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Nome do Projeto de Extensão
PROJETO DIRETRIZ - AÇÃO DA FISIOTERAPIA NA CONFECÇÃO DE
ÓRTESES DE BAIXO CUSTO E NA ADAPTAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
AUXILIARES DE MARCHA PARA PACIENTES DA CLÍNICA ESCOLA DE
FISIOTERAPIA.
Coordenador do Projeto

Prof. Renato Trede

O que é o Projeto?

Confeccionar órteses para os
pacientes da Clínica escola de

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

Fisioterapia da UFVJM

jargões e estrangeirismos)

Qual o período de realização do projeto?

Agosto de 2010 à Julho de 2011

Quais são os objetivos do projeto?

Melhorar a funcionalidade de
pacientes da clínica escola de
fisioterapia da UFVJM pelo uso de
Órteses

Quem poderá participar do projeto?

Pacientes da clínica escola de
fisioterapia da UFVJM

Qual o local que será realizado o projeto?

Clínica escola de fisioterapia da

(endereço, ponto de referência)

UFVJM - Campus JK - Próximo à
barreira da Policia Rodoviária
Federal

Quais os dias e horários em que serão

Quintas-feiras no período da tarde

realizadas as atividades do projeto?

mediante agendamento de
avaliações

Quais as atividades propostas para a

Avaliação fisioterápica e confecção

comunidade no projeto?

gratuita de órteses
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Como participar? (se for através de inscrição

Agendamento com a secretária da

prévia, favor descrever local de inscrição, telefone,

Clinica escola de fisioterapia da

nome da pessoa que ficará responsável pela inscrição,
se terá fila de espera, se todos que estarão inscritos

UFVJM - É necessário ser paciente

poderão participar do projeto)

da clínica escola.

Como o projeto será avaliado pela

Serão aplicados questionários de

comunidade?

satisfação aos pacientes atendidos

Caso o participante deseje fazer alguma

Contactar o Coordenador do

reclamação e sugestão, como fazê-lo?

Projeto (Prof. Renato Trede)
através do telefone da Clínica
Escola de Fisioterapia da UFVJM:
3531-1239

As informações prestadas serão de responsabilidade do coordenador do projeto.

Edital PIBEX 001 – 2010 / PROEXC / UFVJM

