vídeos, com uma série de tópicos
relacionados à redação de textos científicos.

1

Atender a comunidade do Grande Lageado com plano de contingência.

16

FAED

Investigar os impactos subjetivos do COVID-19 no lazer de universitários
vinculados ao Programa Segundo Tempo Universitário – Núcleo UFMS.

1

Preparação de material e
estudo individual da “Camerata Rafael Pedrosa
Madeiras Dedilhadas da
Salgado
UFMS”

FAALC

Realizar transcrições e arranjos musicais para o grupo “Camerata
Madeiras Dedilhadas da UFMS” com intuito de preparar material ao
grupo para a volta das atividades, e propiciar tarefas para o grupo com a
finalidade de ter atividades para que os indivíduos não passem por
situações de estresse emocional ou crises de depressão.

5

Teste de Sistema Automático
Para Respiração Assistida
(SAPRA) em suínos

Fabricio de Oliveira
Frazilio

FAMEZ

Avaliar se o Sistema Automático Para Respiração Assistida (SAPRA),
avaliados em suínos, será eficiente para manutenção dos parâmetros
pulmonares e hemogasométricas em humanos.

7

Aplicação do GLP como
recurso energético de suporte
às instalações hospitalares.

Nadya Kalache

FAENG

Suplementar a capacidade de atuação do Hospital Universitário Maria
Aparecida Pedrossian - HUMAP no momento de enfrentamento ao
COVID-19, por meio de implementações na sua infraestrutura, utilizando
como recurso energético o Gás Liquefeito de Petróleo - GLP.

9

FAMED

Analisar o impacto da pandemia por COVID-19 na saúde mental dos
profissionais de saúde atuantes nas linhas de frente de trabalho.

5

Dicas de Redação Científica

Giuseppe Abíola
Câmara da Silva

PLANO DE CONTINGÊNCIA
PARA O ATENDIMENTO
EMERGENCIAL DURANTE A
PANDEMIA DO
CORONAVÍRUS - GRANDE
LAGEADO

Wilson Joao
Bittencourt Bellincanta

Impactos subjetivos do COVID19 no lazer de universitários
Junior Vagner Pereira
vinculados ao Programa
da Silva
Segundo Tempo Universitário

Análise do impacto da
pandemia de COVID-19 na
Kleber Francisco
saúde mental dos profissionais
Meneghel Vargas
da saúde atuantes nas linhas
de frente no ano de 2020

FAMED

Prática pedagógica e docência:
um olhar do professor de
Rogério Zaim de Melo
educação física durante a
Covid-19

CPAN

Compreender como se realiza a prática pedagógica do componente
curricular Educação Física durante esse período de isolamento imposto
pela pandemia do Covid-19.

3

ASPECTOS
SOCIODEMOGRÁFICOS,
LABORAIS E ESTILO DE
VIDA ASSOCIADOS À SAÚDE Edineia Aparecida
MENTAL EM
Gomes Ribeiro
TRABALHADORES DURANTE
O ENFRENTAMENTO DA
COVID-19

CPAN

Identificar os fatores associados à saúde mental durante o enfrentamento
da COVID-19, em trabalhadores de uma instituição pública de ensino
superior.

10

Papo paliativo: cuidados
Juliana Dias Reis
paliativos em meio a pandemia
Pessalacia
de COVID-19

CPTL

Discutir assuntos relacionados aos cuidados com pacientes e familiares
em cuidados paliativos em meio a pandemia de COVID-19, por meio de
lives no Instagran da Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos, com a
participação de convidados especialistas no assunto.

7

Percepção de profissionais da
Atenção Primária a Saúde
sobre a atuação durante a
pandemia de Covid-19

Juliana Dias Reis
Pessalacia

CPTL

Identificar a percepção dos profissionais de saúde da APS sobre a
atuação deste nível de atenção durante a pandemia de COVID-19 nos
municípios de Três Lagoas/MS e de Andradina/SP.

6

Super-ação: lições frente às
dificuldades

Wesley Ricardo de
Souza Freitas

CPAR

Realizar lives com pessoas que enfrentaram grandes desafios em suas
vidas e atualmente são pessoas e profissionais de que influenciam
positivamente outras pessoas.

1

25

1o Simpósio Online da Liga
Acadêmica de Patologia
Médica da UFMS-CPTL Covid-19: uma abordagem
interdisciplinar.

Daniel Eugenio
Montezzo

CPTL

Promover a atualização, não só dos acadêmicos de medicina, mas de
toda a comunidade, acerca dos aspectos interdisciplinares da COVID-19.
Será um evento online e gratuito para que todos possam ter acesso às
informações mais recentes, relevantes e fidedignas desta doença, tendo
em vista o crescente número de notícias falsas e sem validade científica
disseminadas no momento.

QUALIDADE DO SONO EM
PROFISSIONAIS DE
ENFERMAGEM DURANTE A
PANDEMIA COVID-19

Mariana Alvina dos
Santos

CPTL

Analisar o sono dos profissionais de saúde durante a pandemia de
COVID-19.

3

Análise Espacial dos Casos de
Elisa Pinheiro de
Covid-19 em Corumbá/Ladário
Freitas
– MS

CPAN

Analisar espacialmente a dinâmica de expansão da Covid-19 nos sítios
urbanos de Corumbá-Ladário – MS para fornecer produtos cartográficos
às autoridades públicas para que possam ajudar na elaboração de
estratégias de conteção da doença a partir das viaráveis geográficas.

3

Saúde Mental da comunidade
acadêmica da UFMS-Campus
de Aquidauana em tempos de
pandemia relacionada ao
COVID-19.

CPAQ

Levantar e produzir dados sobre os impactos e evolução da doença
nessa microrregião de Aquidauana na comunidade UFMS – CPAQ;

6

Aguinaldo Rodrigues
Gomes

4

UFMS - Projetos COVID-19
Pesquisadores e
estudantes
envolvidos

Título

Coordenador

UAS

Objetivo geral

AutoCine UFMS: reviver
histórias, ressignificar espaços
e experiências de lazer em
tempos de pandemia

Junior Vagner Pereira
da Silva

FAED

Promover atividades artísticas no AutoCine UFMS.

4

Impacto da Pandemia de
Covid-19 na Qualidade de Vida
Andréa Sanchez
Relacionada à Saúde em
acadêmicos do CPTL/UFMS

CPTL

Avaliar a QVRS dos acadêmicos de diferentes cursos da Universidade
Federal do Mato Grosso do Sul, Campus de Três Lagoas (CPTL/UFMS),
bem como o impacto das medidas profiláticas contra o COVID-19,
isolamento social e educação à distância, na Qualidade de Vida dos
estudantes.

12

Liga Acadêmica de Geriatria e
Gerontologia (CPTL/UFMS) e
projeto Doa Tempo:
promovendo a interação social
de idosos durante a pandemia

Bruna Moretti Luchesi

CPTL

Amenizar sentimentos de solidão propiciados pelo quadro de isolamento
social de idosos; Contribuir para a manutenção da saúde física e mental
dos idosos; e Colaborar com instituições que zelam por pessoas idosas
no contexto da pandemia.

12

MONITORAMENTO E
ANÁLISE ESPACIAL DA
DISSEMINAÇÃO DA COVID19 NO TERRITÓRIO SULMATOGROSSENSE

Mauro Henrique
Soares da Silva

CPTL

Realizar análise espacial da COVID-19 em Mato Grosso do Sul, pelo
olhar da Ciência Geográfica, considerando as características do território
que se materializam como facilitadores de fluxo e aglomerações
humanas, beneficiando a disseminação do coronavírus, bem como
potencializando as consequências da dispersão da doença.

24

ESTRESSE OCUPACIONAL,
QUALIDADE DE VIDA E
COPING EM EQUIPE DE
Luciana Contrera
ENFERMAGEM HOSPITALAR
EM TEMPOS DE PANDEMIA
DO COVID-19.

INISA

Verificar a associação entre o estresse ocupacional, a medida de
qualidade de vida e as estratégias de enfrentamento (coping) pela equipe
de enfermagem hospitalar atuante durante a pandemia do Covid-19.

2

Rodas Virtuais de Conversa da
Priscila Balderrama
LASFC.

CPTL

Utilizar tecnologias da informação para o desenvolvimento de rodas de
conversa virtuais, sobre temas relevantes na atualidade, no contexto da
APS.

13

CPAN

Conhecer a situação em que se encontram os projetos empreendedores
realizados pelos egressos do curso “Curso de Atualização em
Pioneirismo e Educação Empreendedora”, diante das crises enfrentadas
pela COVID-19 no ano de 2020. Eles deverão apresentar seus
problemas, necessidades, adaptações, alternativas e soluções
encontradas para permanência e continuidade dos projetos.

4

5

Educação empreendedora
frente às crises 2020

Caroline Goncalves

IMPACTO DE UM
PROGRAMA EDUCATIVO
DIGITAL EM DIABETES
MELLITUS TIPO 2

Juliana Dias Reis
Pessalacia

CPTL

Avaliar o impacto de um programa de intervenção para portadores do
diabetes mellitus tipo 2, por meio do uso de tecnologias, através da
análise de variáveis comportamentais e clínicas, ao longo de três meses
de seguimento, em pacientes da APS, durante o período de isolamento
social decorrente da pandemia de COVID-19.

Ombro amigo virtual:
tecnologias para a vinculação
em saúde.

Juliana Dias Reis
Pessalacia

CPTL

Possibilitar a criação de vínculos virtuais entre estudantes dos cursos de
Medicina e Enfermagem e os pacientes oncológicos assistidos na Rede
Feminina de Combate ao Câncer de Três Lagoas (RFCC), durante o
período de isolamento social na pandemia de COVID-19.

23

AVALIAÇÃO DE SINTOMAS
DE ESTRESSE,
DEPRESSIVOS E ANSIOSOS
Tatiana Carvalho Reis
EM MULHERES COM FILHOS
Martins
CRIANÇAS E
ADOLESCENTES DURANTE
A PANDEMIA COVID-19

CPTL

Avaliar a saúde mental de mulheres com filhos crianças e
adolescentesdurante a pandemia de Covid-19.

3

Grupo de apoio ao Acadêmico
em Atividade Prática nas
Instituições de Saúde GAAPIS

INISA

Oferecer suporte à saúde mental dos acadêmicos de enfermagem em
situação ou em vias de iniciar atividades práticas (prática específica ou
estágio obrigatório) nas instituições de saúde em tempos de pandemia.

1

INISA

Avaliar os fatores psicossociais de proteção associados ao bem-estar
psicológico e a qualidade de vida de estudantes de graduação de
Universidades públicas no contexto de isolamento social decorrente da
pandemia de COVID-19.

5

FAED

O objetivo do estudo é investigar o impacto da pandemia COVID-19 ao
tempo disponível e vivências de lazer de universitários federais no Brasil
em período de pandemia. Especificamente, objetivou identificar o local de
residência e tipos de recursos tecnológicos disponíveis; investigar os
efeitos do COVID-19 ao tempo social; avaliar o grau de envolvimento
com experiências de lazer; identificar os tipos de interesses culturais
vivenciados; diagnosticar os principais meios utilizados para vivência do
lazer; identificar os fatores que atuaram como barreiras.

1

INQUI

Monitorar por estudos a síntese in silico e ensaios biológicos de
compostos potencialmente multialvo baseados em flavonoides e
análogos do Nafamostato.

12

Joice Elica Espindola
Paes Ozelame

Fatores psicossociais de
proteção associados ao bemestar psicológico e a qualidade
de vida de estudantes de
Claudia Du Bocage
graduação em contexto de
Santos Pinto
isolamento social em
decorrência da epidemia de
covid-19.

COVID-19 e implicações ao
tempo disponível e vivências
de lazer de universitários
federais no Brasil

Junior Vagner Pereira
da Silva

Preparação econômica e
sustentável de novas
substâncias com potencial para
Dênis Pires de Lima
serem utilizadas no protocolo
de tratamento da infecção por
COVID-19

5

UFMS - Projetos COVID-19

Título

Coordenador

Pesquisadores e
estudantes
envolvidos

UAS

Objetivo geral

CPTL

Avaliar a QVRS da equipe de enfermagem de um Hospital de médio
porte do interior do Mato Grosso do Sul, situado à Avenida Rosário
Congro, 1533 no município de Três Lagoas, MS, bem como o impacto da
pandemia de Covid-19 neste contexto.

12

SEAD

Elaborar um curso em ambiente virtual de aprendizagem onde alunos,
acadêmicos e demais interessados (membros da comunidade
universitária ou não) possam fazer remotamente aulas sobre como
utilizar o MS Word para a elaboração de documentos impressos e
digitais, seguindo as normas básicas da ABNT para documentos
acadêmicos.

1

CPAN

Compreender como foi o processo de planejamento docente das
atividades didático-pedagógicas e da avaliação da aprendizagem durante
o período de ensino remoto emergencial na UFMS – Campus do
Pantanal.

2

FACH

Elaborar um curso em ambiente virtual de aprendizagem onde alunos,
acadêmicos e demais interessados (membros da comunidade
universitária ou não) possam fazer remotamente aulas sobre como
utilizar o MS Word para a elaboração de documentos impressos e
digitais, seguindo as normas básicas da ABNT para documentos
acadêmicos.

1

A utilização de mesa
Carla Regina Mariano
digitalizadora no ensino remoto
da Silva
de matemática

INMA

Auxiliar o professor na preparação de material de orientação e na
execução de atividades online utilizando a mesa digitalizadora nessa
nova configuração que salas de aula de todos os níveis de ensino têm
como realidade durante essa pandemia.

2

Produção de sabão líquido
ecológico: um material de
higienização para evitar a
contaminação com Covid-19
(Coronavirus Disease 2019):
uma atividade pedagógica,
socioambiental principalmente
preocupado com as pessoas
em vulnerabilidade social.

INQUI

Promover a proteção da saúde dos nossos alunos, pais, funcionários e
vizinhos da escola contra a Covid-19 esse projeto está sendo proposto.

11

CPPP

Criar vídeo aulas para dar apoio a todas as pessoas que necessitem
desenvolver atividades a distância tanto na área de ensino como também
profissionais em geral, que necessitem fazer reuniões e apresentações
utilizando videoconferências ou fazendo gravação para disponibilização
para que outras pessoas possam assistir e analisar as possibilidades
para tomada de decisão e também aprendizagem.

1

FADIR

Analisar a configuração do direito-dever humano e fundamental ao meio
ambiente equilibrado e seus efeitos na busca pela realização da saúde
planetária na época geológica do Antropoceno;

3

Impacto da Pandemia de
Covid-19 na Qualidade de Vida
da equipe de enfermagem de
Andréa Sanchez
um Hospital de médio porte do
interior do Mato Grosso do Sul

O Microsoft Word para
Acadêmicos

Eduardo Luís
Figueiredo de Lima

Planejamento docente e
avaliação da aprendizagem no
ensino remoto emergencial

Andreliza Cristina de
Souza

Sofrimento psíquico do(a)
trabalhador(a) de saúde
durante a pandemia Covid-19:
Revisão de literatura.

Educação a Distância e
Trabalho Remoto: Videoaulas
de Ferramentas de Tecnologia
e Metodologias para serem
usadas no apoio ao Ensino a
Distância e Trabalhos HomeOffice para execução de
atividades remotas e
compartilhadas.

Sandra Fogaça Rosa
Ribeiro

Rafael do Prado
Apparecido

Robson Soares Silva

SAÚDE PLANETÁRIA: UMA
ABORDAGEM A PARTIR DA
Lívia Gaigher Bósio
EFETIVIDADE DOS DIREITOS
Campello
HUMANOS AMBIENTAIS NA
ÉPOCA DO ANTROPOCENO

6

