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Nome do Projeto de Extensão:INTEGRANDO A FAMÍLIA NO CUIDADO DE
SEUS BEBÊS: ENSINANDO A APLICAÇÃO DA MASSAGEM SHANTALA.
Coordenador do Projeto:

Murilo Xavier

O que é o Projeto?

O projeto é o ensino da massagem
Shantala em bebês para às mães ou
cuidadores.

Qual o período de realização do projeto?

Março de 2011 a Março de 2012

Quais são os objetivos do projeto?

Instruir e facilitar o aprendizado e
desenvolvimento da técnica Shantala
por mães ou cuidadores, e
desenvolver pesquisa para
observação das implicações da
massagem no comportamento e na
saúde física do bebê, além das
repercussões e benefícios no vínculo
mãe-criança.

Quem poderá participar do projeto?

Estudantes interessados e aprovados
pelo coordenador do curso a partir do
5º período.

Qual o local que será realizado o projeto?

Será realizado em ESF (Palha, Rio
Grande e Bom Jesus)

Quais os dias e horários em que serão

O projeto está sendo realizado às

realizadas as atividades do projeto?

quintas-feiras atualmente.

Quais as atividades propostas para a Palestras para as gestantes, ensino
comunidade no projeto?

da massagem Shantala.

Como participar?

O interessado deverá procurar o
coordenador do projeto e passar por
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uma seleção feita pelo mesmo. Caso
tenha vaga e for selecionado ele
estará participando do projeto e se
não houver vaga ele estará na lista de
espera.
Email: Xaviermurilo@hotmail.com
Como o projeto será avaliado pela

Através do preenchimento de

comunidade?

algumas perguntas relacionadas ao
funcionamento do projeto.

Caso o participante deseje fazer alguma

Ele deverá procurar a bolsista do

reclamação e sugestão, como fazê-lo?

projeto pelo
contato:kellythaisgomes@hotmail.com
Ou procurar nos horários das
Atividades do projeto nos ESFs.

As informações prestadas serão de responsabilidade do coordenador do projeto.
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