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O que é o Projeto?

Trata-se de um projeto que visa
saber o nível de conhecimento de

(resumo simplificado com utilização de linguagem
simples e compreensível, evitando o uso de siglas,

profissionais de saúde e educação

jargões e estrangeirismos)

sobre as leishmanioses

Qual o período de realização do projeto?

Agosto de 2010 a julho de 2011

Quais são os objetivos do projeto?

Avaliar o nível de conhecimento
destes profissionais

Quem poderá participar do projeto?

Profissionais de saúde e educação

Qual o local que será realizado o projeto?

Escolas,

(endereço, ponto de referência)

centros de saúde

Quais os dias e horários em que serão

As

realizadas as atividades do projeto?

realizadas no horário comercial, em

hospitais,

entrevistas

dias

postos

serão

disponibilizados

e

(foram)

pelos

profissionais
Quais as atividades propostas para a

Promover um curso de capacitação

comunidade no projeto?

acerca

do

tema

se

houver

necessidade
Como participar? (se for através de inscrição

Deve ser profissional da saúde ou

prévia, favor descrever local de inscrição, telefone,

educação

nome da pessoa que ficará responsável pela inscrição,
se terá fila de espera, se todos que estarão inscritos
poderão participar do projeto)

Como o projeto será avaliado pela

No cotidiano através da adoção de
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comunidade?

medidas

profiláticas

contra

a

doença
Caso o participante deseje fazer alguma

Entrar em contato através do –e-

reclamação e sugestão, como fazê-lo?

mail: ricbarata@hotmail.com

As informações prestadas serão de responsabilidade do coordenador do projeto.
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