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O Brasil é um país deficitário em número de doadores de 
extrema importância a implementação de ações que visem a captação de
doadores. Para além do aspecto social, a temática da doação de
conceitos interdisciplinares de áreas diversas como Química,
Nesse contexto o Programa de Extensão tem por objetivo
e o debate de aspectos científicos envolvidos na
seguido de produção de material bibliográfico e
com o intuito de desmitificar a doação de
importantes para motivar potenciais
implementação desse Programa de Extensão surgiu da experiência do grupo de 
extensionistas que já atua em um Projeto d
sangue do ponto de vista de um químico: conscientização dos estudantes de 
Química para a importância do tema e apoio aos hemocentros
implementação do Programa pretende
executar diversas ações que foram demandadas durante a execução do projeto em
questão, e que são melhor exequíveis no formato de Programa de Extensão.

 

 
  

Programa Sangue Bom: Um olhar científico e humano

Maria Cristina Silva 
 Departamento de Ciências Naturais 

O Brasil é um país deficitário em número de doadores de sangue, e por isso, é
extrema importância a implementação de ações que visem a captação de
doadores. Para além do aspecto social, a temática da doação de
conceitos interdisciplinares de áreas diversas como Química, Biologia e Medici
Nesse contexto o Programa de Extensão tem por objetivo promover a investigação 
e o debate de aspectos científicos envolvidos na temática “doação de sangue”, 
seguido de produção de material bibliográfico e promoção de palestras e eventos 

e desmitificar a doação de sangue e disseminar informações 
importantes para motivar potenciais doadores. Vale ressaltar que a demanda pela 

Programa de Extensão surgiu da experiência do grupo de 
já atua em um Projeto de extensão intitulado: “

de vista de um químico: conscientização dos estudantes de 
importância do tema e apoio aos hemocentros
Programa pretende-se abranger outras áreas além da Química e 

diversas ações que foram demandadas durante a execução do projeto em
questão, e que são melhor exequíveis no formato de Programa de Extensão.
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extrema importância a implementação de ações que visem a captação de novos 
doadores. Para além do aspecto social, a temática da doação de sangue envolve 

Biologia e Medicina. 
promover a investigação 

temática “doação de sangue”, 
promoção de palestras e eventos 

sangue e disseminar informações 
doadores. Vale ressaltar que a demanda pela 

Programa de Extensão surgiu da experiência do grupo de 
e extensão intitulado: “A doação de 

de vista de um químico: conscientização dos estudantes de 
importância do tema e apoio aos hemocentros”. Com a 

se abranger outras áreas além da Química e 
diversas ações que foram demandadas durante a execução do projeto em 

questão, e que são melhor exequíveis no formato de Programa de Extensão.   


