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PROJETOS DE EXTENSÃO 2018 - ESTÁCIO AMAZÔNIA

Licenciaturas

Projeto(s) do curso: COMPUTAÇÃO

Título REDE DIGITAL ESTÁCIO: COMPARTILHANDO SABERES EM INFORMÁTICA APLICADA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Estamos na era da “digitalidade”, da informação e da comunicação. Algumas pessoas têm contato com a tecnologia desde cedo. Apresentam uma 
bagagem de conhecimentos tecnológicos que lhes permitem ir sempre mais além. Isso faz pensar na progressão que boa parte da população, que não 
pertencem à essa geração digital, precisa adquirir não só para acompanhar esse desenvolvimento, mas principalmente os avanços que surgem em 
decorrência dessa geração digital. Analisando esta situação elaborou-se a presente proposta visando proporcionar à comunidade do entorno do 
Campus Estácio da Amazônia acesso às tecnologias digitais e possam se beneficiar, seja em seus afazeres, no trabalho, em casa, e principalmente nos 
estudos no fortalecimento da disseminação do ensino à distância como tendência mundial para a formação profissional do cidadão. O projeto tem 
como objetivo democratizar o acesso a modernas tecnologias a cidadãos, acadêmicos e terceirizados, oportunizando lhes conhecimentos básicos e 
aplicados na área de informática, de forma a contribuir na sua formação educacional e profissional em uma sociedade globalizada; familiarizar os 
cidadãos com o recurso tecnológico, contribuindo para que os mesmos estreitem suas relações com a tecnologia, inserindo-se melhor ao contexto da 
modernidade; Ampliar sua capacidade de trabalhar coletivamente, envolvendo-se em grupos de interesse, utilizando ferramentas como exemplo a web 
para auxiliá-los em suas atividades; Utilizar os  recursos do computador para auxiliá-los nas tarefas do dia a dia e principalmente nos estudos à 
distância. O projeto será desenvolvido pelos acadêmicos do Curso de Licenciatura em Computação supervisionados pelo professor- orientador. O 
projeto terá um custo baixo, pois utilizará os espaços de laboratório de Informática (20 computadores conectados à internet) do Campus em horários 
ociosos aos sábados. O projeto tem como meta atender 100% à comunidade do entorno que se encontram regularmente matriculados no ensino 
público, funcionários terceirizados do Campus, professores da rede municipal e estadual de ensino público. Elevando um impacto social voltado para os 
jovens a adultos na inserção do mercado de trabalho com aproximadamente 200 alunos por semestre, oportunizando de acesso à estudos informáticos 
e acesso às instalações do Campus Estácio.

Docente orientador: ANGELO AUGUSTO COÊLHO FREIRE E-mail: angelo.freire@estacio.br

Saúde

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título ESTÁCIO RECICLANDO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A proposta da atividade é apresentar a importância do pilar socioambiental para construção de um perfil profissional com as responsabilidades de um 
Gestor, valorizando a comunidade onde o projeto será implantado, respeitando a legislação vigente. O projeto de cunho interdisciplinar possibilitará 
aos acadêmicos do Centro Universitário da Amazônia desenvolverem no campus ações voltadas aos três pilares da sustentabilidade: Social, econômico 
e o Ambiental. Objetivo Geral 	 Proporcionar aula de campo visando aliar a teoria com a prática, demonstrando no ambiente o conteúdo aprendido 
em sala de aula.  Objetivos Específicos  Criar consciência para o desenvolvimento sustentável . Conscientização da comunidade acadêmica sobre a 
importância da coleta seletiva dos resíduos sólidos e a preservação do meio ambiente.  Proporcionar a implantação do Ecoponto para a coleta seletiva 
no Campus.  ECOPONTO;  Palestras sobre tema sustentabilidade;  Coleta de lixos na comunidade e cachoeiras;  Aplicar pesquisa referente à coleta 
de lixo no campus e na comunidade ao entorno do Campus, analisando as benfeitorias realizadas no local, os impactos positivos e negativos; 
 
Implantar o ECOPONTO.   4. RESULTADO ESPERADO   A proposta desta ação é que os alunos envolvidos possam ter mais contato com o campo de 
atuação profissional. Assim, espera-se que o projeto contribua para formação profissional do discente fazendo-o perceber a importância do 
conhecimento adquirido na academia para suas ações no mercado e no respeito à responsabilidade socioambiental. Espera-se ainda que a 
comunidade acadêmica e os moradores do bairro ao entorno do Centro Universitário Estácio da Amazônia sejam sensibilizados para o correto 
armazenamento do lixo, utilizando o ECOPONTO que será instalado.  o número de beneficiários serão toda a comunidade acadêmica e moradores do 
bairro próximo ao Campus. A previsão é que o trabalho envolva cerca de 1000 acadêmicos.  ETAPAS	RESPONSÁVEL	(INÍCIO e TÉRMINO) Reunião 
com a comunidade e Órgãos Públicos – Fase Planejamento Coordenadores e professores dos cursos -  03/03/2018 a 06/03/2018 Implantação do 
Ecoponto	Alunos	-  10/03/2018 a 11/03/2018 Execução das atividades	Alunos e professor - 11/03/2018 a11/03/2019  

Docente orientador: Marcela Liege da Silva E-mail: marcela.moura@estacio.br

Tecnologia da Informação

Projeto(s) do curso: Sistema de Informação

Título MARATONA DE PROGRAMAÇÃO ESTÁCIO AMAZÔNIA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: A maratona de programação é uma competição de resoluções de problemas computacionais entre equipes. Cada time é composto por três 
estudantes de graduação que dividem um único computador para solucionar os problemas propostos. O objetivo das equipes na competição é 
solucionar o maior número de problemas em um menor tempo possível e com o menor número de tentativas de submissão possível (ou seja, menor 
número tentativas de resolução da questão). Os problemas que permeiam a competição exigem soluções criativas, demandando raciocínio lógico e 
conhecimentos em diversas áreas relativas a computação, tais como, linguagens de programação, estruturas de dados, análise de complexidade de 
algoritmos; além de exigir conhecimentos gerais de matemática. Durante as competições os problemas que são resolvidos devem ser submetidos sob a 
forma de um código em uma linguagem de programação para um juiz online avaliar e retorna um feedback. No geral, as linguagens de programação 
tipicamente permitidas durante estas competições são C, C++, Java, Pascal e Python. A Estácio Amazônia pensando na qualidade e excelência na 
formação dos seus alunos em Tecnologia da Informação e Engenharias por meio deste projeto busca incentivar a cultura da Maratona na sua 
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instituição por meio de várias ações, tais como, treinamento, formação de equipes para Maratona SBC de Programação e promoção de eventos de 
competição durante ao ano. Objetivo Geral:  Promover o desenvolvimento complementar de competências em programação e resoluções de 
problemas computacionais por meio de campeonatos de maratona de programação e formar equipes capacitada a competir na Maratona SBC de 
Programação. Justificativa: “A Maratona de Programação promove nos alunos a criatividade, capacidade de trabalho em equipe, a busca de novas 
soluções de software e a habilidade de resolver problemas sob pressão.” (SBC). É extremamente importante inserir a instituição nas competições de 
programação, criando a cultura da participação neste tipo de evento. Metodologia: O projeto formará sete equipes de três alunos totalizando 21 
participantes. No projeto serão realizados realizado treinamento, campeonatos internos e nacional. O treinamento se dará por meio de encontros 
semanais com participantes, onde, serão discutidas técnicas de soluções de problemas, práticas de resolução de constent, e aulas de reforço em 
computação. As competições de maratona de programação serão realizadas por meio de uma disputa entre equipes compostas de três componentes 
obrigatórios e um reserva opcional onde cada equipe tentará solucionar o maior número de questões computacionais no menor tempo possível e com 
a menor quantidade de tentativas de resoluções possíveis (postagem de solução). A competição será realizada em um ou mais laboratórios de 
informática supervisionada por um ou mais juízes de prova. As equipes receberão um caderno com problemas computacionais, e terão, quatro horas 
para tentar soluciona-los. Cada questão resolvida corretamente computará como um ponto para a equipe e serão registrados o seu tempo de 
resolução e sua quantidade de postagem erradas (ou seja, a quantidade de vezes em que a questão foi postada sem está totalmente correta). O 
período de disputa contará com um dia, sendo dividido em duas fases: Warmup, fase testes e esquenta para as competições oficiais que não exige a 
obrigatoriedade de participações das equipes inscritas (ou seja, as equipes podem participar com desfalques de seus membros ou podem não 
participar) sendo realizada pelo período da manhã. Maratona, fase de competição oficial que exige a obrigatoriedade de participação das equipes com 
todos os seus membros participantes com exceção dos reservas. Viabilidade econômica e financeira:  O projeto terá apoio da Instituição que cederá os 
laboratórios para uso nas competições e disponibilizará uma sala para os encontros semanais. Meta:  Formar equipes qualificadas para competição 
Nacionais de Maratona de Programação.

Projeto(s) do curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Título ESTÁCIO INOVA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Estácio Inova é um projeto de incentivo a inovação na academia mediante processos de mentoria e coaching direcionado aos acadêmicos 
devidamente matriculados na IES e egressos que possuam ideias inovadoras, que beneficiem a população em parte ou em sua totalidade utilizando 
tecnologias móveis (smartphones, tablets, wearables). Preferencialmente envolvendo IoT (Internet das coisas), soluções omnichannel, Saúde, 
Educação, Transporte, Comércio e Social. Durante o Estácio Inova as equipes trabalharão desde os conceitos básicos do empreendedorismo e 
inovação, até a criação e validação do canvas de negócio e do MVP (Mínimo Produto Viável). O Projeto é uma oportunidade para que jovens 
universitários possam tirar suas ideias do papel e se familiarizar com a cultura Empreendedora das Startups, além de promover a integração e a 
exposição de problemas comuns da sociedade em que vivem. Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 
significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na 
organização do local de trabalho ou nas relações externas [1]. Enxergando a universidade como um celeiro de muitas ideias, que muitas vezes acabam 
não sendo desenvolvidas devido à falta de conhecimento, até mesmo por falta de apoio, é importante criar e disseminar na Universidade as culturas do 
Empreendedorismo, da Inovação e das Startups. Sendo assim este projeto tem como objetivos: a) Disseminar as culturas de empreendedorismo e 
inovação entre os alunos e egressos do Centro Universitário Estácio da Amazônia; b) Promover integração entre os acadêmicos e egressos fortalecendo 
o trabalho em equipe e consolidando diferentes conhecimentos; d) Desenvolver soluções inovadoras e escaláveis que beneficiem a população em 
parte ou em sua totalidade. Os encontros são realizados de segunda a sábado alternando entre atividades internas e externas, todo encontro é 
precedido de um vídeo e atividades sobre o tema que será abordado, isso agiliza a fixação e a geração de questionamentos por parte dos alunos, 
fazendo com que tenham contato com o assunto do dia, ante mesmo de estarem com o mentor. O Estácio Inova não gera custos para a IES, pois tem a 
necessidade apenas de um laboratório/sala equipado com mesas, cadeiras e internet. As ferramentas adotadas são todas online e gratuitas o que 
produz uma economia e sustentabilidade, já que não há a necessida de impressões. A adoção de tais tecnologias viabiliza economica e financeiramente 
o projeto. Nossa meta principal é entregar 12 soluções inovadoras ao final do projeto (Janeiro/2019) com o MVP validado ou em fase de validação. As 
soluções criadas são todas voltadas para o benefício da população em geral, visando modificar ou melhorar a forma como vivem, trazendo mais 
comodidade, conforto e agilidade em suas atividades do dia-a-dia. Tais soluções tem inicialmente o foco na população local onde o projeto se realiza, 
mas como startups tem potencial para serem repetíveis e escaláveis, as soluções podem ser adotadas independente da 
localidade.  REFERÊNCIAS  [1] - OCDE. Manual de Oslo: Diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre inovação. 3. ed. Paris: OCDE, 2005;

Docente orientador: IURY DA GUIA SALINO E-mail: iurysalino@gmail.com

Projeto(s) do curso: Sistemas de Informações

Título DESBRAVADORES DIGITAIS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Projeto Desbravadores Digitais é uma parceria do Centro Universitário Estácio da Amazônia com a Prefeitura Municipal de Boa Vista. Neste projeto, 
os alunos do curso de Sistemas de informações atuam como tutores para auxiliar os professores das escolas de ensino básico da prefeitura no ensino 
de robótica e programação de computadores.   O principal objetivo do projeto é oportunizar aos alunos momentos de experiência profissional por 
meio de realizações de atividades de elaboração e execução de workshops e palestras para as crianças envolvidas no projeto em questão.  Os alunos 
atuam como tutores duas vezes por semana sempre nas mesmas escolas municipais, sendo que todos os custos envolvidos no projeto são de 
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Boa Vista, o que torna este projeto viável economicamente.   O principal impacto social do projeto em 
questão, é a execução de políticas públicas que envolvem inclusão digital e social envolvendo crianças e adolescentes do Município de Boa Vista.  

Docente orientador: Dion Ribeiro Laranjeira E-mail: dion.laranjeira@estacio.br
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2018 - ESTÁCIO BELÉM

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção

Título RECICLA + ESTÁCIO: (ÓLEO, VIDRO, PAPEL E PLÁSTICO) UM PROJETO DE SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL NAS 
COMUNIDADES LOCAIS.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Conforme a população do planeta aumenta, cresce também a quantidade de lixo produzido. Porém, ao longo das décadas, foram descobertas novas 
maneiras de reaproveitar estes materiais que iam diretamente para os lixões, como plástico, papel, vidro e óleo de cozinha usado. O Projeto de 
Extensão RECICLA + ESTÁCIO terá como finalidade promover ações que privilegiem o intercâmbio IES e comunidades locais no que tange à promoção 
da discussão sobre sustentabilidade e reeducação ambiental, por meio, inicialmente, da produção de sabão com óleo de cozinha usado, transformação 
de garrafas de vidro em utensílios variados, o papel reciclado para embalagens diversas e o plástico na obtenção de vassouras, bancos e etc. Com o 
objetivo de Levar Educação Ambiental às comunidades e melhorar a qualidade de vida destas, propiciando uma forma de geração de renda, com baixo 
investimento.  Para isso, deverá ser formado 4 grupos, com 5 alunos cada, sob orientação das Prof(as).Ms.C. Diana Furtado e Érica Monteiro. Alunos 
de 1º ao 4º semestres de cursos de Graduação na área das Engenharias e arquitetura poderão participar deste projeto. Como etapa inicial, deverá ser 
feita a coleta seletiva dos resíduos que serão utilizados neste projeto. A produção do sabão ecológico e os demais resíduos que serão transformados 
deverão ser realizado no laboratório de química pelos alunos e armazenados em uma sala. Posteriormente, como segunda etapa do projeto, a 
promoção de ações sustentáveis nas comunidades locais, que serão selecionadas pelas docentes, os alunos irão expor o que desenvolverão com os 
resíduos em laboratório: na forma de minicursos, palestras e também por meio da entrega de folders,  a produção do sabão ecológico e os demais 
resíduos (papel, vidro e plástico), bem como também, a participação dos alunos em eventos, feiras e semana da sustentabilidade na IES. O projeto é 
viável economicamente por tratar-se de transformação de resíduos, porém, necessitarão de ajuda de custos de passagens para transporte dos 
discentes envolvidos nas visitas ás comunidades locais da grande Belém-PA e itens de papelaria como: (cola, barbante, fitilho e tintas coloridas). Desta 
forma, teremos como meta a geração de renda a muitas famílias, seja durante a coleta, na linha de produção ou mesmo para artesãos, obtendo-se 
como impacto social a redução no consumo de água e energia elétrica, pois gasta-se menos recursos ao reaproveitar os materiais do que a extração, 
exposição de produtos originados de resíduos líquidos e sólidos transformados pelos alunos de graduação envolvido em eventos internos e 
externos.  Referências: - O manual da reciclagem». Revista Veja_Planeta Sustentável. 5 de setembro de 2007 - Coleta Seletiva_2010. CEMPRE - Lei 
Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Casa Civil da Presidência da República do Brasil - Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010. Casa Civil da 
Presidência da República - Os Bilhões Perdidos no Lixo - Sabetai Calderoni. - Mundo Sustentável – Abrindo espaço na mídia para um planeta em 
transformação - André Trigueiro 

Docente orientador: DIANA MÔNICA DA SILVA FURTADO E-mail: diana.furtado@estacio.br

Tecnologia da Informação

Projeto(s) do curso: Tecnologia em Jogos Digitais

Título VINTAGE CAR: UM PASSEIO VIRTUAL PELA BELÉM ANTIGA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Vintage Car é projeto transmídia que utiliza recursos em realidade virtual, realidade aumentada, jogo digital e jogo analógico que resgata 
informações da cidade de  Belém entre os anos de 1940 a 1950. O usuário poderá ver os prédios, casas, passear em um carro e escutar informações no 
rádio da época. O Vintage Car é uma forma de resgatar um período da cidade de Belém que ficou marcada pela 2ª guerra mundial e início da 
verticalização da cidade. O projeto conta com recursos tecnológico modernos, e coloca o usuário no papel de um passageiro que trafega pelo centro da 
cidade de Belém, além de mostrar uma parte da história da cidade.

Docente orientador: Elinaldo Ribeiro de Azevedo E-mail: elinaldo.azevedo@estacio.br

ESTÁCIO BELÉM Página 3 de 127



Relatório atualizado em 10/12/2018

PROJETOS DE EXTENSÃO 2018 - ESTÁCIO BH

Saúde

Projeto(s) do curso: Curso da Maturidade

Título PROGRAMA DA MATURIDADE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Os adultos maiores de 50 anos, como são denominados no projeto, buscam no Programa da Maturidade uma inserção e interação social. Através de 
disciplinas multidisciplinares, das áreas do conhecimento cultura e lazer, língua e tecnologia, saúde e bem estar,

Docente orientador: Ana Cláudia Mioto E-mail: turismo_ana@hotmail.com
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2018 - ESTÁCIO CARAPICUÍBA

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título ORATÓRIA E ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
1	Introdução A capacidade de se comunicar é própria dos homens mas a capacidade de se comunicar BEM é própria dos profissionais de sucesso e 
dos Homens de visão. A retórica, a argumentação e a lógica são competências disputadas pelo Mercado de todas as áreas e servem de 
empoderamento nos relacionamentos humanos e na sociedade em diversas dimensões. O profissional do Direito, como muito mais razão, precisa 
dominar todas as técnicas de argumentação e falar em público com maestria, significação e excelência. No Tribunal, em reuniões ou perante um 
auditório, o jurista precisa aprender a controlar seus medos, sua ansiedade, seu corpo e sua mente.   2 Justificativa (limitada pelo Nº de 
caracteres): Os universitários apresentam imensa dificuldade, por vezes, incapacidade, de falar em público, manter lógica do raciocínio e proferir um 
discurso coerente. Sempre que são convidados a realizar uma exposição teórica, demonstram alta inibição, falha para concatenar argumentos e 
desvios abruptos na sequência do pensamento.  O Projeto justifica-se na medida em que, além de preencher a lacuna existente nas grades curriculares 
do ensino superior jurídico, apresenta uma concepção pedagógica inovadora, integrando uma metodologia ativa de ensino que se vale de aulas 
presenciais e a distância. A ideia é atender às exigências contemporâneas de interdisciplinaridade, integrando conceitos lógicos aplicados ao sistema 
jurídico com as modernas técnicas de neurolinguística e oratória, fornecendo a inegável conexão entre a teoria e a prática.  3 Objetivos Desenvolver 
a oratória e a desinibição do aluno, ofertando-lhe instrumentos de linguagem corporal, neurolinguística e técnicas de persuasão para falar bem em 
público e perante um Tribunal.  Fomentar as pesquisas e aprofundar a reflexão sobre a lógica, retórica, hermenêutica e argumentação.  4 
Metodologia (limitada pelo Nº de caracteres): Buscando dar vida ao princípio da Extensão Continuada, conforme revela o Edital, o Projeto está 
estruturado para ser sequencial, sendo que o primeiro Curso será chamado de Introdução, oportunidade em que o aluno terá acesso a modernas 
técnicas de oratória, argumentação e desinibição mente-corpo, além de instrumentos de linguagem corporal, programação neurolinguística e métodos 
exclusivos de discursos de sucesso (Métodos “Magia do Discurso” e “12 Passos para uma Sustentação Oral de Sucesso”). Aos concluintes, outros dois 
cursos serão ofertados (Avançado I e Avançado II) em semestres posteriores, ocasião em que haverá o aprofundamento e especialização no mais alto 
nível da argumentação e retórica.      5 Viabilidade econômico-financeira Não há custo à IES para além da recepção das inscrições, emissão de 
certificado de conclusão e liberação do auditório (exclusivamente durante o período das aulas presenciais). As reuniões, seminários, treinamentos, 
estudos temáticos e videaulas poderão ser disponibilizaos de modo gratuito a todos os alunos da faculdade Estácio/FNC, independente de inscrição nos 
cursos.  Para frequência em cursos, propõe-se o valor de R$ 300,00 por inscrição e para alunos Estácio o valor de R$ 210,00 em até 3x.  6 Metas 
(limitada pelo Nº de caracteres): Pretende-se realizar 8 (oito) cursos, totalizando 400 (quatrocentos) alunos.   7 Impacto social Além da comunidade 
acadêmica, também serão beneficiados o corpo de juristas do oeste paulista, uma vez que todos os aqueles que trabalham com o Direito sofrerão com 
a melhora da qualidade dos discursos e sustentações orais.   8 Abrangência geográfica  Oferecido no polo FNC em Carapicuíba, alcançará alunos da 
Estácio e outras IES da região oeste. Eventualmente, o material didático, as videoaulas e seminários poderão ser colocados à disposição para alunos de 
todos os demais polos da Estácio.    9 Referências: (limitada pelo Nº de caracteres) POLITO, Reinlado. Oratória para Advogados e Estudantes de 
Direito. São Paulo: Saraiva, 2008; REBOUL, Olivier. Introdução à Retórica. São Paulo: Martins Fontes, 2004;  

Docente orientador: Raphael Luiz Retucci de Araújo E-mail: prof.raphael.fnc@terra.com.br
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2018 - ESTÁCIO CASTANHAL

Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA SUCESSO PESSOAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO A educação financeira é um processo de aquisição de saberes e conhecimentos com conteúdo voltados para investimentos, consumo, 
planejamento, disciplina individual e coletiva acopladas ao entendimento numérico (SAITO, 2014) e à compreensão de conceitos como inflação, juros e 
tributação (LUSARDI, 2009; GOMES; SORATO, 2010)  Para tal questiona-se: Como a Educação financeira pode contribuir para a gestão financeira, o 
orçamento pessoal e a obtenção e manutenção de crédito de estudantes do ensino médio e superior na região de Castanhal e 
proximidades? JUSTIFICATIVA Para trabalhar este projeto de educação financeira voltado para estudantes do ensino médio e superior serão 
necessários desenvolver competências voltadas para a relação com o dinheiro, orçamento pessoal ou familiar e para poupança e investimentos. A 
partir do desenvolvimento dessas competências o estudante passará a utilizar o dinheiro e o crédito a seu favor, além de criar uma cultura de utilização 
racional do dinheiro por meio de técnicas que auxiliam na aplicação e poupança dos rendimentos mensais. OBJETIVOS Contribuir para a gestão 
financeira, o orçamento pessoal e a obtenção e manutenção de crédito de estudantes do ensino médio e superior na região de Castanhal e 
proximidades Específico Mostrar a relação ideal que o estudante deve ter com o dinheiro; Demostrar formas de planejar o orçamento pessoal ou 
familiar, Ensinar técnicas para a poupar fazer e investimentos;  METODOLOGIA A primeira etapa consistirá na seleção dos bolsistas de extensão, que 
poderão ser voluntários, ou poderão obter descontos financeiros (se caso for permitido), pela participação no projeto. As aulas serão ministradas uma 
vez por semana com duração de 4 horas, nos 3 turnos que a instituição dispõe.  A etapa 2 consistirá no planejamento dos módulos que serão 
ministrados ao longo do ano. Cada módulo durará em torno de 3 semanas. Os módulos consistirão em: MÓDULO 1: Nossa relação com o dinheiro; 
MÓDULO 2: Orçamento Pessoal ou Familiar; MÓDULO 3: Uso do Crédito e Administração das Dívidas; MÓDULO 4: Consumo planejado e Consciente; 
MÓDULO 5: Poupança e Investimento; MÓDULO 6: Prevenção e Proteção. As avaliações serão feitas de forma teórica, com testes para avaliar o 
conhecimento teórico e o grau de absorção do conhecimento e prático, com a aplicação do conhecimento em situações reais do 
cotidiano. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA O projeto Educação financeira, para ser realizado, utilizará as estruturas físicas da Estácio 
Castanhal, como salas de aula, carteiras, iluminação e banheiros. Como recursos, serão utilizados quadros, Datashow, pinceis, e impressões de 
materiais para as aulas. As aulas serão ministradas pelo coordenador do projeto, por professores convidados e pelos alunos do curso de Administração 
 
METAS O projeto tem como meta capacitar de 90 a 180 estudantes do ensino médio e superior. IMPACTO SOCIAL O projeto possibilitará os 
estudantes de ensino médio e superior a aplicarem os conhecimentos teóricos e práticos de educação financeira em suas vidas, para melhorar a 
qualidade de vida de suas famílias de diminuição e eliminação das dívidas a possibilidade de fazer investimentos e condições de fazer 
poupança. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA O projeto abrangerá a região do município de Castanhal e suas áreas de influência, bem como municípios da 
região nordeste paraense.  REFERENCIAS GOMES, D. M.; SORATO, K. A. D. L.. Planejamento e controle das finanças pessoais com enfoque na 
utilização das ferramentas e serviços contábeis: um estudo com profissionais autônomos. Seminário de Ciências Sociais Aplicadas, v. 2, n. 2, 
2010. LUSARDI, . The importance of financial literacy. NBER Reporter, v. 2, p. 13-16, 2009. SAITO, A. T.. Uma contribuição ao desenvolvimento da 
educação em finanças pessoais no Brasil. 2007. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. SOUSA, E. R.. Caderno de Educação Financeira: Gestão 
de Finanças Pessoais. 2013 
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Título NÚCLEO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO - ESTÁCIO CASTANHAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
  O Núcleo de Empreendedorismo e Inovação dividirá grupos de estudantes em 3 eixos para vivenciarem metodologia e ferramentas práticas. Não só 
vivenciar, como também criar produtos, serviços, soluções, modelos de negócios e tecnologia inovadora para a sociedade. O Núcleo se dividirá em três 
grandes eixos de atuação. Sendo eles: Eixo 1 – Transformadores. Onde o aluno realizará na prática solução de problemas através de Consultoria Júnior 
com o acompanhamento dos professores para empresas locais, assim como para entidades sem fins lucrativos, aplicando os conhecimentos adquiridos 
nas aulas para desenvolvimento de projetos de consultoria à ONGs ou empreendedores individuais sem os investimentos necessários para sua 
expansão. Eixo 2 –  Idealizadores geniais. O Laboratório também será um Espaço para experimentação lúdica, por meio de jogos e game design, 
ferramentas como design thinking, atualizado com o cenário mercadológico contemporâneo para ser incubadora de negócios e criação de Startup. 
 
Eixo 3 – Líderes de impacto. Mentoring para alunos que desejam desenvolver habilidades comportamentais, liderança de grande impacto, 
comunicação, comunicação em público, sua formação como gestor  de pessoas e planejamento de carreira, orientação profissional. Cada eixo 
cumprirá atividades, estudos e análises dentro da sua proposta e será um canal além da sala de aula para aprendizado e práticas de gestão. 
 
JUSTIFICATIVA O presente projeto: Núcleo de Empreendedorismo e Inovação justifica-se por inúmeras razões como já apresentadas acima: Capacitará 
alunos do curso de administração, contabilidade, análise e desenvolvimento de sistema, RH, dentre outros... Especificamente no contexto acadêmico o 
Núcleo de Empreendedorismo e inovação será um espaço de prática da profissão que irá ser exercida pelo aluno, como também estágio. Fomentando 
a inovação como mecanismo de transformação e geração de riqueza social.  O projeto trará visibilidade e fortalecimento da marca Estácio junto à 
comunidade acadêmica e para o mercado. Sendo o primeiro curso de Administração da Região a oferecer um núcleo ou laboratório de aprendizado e 
inovação prático.   OBJETIVOS: Capacitação dos discentes através do conhecimento de novas metodologias de gestão como brainstorming, design 
thinking, Bussines Model Generation, canvas, BSC, Análise de SWOT.  Possibilidade de vivência prática do curso do qual está inserido. Incentivo a 
criatividade e inovação. Prototipação de novos serviços e produtos que solucionem problemas empresariais e sociais. Formação de Líderes de grande 
impacto social com o desenvolvimento de habilidades exigidas pelo mercado atual, através de Mentoring com os professores e ex-alunos da 
instituição.  Fortalecimento da Marca Estácio e do curso de Administração na comunidade local.  Geração de Valor para a 
sociedade. METODOLOGIA: A metodologia utilizada será diferenciada por eixos do laboratório.  Para o Eixo 1 - Transformadores, a metodologia será 
visitas técnicas e consultivas a empresas, ONG’s, comunidade carentes, pesquisa em livros e revistas, aulas expositivas com convidados e professora 
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responsável pelo projeto, estudos de casos. Para o Eixo 2- Idealizadores, a metodologia será atividades práticas através do Design Thinking. Pesquisa, 
leitura de revistas, estudo de casos e uso da tecnologia. Para o Eixo 3 - Líderes de impacto, a metodologia a ser utilizada, será mentoria, orientações 
individuais, bate papos individuais e por grupos, aulas expositivas, recursos audiovisuais, aulas expositivas para pequenos grupos. VIABILIDADE 
ECONÔMICA: O projeto se dará por parceria com empresas, professores voluntários, alunos voluntários. Uso da própria biblioteca da Estácio 
Castanhal. Material escolar do próprio aluno que se candidatará as vagas. Aulas e orientações da coordenadora do Projeto. Instalações físicas da 
Estácio Castanhal - Computador, Sala ampla, cadeiras, mesas de estudos. Abrangência geográfica Castanhal – PA e região nordeste do Estado do Pará.

Projeto(s) do curso: Bacharelado em Administração

Título MATEMÁTICA E EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA COMUNIDADE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A atualidade traz consigo um mundo de informações e de conceitos que estão difusos na sociedade, “Educação financeira” é um dos termos que possui 
muita frequência em discursos jornalísticos, acadêmicos e mesmo no dia a dia de uma comunidade, porém não muitos são os que se beneficiam do 
que de fato a Educação Financeira trata. É possível verificar este fato ao observar os índices de inadimplência e o aumento de dívidas em vários 
setores, isto é um reflexo da não organização financeira da maioria que estão dentro destes números. Somente o fato de conhecer que o mesmo 
dinheiro possui valores diferentes ao longo do tempo já proporciona uma percepção muito diferente em um consumidor por exemplo na hora de pagar 
à vista o mesmo valor que pagaria a prazo, valores que segundo os fundamentos da economia deveriam ser diferentes, mas que muitos não 
praticam.      Dessa forma, este projeto tem como objetivo PROPORCIONAR UMA EDUCAÇÃO FINANCEIRA QUE AUXILIE NO CONTROLE DE GASTOS E 
NAS TOMADAS DE DECISÕES FINANCEIRAS EM DIFERENTES AMBITOS. Como específicos: VISUALIZAR A INSERÇÃO E IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA EM AMBITOS FAMILIAR, ESCOLAR E PROFISSIONAL; PROPORCIONAR A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO SOBRE INSTRUMENTOS DE 
MATEMÁTICA E DE GESTÃO QUE AMPLIAM A VISÃO SOBRE O MERCADO E SEU FUNCIONAMENTO. A execução deste projeto visa impactos na 
sociedade, pois trará benefícios à comunidade Castanhalense por meio de minicursos a serem ministrados por discentes sob a orientação e observação 
do docente coordenador. Estes momentos visam proporcionar uma visão mais ampla tanto aos participantes quanto aos discentes a respeito do 
funcionamento do mercado no sentido financeiro, e assim fornecer subsídios sobre administração do seu próprio dinheiro, conceitos básicos de 
economia para tomadas de decisões, análise simples de investimentos para indivíduos empreendedores ou que almejam possuir reserva de seu 
dinheiro com segurança e rentabilidade, entre outros elementos importantes para o mínimo conhecimento dos que em algum momento participam de 
movimentações financeiras. O projeto será desenvolvido em três grandes etapas, a primeira de ênfase teórica, buscará solidificação e ampliação da 
base já trabalhada em sala de aula com os discentes durante as disciplinas de matemática financeira, administração financeira, marketing e as demais 
deste escopo, assim como as que envolvem métodos para o ensino destes conceitos em ambientes formais e não formais como os fundamentos 
metodológicos para o ensino de matemática, ciências sociais e etc. O embasamento será fundamental para o planejamento de atividades de 
orientações financeiras à comunidade, ou seja, para montagem dos minicursos a serem ministrados bem como da elaboração de planos para a 
captação dos participantes da comunidade, esta é a segunda etapa do projeto. A terceira etapa diz respeito ao desenvolvimento das atividades 
planejadas em espaços da faculdade Estácio de Castanhal que terão sempre em suas conclusões dinâmicas de feedback para a avaliação da absorção 
do conhecimento. A pretensão de alcance é de pelo menos 60 integrantes da comunidade, que serão divididos em turmas periódicas para a 
ministração dos minicursos e terão certificação para os participante e para os executores do projeto que serão: 1 professor coordenador, 1 aluno do 
curso de pedagogia, 2 do curso de Administração, 1 do curso de Ciências contábeis, e de acordo com as possibilidades e disponibilidade haverá 
participação de 1 Aluno do curso de Engenharia de produção ou do curso de direito. Cada aluno terá imprescindível participação no projeto visto que 
para o planejamento e efetivação da Educação Financeira se deve contar com os conhecimentos específicos de gestão, das orientações pedagógicas 
para o ensino, e dos processos legais que movem o mercado. Referencias ASSAF NETO, A. Matemática Financeira e suas Aplicações. 13. Ed. São Paulo: 
Atlas, 2016. MARTINS, J. P. Educação Financeira ao Alcance de Todos. Curitiba: Fundamento, 2004.
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Projeto(s) do curso: História e Pedagogia

Título PROJETO DE EXTENSÃO “GUARDIÕES DAS MEMÓRIAS”

DESCRIÇÃO DO PROJETO
 INTRODUÇÃO Este projeto consiste em pleitear a criação de um grupo de discentes motivados a se apropriarem e a divulgarem, em ações diversas, a 
História local e regional. Inicialmente, o projeto Guardiões das Memórias prevê uma durabilidade de 12 meses de intensas atividades que acontecerão 
nas dependências institucionais e fora delas. Todas as atividades previstas têm como finalidade a propagação necessária da importância da 
manutenção da memória social, local e regional como forma de perpetuação e conservação de uma identidade sui generis. JUSTIFICATIVA O projeto 
“Guardiões das Memórias” tem cunho multicultural, histórico e pedagógico. O trabalho conta ainda com uma logomarca desenvolvida pelos próprios 
alunos da Instituição e visa massificar a marca da IES por toda região. Integra-se ao projeto núcleos de estudo e pesquisa de história local e regional 
juntamente com os estudantes envolvidos em projetos secundários, especificamente Minuto da história, trabalho pensado pela minha pessoa e 
voltado para um aparte semanal na rádio local contendo uma pequena parte da história do município; Café com história, trabalho pensado pela aluna 
Judy Biatriz Costa do Vale que são atividades na instituição com mesas redondas sobre temáticas historiográficas; Memória da Educação no Pará: do 
Lyceo parense ao Ginásio Paes de Carvalho, trabalho de pesquisa desenvolvido pelos alunos Mateus de Sousa Almeida e Victor Hugo Monteiro da 
Rocha que consiste na catalogação de fichas voltadas para a História do Colégio Paes de Carvalho em Belém; A Estrada de Ferro de Bragança – A 
importância para a preservação da memória do nordeste do Pará, trabalho produzido pelo aluno Lélis Rosinildo de Lima Martins que reside na 
produção de uma cartilha contendo fragmentos da história das cidades que se desenvolveram às margens da antiga ferrovia entre Belém e Bragança; 
Educação no período colonial, projeto desenvolvido pelo aluno Hugo D’Leon Luna Maia Alencar, e outros discentes que organizaram uma linha do 
tempo em forma de Twitter desenhado em banners para a apresentação nas escolas de nível secundário; e História da imigração Japonesa no Pará: 
Castanhal e Tomé-Açú na primeira metade do século XX, trabalho produzido pelo aluno Nelson de Oliveira Machado Junior e apresentado nas escolas 
secundárias em formato de fotografias relativas ao período trabalhado; são os principais formadores do Projeto “Guardiões das 
Memórias”. OBJETIVOS •        Preservar a História e a Memória da Cidade de Castanhal, agrovilas e Região Nordeste e do Salgado do Estado do 
Pará. •        Incentivar na comunidade local e regional a responsabilidade de preservação por todos os elementos que constituem a nossa História e 
Memória. •        Divulgar a Instituição e os seus processos de responsabilidade social, bem como os cursos de História e Pedagogia. METODOLOGIA O 
trabalho será desenvolvido e apresentado por meio de intervenções radiofônicas, materiais impressos, fotografias, banners. VIABILIDADE 
ECONÔMICO-FINANCEIRA O projeto Guardiões das Memórias é perfeitamente viável do ponto de vista econômico e financeiro, pois se pretende a 
conquistar parcerias locais, com rádios, prefeituras, escolas federais, estatuais e municipais.  METAS Envolver no mínimo 5 municípios fazendo 
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contado com as secretarias de educação desses municípios para apresentar o projeto e viabilizar sua apresentação nas escolas.  IMPACTO SOCIAL * 
Preservação da memória histórica * Realização de mostras culturais itinerantes sobre as temáticas do projeto  * Criação núcleos de estudo e pesquisa 
para a reconstituição da memória histórica e social dessas localidades. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA Um mínimo de 5 municípios serão 
abrangidos. REFERÊNCIAS KULLOK, M. G. B. Formação de professores para o próximo milênio: novo lócus? São Paulo: ANNABLUME, 2000. TARDIF. 
M. Os professores enquanto sujeitos do conhecimento: subjetividade, prática e saberes no magistério. In: CANDAU, V. M. (org.) Didática, currículo e 
saberes escolares. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.

Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título O ELO TEÓRICO-PRÁTICO NO USO DA LIBRAS: DIÁLOGOS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Língua Brasileira de Sinais- (LIBRAS), regulamentada pela Lei 10.436 (BRASIL, 2002), é uma forma de comunicação e expressão de natureza visual-
motora. Essa língua materna da comunidade surda do Brasil surge da necessidade de comunicação entre as pessoas e contribui para superar distâncias 
produzidas historicamente entre surdos e ouvintes. Partindo desse princípio propomos esse projeto de extensão, baseado nos preceitos de inclusão 
social, formação dos discentes e da comunidade impactada por essa instituição educacional. O projeto justifica-se pelo cumprimento ao disposto na Lei 
10.436 (BRASIL, 2002) no que tange ao fomento de formas institucionalizadas de apoio e disseminação da LIBRAS, além de auxiliar na superação das 
barreiras da comunicação, va propondo a construção de uma sociedade mais justa e igualitária (FERNANDES, 2003). Para tanto, é essencial a difusão da 
LIBRAS em atividades que envolvam a comunidade interna e externa da Faculdade Estácio de Castanhal e lhes proporcionem, além da comunicação, a 
inclusão social em projetos de extensão em uma perspectiva inovadora e continuada. Temos como objetivo geral disseminar o ensino da LIBRAS para 
estudantes de todos os cursos da Faculdade Estácio de Castanhal e comunidade externa da cidade de Castanhal e arredores, com foco na inclusão 
social. Nossos objetivos específicos são: desenvolver conhecimentos básicos da Língua de sinais para comunicação entre surdos e ouvintes; 
compreender diálogos e pequenas narrativas de modo contextualizado; estabelecer o elo teórico-prático no uso da LIBRAS nos seus aspectos fonético, 
fonológico, morfológico, sintático e semântico. A metodologia adotada é a educação presencial, por meio de atividades teórico-práticas interativas a 
partir do contexto dos participantes do projeto. Será ofertado um curso básico de LIBRAS em aulas dialogadas, distribuídas em dois dias na semana. 
Serão disponibilizadas 60(sessenta) vagas para o curso, sendo formadas até 2(duas) turmas, cada uma com 30 (trinta) inscritos. Para cada turma 
mobilizaremos a participação de dois estudantes do curso de pedagogia como monitores, a fim de incentivá-los em ações de formação na faculdade, 
totalizando 4 (quatro) monitores. Serão priorizados exercícios de diálogo do cotidiano, desenvolvimento das expressões faciais, corporais e 
interpretações em diferentes situações, a partir do teatro e música. A viabilidade econômico- financeira dar-se-á pela disponibilidade de uma sala de 
aula da Faculdade Estácio de Castanhal, com recurso de data-show com caixa de som, para uso em dois dias na semana. Todos os demais recursos 
didáticos a serem utilizados, materiais copiados e disponibilizados aos inscritos no curso serão de responsabilidade da autora desse projeto. Como 
metas, estabelecemos a formação de 60 (sessenta) pessoas (entre surdos e ouvintes) no curso e a realização de um Seminário sobre Inclusão da Pessoa 
com deficiência no ensino superior. O Seminário terá como responsável a autora desse projeto e será ofertado à comunidade interna e externa da 
Faculdade Estácio de Castanhal, com certificados ao final do evento. O impacto social esperado é que estudantes da Faculdade além de pessoas da 
comunidade impactadas pela instituição possam aprender a se comunicar com pessoas surdas por meio da LIBRAS, bem como fomentar a participação 
em seminários acadêmico-científicos no âmbito da Faculdade Estácio de Castanhal. A abrangência geográfica esperada é a cidade de Castanhal e 
municípios vizinhos.  Referências  BRASIL. Lei 10.436 de 24 de abril de 2002. Brasília: DF, 2002. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Leis/2002/L10436.htm. Acesso em: 10 fev. 2018.  FERNANDES, Eulália. Linguagem e Surdez. Porto Alegre: 
ArtMed, 2003.   
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Projeto(s) do curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Título PROJETO LIONS CASTANHAL – RESPICE FUTURUM ESTACIO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Inclusão Digital (ID) é um conceito que engloba as novas tecnologias da informação e comunicação, a educação, a participação, possibilitando a 
construção de uma cidadania criativa e empreendedora. Além disso, é um meio para promover a melhoria da qualidade de vida, garantir maior 
liberdade social, gerar conhecimento e troca de informações. Estudos recentes mostram que a ID possui diversas vantagens como: redução do 
analfabetismo funcional e digital na sociedade, a geração de novos conhecimentos com maior interação entre setores da sociedade, a contribuição 
para uma melhor qualidade de vida, tornando a população economicamente ativa e estimulando a evolução do comércio eletrônico e os recursos que 
este disponibiliza. Atualmente, as pesquisas mostram que a região norte do Brasil ainda sofre bastante com a falta de ID, principalmente nos 
interiores, onde o preço pela internet é alto e a velocidade é baixa, sendo assim, os estudos apontam que a conexão via banda larga móvel é a opção 
mais utilizada. Desta forma, o contato com computadores é bem menor, isso faz com que a maior parte das pessoas principalmente dos interiores não 
tenham a mínima noção básica de ID. Sendo assim, ofertar cursos computacionais básicos de forma continua para a comunidade carente interiorana 
do Norte do Brasil é algo de suma importância. Neste contexto, o principal objetivo deste projeto é proporcionar a comunidade de Castanhal-PA o 
acesso a recursos tecnológicos e treinamento para a utilização desses recursos como meio de crescimento pessoal e profissional, além disso, como 
objetivos específicos, promover a ação social de cidadania. Oferecer aos discentes dos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Pedagogia a 
oportunidade de elaborarem e desenvolverem, sob supervisão, cursos de informática básica dirigidos à comunidade. Oportunizar o reconhecimento 
através da interação com a comunidade das dificuldades encontradas no aprendizado de conceitos básicos de computação, promovendo o 
desenvolvimento desses personagens. Analisar e aplicar novas metodologias de ensino que potencializem o aprendizado do aprendiz, que são pessoas 
que nunca tiveram contato com o computador e divulgar a marca ESTÁCIO como parceira no desenvolvimento regional. O projeto será feito em três 
etapas, a primeira será uma visita técnica na instituição parceira, feita pelo coordenador do projeto e discentes orientadores de Análise e 
Desenvolvimento para realizarem a manutenção dos computadores, a segunda etapa será a criação de materiais para o curso como: aportilhas, slides, 
listas de exercícios, etc, que serão feitos pelos discentes orientadores dos cursos de Análise e Desenvolvimento e Pedagogia. A terceira e última etapa 
será a ministração de aulas em laboratório expositivas e dialogadas pelos discentes orientadores de Análise e Desenvolvimento, supervisionados pelo 
coordenador do projeto e discentes de Pedagogia. Esse projeto já possui duas instituições parceiras que vem ao longo de um ano colhendo frutos de 
sucesso oportunizando a comunidade ter formações básicas, a Faculdade Estácio Castanhal e a entidade sem fins lucrativos Lions Clube Castanhal, que 
conta com uma infraestrutura de laboratório de informática, contudo, necessita de manutenção. Estima-se que o projeto forme no mínimo 40 cidadãs 
com nível básico de informática divididos em quatro turmas ao longo de dois semestres, além disso, que seja uma grande experiência para os discentes 
orientadores no que diz respeito a métodos de ensino na área da computação, promovendo à comunidade de Castanhal a ID, levando conhecimentos 
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de tecnologia a pessoas carentes.  REFERÊNCIAS:  BRASIL, IBGE. Pesquisa de Serviços de Tecnologia da Informação - PSTI, 2017. Disponível em 
<www.ibge.gov.br> Acesso em 11 de fev. 2018 Marques, Francisco Paulo Jamil Almeida (2014). Democracia on-line e o problema da exclusão digital. 
Revista InTexto. UFRGS. Consultado em 11 de Fevereiro de 2018 

Projeto(s) do curso: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Título VIVA ESTÁCIO DIGITAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
1.        INTRODUÇÃO O PROJETO VIVA ESTÁCIO DIGITAL vem para fortalecer a marca Estácio na região do Nordeste paraense, uma região onde ainda é 
grande a quantidade de pessoas que não conhecem as portas as quais podem ser abertas através do meio e do mundo tecnológico ao seu redor. O 
projeto deverá fomentar o desenvolvimento do empreendedorismo, inclusão digital, responsabilidade social e ambiental aos discentes envolvidos bem 
como à comunidade ao seu redor. A ação visa estimular a doação de equipamentos tecnológicos para serem remanufaturados e encaminhados para 
pessoas com poder aquisitivo baixo ou sem perspectivas momentâneas de trabalho. Todas as etapas serão realizadas pelos discentes do curso 
selecionados mediante edital.   2.        JUSTIFICATIVA  O projeto nasce a partir da necessidade de promover o desenvolvimento da região do nordeste 
paraense através de sua comunidade, inserindo a mesma no contexto da responsabilidade social, ambiental e tecnológica.  OBJETIVO 
GERAL Fortalecer a marca Estácio como meio de evolução pessoal, profissional e da comunidade através da atuação dos discentes em ações que visam 
empreendedorismo, inclusão digital, responsabilidade social e ambiental na região do Nordeste Paraense.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS •        Fortalecer a 
marca Estácio como meio e marca de desenvolvimento regional para a região a qual está atuando. •        Desenvolver nos discentes do curso de 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas o estímulo a práticas empreendedoras voltadas para a Tecnologia da Informação. •        Promover a INCLUSÃO 
DIGITAL da comunidade do Nordeste Paraense. •        Incentivar o desenvolvimento da RESPONSABILIDADE AMBIENTAL no discente e na comunidade 
acadêmica fomentando a prática de reciclagem,  descarte apropriado e remanufatura de equipamentos computadorizados. •        Promover a 
RESPONSABILIDADE SOCIAL aos participantes para que se sintam como elementos importantes e atuantes junto a perspectiva de melhoria de sua 
comunidade interna, externa, bem como a si próprio como profissional da área. •        Atender a requisitos hoje estabelecidos pelo Ministério da 
Educação para a atuação das IES no Brasil. •        Estimular a procura da comunidade pelo aprimoramento intelectual através da busca de um dos 
cursos ofertados pela Estácio Castanhal.  METODOLOGIA   VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA Os recursos utilizados pelo projeto serão em sua 
maior parte aqueles que já estão disponíveis na IES: sala de aula, laboratórios de informática e ferramentas. Custos externos estarão relacionados ao 
deslocamento de docentes e discentes para captação dos materiais, alimentação nas ações(água, lanche simples, etc), coquetel de formatura dos 
atendidos pelo projeto e certificação.  METAS •        Fixar a marca Estácio como meio de evolução pessoal. •        Promover a INCLUSÃO 
DIGITAL. •        Desenvolver a RESPONSABILIDADE SOCIAL. •        Atender aos requisitos do MEC melhorando as avaliações de cursos 
futuras.  IMPACTO SOCIAL Estima-se que a ação promoverá um grande desenvolvimento à perspectiva social e econômica da região, estimulando a 
evolução das pessoas atendidas pelo projeto, bem como a abertura de novas oportunidades de mercado de trabalho a essas pessoas, que poderão 
ainda se tornar discentes da IES.  ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA  O projeto atenderá aos discentes do curso de ADS e à Comunidade ao redor da 
IES.  REFERÊNCIAS A definir.  
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2018 - ESTÁCIO FAAC

Saúde

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título DESCARTE INADEQUADO DE MEDICAMENTOS: MAPEAMENTO DO PROBLEMA E CONSCIENTIZAÇÃO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Grande parte da população brasileira possui medicamentos em sua residência, porém estes não são geralmente descartados de maneira correta nos 
casos de sobra ou vencimento, sendo normalmente direcionados ao lixo comum ou lançados direto em pias e vasos sanitários. Nestes casos, mesmo 
quando direcionados as estações de tratamento de esgoto, estas substâncias, além de chegarem em sua forma química original, somente são 
parcialmente removidas, em função de suas características biocidas e/ou estruturas químicas complexas, sendo então lançadas nos corpos hídricos 
podendo gerar danos ambientais e à saúde pública. Neste contexto, o presente projeto visa: (1) elaborar uma campanha presencial de curta duração 
sobre as consequências do descarte inadequado de medicamentos, (2) aplicá-la em condomínios participantes do projeto, (3) estabelecer ecopontos 
temporários nestes durante a aplicação da campanha, (4) realizar uma avaliação quali/quantitativa dos resíduos descartados e (5) apresentar os 
resultados finais nos condomínios. Para tanto, primeiramente será elaborada uma lista dos condomínios próximos à instituição, incluindo nesta 
também àqueles que forem indicados por colaboradores da unidade. Estes condomínios serão então distribuídos no período de duração do projeto, 
para que pelo menos um condomínio seja trabalhado a cada mês, entre abril e novembro. Durante este mês, será disponibilizado semanalmente um 
cartaz contendo informações relacionadas ao tema, sendo apresentada na primeira semana informações sobre os cuidados indicados com as farmácias 
caseiras. Já na segunda, serão discutidas as opções relacionadas à disposição de medicamentos vencidos e sobras, enquanto que na terceira semana 
serão apresentadas as consequências do descarte inadequado. Na semana final, serão incluídas as melhores opções para descarte de fármacos, assim 
como indicados os ecopontos mais próximos, e reforçada a importância do descarte adequado de fármacos e da campanha aplicada. Ainda na primeira 
semana, será incluída uma estrutura para descarte de medicamentos vencidos e sobras. Esta será identificada como um ecoponto e semanalmente os 
resíduos aí dispostos serão coletados, quantificados e qualificados quanto às principais substâncias ativas, validade, veículo e ação biológica, após o 
que serão encaminhados para a Vigilância Sanitária do município para incineração. Após a avaliação destes resíduos os resultados serão compilados e 
apresentados em um painel no condomínio parceiro, reforçando a importância da participação individual e compartilhamento de informações. Em 
termos de viabilidade econômico-financeira, o projeto exigirá reduzido investimento, sendo o ecoponto em si montado com material reaproveitado, 
com o único gasto associado relacionado à impressão do material para a campanha, que por sua vez será reutilizado no decorrer do projeto. Já quanto 
as metas, o projeto busca que os moradores participantes sejam conscientizados e sensibilizados e, portanto, passem a descartar este tipo de resíduo 
nos ecopontos ou farmácias existentes na região, reduzindo assim o impacto associado à esta prática. Considerando à contaminação de solo e água 
geralmente resultante do descarte inadequado destes fármacos, o benefício socioambiental é claro, especialmente no caso da continuidade deste 
projeto e sua ampliação geográfica, que inicialmente estará restrito aos condomínios de Cotia e região.  CALDEIRA & PIVATO. Descarte de 
Medicamentos Domiciliares Vencidos: o que a Legislação Preconiza e o que fazer? UNINGÁ Review, 4(3):40-49; 2010; CARVALHO et al. Aspectos Legais 
e Toxicológicos do Descarte de Medicamentos – Revista Brasileira de Toxicologia 22, n°1-2 (2009) 1-8 CRESTANA & SILVA. Fármacos Residuais: 
Panorama de um Cenário Negligenciado. Revista Internacional de Direito e Cidadania, n.9, p.55-65, 2011.  UEDA et al. Impacto Ambiental do Descarte 
de Fármacos e Estudo da Conscientização da População a Respeito do Problema - Revista Ciências do Ambiente, v5, n1, 2009. 
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2018 - ESTÁCIO FAL

Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título PROJETO EM EMPREENDEDORISMO E NEGÓCIO DE IMPACTO: COM FOCO NO IMPACTO SOCIAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto evidencia a pretensão institucional em aumentar o percentual do público pela Educação Empreendedora na ESTÁCIO FAL, o que resultou na 
concretização da parceria com SEBRAE/AL para desenvolver atividades relacionadas ao tema e assim possibilitar o desenvolvimento de ações 
acadêmicas voltadas a pesquisar, disseminar o conhecimento teórico e prático, capacitar para iniciativas em empreendedorismo de Impacto em 
Negócios Sociais. Assim, o empreendedorismo de impacto é um movimento acadêmico que agrega dois principais conceitos: Empreendedorismo social 
e Negócio de impacto e ele possibilita promover a aproximação entre empreendedores sociais que vivenciam realidades diversas é, inclusive, algo a ser 
fomentado para que o ecossistema de negócios de impacto possa avançar nesta articulação. Os negócios de impacto podem ser vistos como uma 
dessas possibilidades de solução e são tendência para se repensar e influenciar a forma que se faz negócios (BARKI, 2015). Nisso, Scherer (2014) aponta 
que os negócios de impacto são negócios para a base da pirâmide oferecem produtos ou serviços que possam ser vendidos à população da baixa 
renda, visam lucro e distribuem os dividendos; Empreendedorismo e Negócio social solucionam problemas ligados à pobreza (educação, saúde, 
habitação ou serviços financeiros), ao meio ambiente e aos portadores de necessidades especiais, não se tem um público específico de cliente e pode 
ser pode haver ou não a distribuição de dividendos. O objetivo do projeto é estimular o empreendedorismo de impacto e Negócio social na ESTÁCIO 
FAL, através da: disseminação e sensibilização para o tema em toda á ESTÁCIO FAL e nas comunidades escolhidas; incentivo a realização de pesquisas, 
publicações, eventos, e oferta de Cursos de Extensão mobilizadores de empreendedorismo em Negócios Sociais aberto para a comunidade acadêmica 
interna e externa a ESTÁCIO FAL; Criação e Implantação do Núcleo de Empreendedorismo de Impacto e Práticas Empresariais e Sociais - NEIPES. 
Metodologia: são encontros semanais, visitas técnicas nas comunidades escolhidas, pesquisa, palestras, oficinas, cursos de capacitação, seminários, 
fórum, experiências compartilhadas, publicação digital e feira, tudo acompanhado e monitorado antes, durante e após de cada atividade/ação com 
uma avaliação para melhorar e/ou incrementar novas propostas no projeto. Viabilidade econômico-financeira: parceria do SEBRAE/AL nas capacitações 
e apoio na realização de eventos; o projeto contará com extensionistas voluntários e se pretende buscar parceiros para eventos de maiores. Meta: 
Nossa meta será a apresentação de 10 Projetos de Negócios empreendedores de impacto social para solucionar problemas apresentados pelas 
comunidades escolhidas. Serão aproximadamente 150 beneficiados. E contará com a participação de 15 a 25 discentes. Abrangência geográfica: Será 
desenvolvido na Unidade Jatiúca da ESTÁCIO FAL, no município de Maceió na região urbana, nos Bairros Jacintinho; Vila dos Pescadores e Vergel. O 
impacto social será proporcionar soluções empreendedoras de impacto, onde o PEC seja uma proposta continua para o desenvolvimento dos 
empreendedores sociais, e o NIEPES possa dar suporte e acompanhamento aos projetos propostos pelos discentes, assim como fazer a interação da 
teoria com a prática desse aprendizado e novo conhecimento, com a perspectiva de ampliar para novos projetos com foco em negócios de impacto 
socioambiental e inclusivos. Referências: ARTEMISIA. Negócios de impacto social no Brasil. In: SANTANTA, Ana Lúcia Jansen de Mello de; BARKI, 
Edgard. Negócios de impacto: tendência ou modismo? GV-executivo, v. 14, n. 1, jan./jun., 2015; PETRINI, Maira; SCHERER, Patricia Cristina. 
Entendendo os negócios com impacto social: uma análise dos elementos constituintes do modelo de negócio. 114f. 2014. Dissertação (Mestrado em 
Administração de Empresas)– Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, Porto Alegre, 2014

Docente orientador: Salomé Magali García Terrazas E-mail: garciasalome@hotmail.com

Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física

Título VEM NADAR COM A ESTÁCIO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O conceito de que a atividade na água é benéfica não é novo, pois durante muitos anos as profissões médicas têm defendido a natação como um 
“esporte completo” bem como a “melhor” forma de exercício para pessoas com doenças musculoesqueléticas e outros problemas crônicos (Baum, 
2000). Embora essas afirmações não sejam cem por cento verdadeiras, a natação e os exercícios aquáticos são únicos frente às atividades de 
condicionamento porque, devido a força de empuxo, não concentram tensões diminuindo a sobrecarga sobre as articulações e os músculos (Katz, 
1999), mas, por outro lado, devido a resistência que a água oferece aos movimentos de seus praticantes, estas atividades apresentam elevado gasto 
calórico, contribuindo para manutenção ou redução do peso corporal. A natação parece também ser capaz de provocar melhorias nos sistemas 
cardiovascular, respiratório e muscular e incrementar a postura (Kerbej, 2002).   Diante do exposto, o presente projeto pretende incentivar a 
comunidade a praticar atividades aquáticas, contribuindo para adoção de um estilo de vida ativo que possibilite uma melhor qualidade de vida. Tem 
também o intuito de oportunizar aos alunos, que por motivos diversos não tiveram previamente a oportunidade de aprender a nadar, o aprendizado 
da natação. Isto aumentará a segurança dos alunos e professores do curso de Educação Física nas aulas da disciplina Teoria e Prática da Natação e em 
outras disciplinas onde seja necessária a entrada na água. Por fim, busca-se preparar os discentes da Estácio FAL, através da monitoria na extensão, 
para lidar com situações reais de ensino. O projeto tem como objetivos: propiciar aos alunos do Curso de Educação Física da Estácio/FAL a 
oportunidade de intervir metodologicamente no processo ensino-aprendizagem das atividades aquáticas e incentivar a comunidade a adesão de estilos 
de vida saudável capazes de aumentar a aptidão física e reduzir o risco para doenças crônico-degenerativas.  Pretende-se atingir os objetivos através 
da prática desportiva da natação. A divulgação do projeto e inscrições dos possíveis alunos acontecerá semestralmente. A seleção dos monitores 
extensionistas será realizada de acordo com os editais da Coordenação de Extensão. A divulgação será feita através de cartazes afixados nos murais da 
instituição e pela intranet. No momento das inscrições, os candidatos a aluno deverão preencher uma ficha de inscrição e serão submetidos a uma 
breve avaliação. O objetivo desta avaliação é inserir o aluno no grupo que melhor corresponda a sua aptidão. Ao final da avaliação, os candidatos irão 
receber um documento que deverá ser preenchido pelo seu médico e entregue a um dos responsáveis pelo projeto (coordenador/monitor). Após a 
seleção dos alunos monitores, serão marcadas reuniões com os mesmos, a fim de capacita-los para planejarem e ministrarem as aulas. Pretende-se 
que nesses encontros, os alunos leiam e discutam textos especializados, assistam a filmes didáticos e elaborem planos de aula.  As aulas serão 
ministradas pelos monitores, sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Flávia A. C. Wanderley. Os monitores deverão ainda elaborar relatórios mensais, contendo 
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todos os seus planos de aula, as dificuldades encontradas bem como possíveis soluções para estas situações. As aulas de natação decorrerão às terças 
e quintas feiras, na piscina do Colégio Santa Úrsula, de 12.00h ás 12.50h. A avaliação final será realizada por todos os envolvidos no término de cada 
período. Os monitores serão avaliados através de relatórios mensais (avaliações parciais), observação (avaliações parciais) e do relatório final 
(avaliação final); A atuação do orientador do projeto deverá ser avaliada pelos monitores em seu relatório final e pelos alunos do projeto através de 
questionário próprio. A avaliação final do projeto será realizada através de questionário que irá discorrer acerca da satisfação do aluno com relação à 
infraestrutura, recursos, acesso, atendimento, didática, conteúdo e outros. 

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título INTERVENÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA CRIANÇAS DE UMA INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) constitui uma estratégia preconizada pelas políticas públicas em alimentação e nutrição, sendo 
considerada um importante instrumento para promoção de hábitos alimentares saudáveis. Justificativa: O desafio de desenvolver ações em EAN é de 
suma relevância e se faz necessário para ampliar a discussão sobre suas possibilidades, seus limites e o modo como são realizadas estas ações, uma vez 
que o seu campo de atuação não está claramente definido. Ressalta-se também, a pouca visibilidade das experiências bem-sucedidas, assim como a 
fragilidade nos processos de planejamento. Serão ministradas aulas expositivas e dialogadas, com atividades lúdicas correspondentes ao tema de cada 
encontro. Para tal, serão utilizados pôsteres, vídeos, jogos, peças teatrais e atividades de recorte e colagem como material de apoio pedagógico. Serão 
oferecidos sucos funcionais. Objetivo: Realizar ações de EAN com crianças de uma entidade filantrópica na cidade de Maceió, Estado de Alagoas. 
Metodologia: O trabalho baseia-se em um estudo de intervenção comunitário desenvolvido com escolares de uma entidade filantrópica da Cidade de 
Maceió, Estado de Alagoas. Viabilidade econômico-financeira: Pesquisa viável sob o ponto de vista econômico-financeiro por apresentar poucos gastos 
com material e viagens até o local de estudo. Meta: Enfatizar a redução do consumo de alimentos considerados poucos saudáveis, como doces, 
refrigerantes e frituras; e incentivar o consumo de frutas, hortaliças e merenda escolar, em detrimento de lanches poucos saudáveis oferecidos pelas 
cantinas escolares, vendas perto da escola e trazidos de casa para serem consumidos no ambiente escolar. Abrangência geográfica: O estudo se 
desenvolverá nas dependências da entidade que está localizada no Bairro da Mangabeiras e atende crianças e adolescentes oriundos dos Bairros de 
Jacintinho e Cruz das Almas, especificamente das Grotas do Cigano, do Rafael, Aldeia do Índio, Novo Horizonte e Morro do Ari.  Referências  
CARVALHO, A. P.; OLIVEIRA, V. B.; SANTOS, L. C. Hábitos alimentares e práticas de educação nutricional: atenção a crianças de uma escola municipal de 
Belo Horizonte, Revista Pediatria. 2010.   PERIN, L.; ZANARDO, V.P.S. A importância dos alimentos funcionais para crianças. Vivências, v.9, n.16: p. 29-
35, maio/2013.  SANTANA, F. R. Intervenções de educação alimentar e nutricional para crianças de uma fundação pública em Vitória da Conquista-BA: 
construindo novos hábitos alimentares. Extendere, v. 3. n. 1, p. 8-19, jan/jun 2014.  TOASSA, E.C.; LEAL, G. V. S.; WEN, C. L.; PHILIPPI, S. T. Atividades 
lúdicas na orientação nutricional de adolescentes do Projeto Jovem Doutor. Revista Nutrire, v. 35, p. 17-27, dez. 2010
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Título TÍTULO DO PROJETO: BOAS PRÁTICAS NA MANIPULAÇÃO DE OSTRAS IN NATURA, COMERCIALIZADAS EM PRAIAS E MERCADOS PÚBLICOS DE 
MACEIÓ - AL.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O comércio informal de mariscos representa uma importante fonte de alimentos e de renda para muitas famílias, embora constitua uma preocupação 
na perspectiva da saúde pública. As ostras são moluscos bivalves que se alimentam, por filtração branquial, de matéria orgânica e inorgânica, 
fitoplâncton e partículas em suspensão, presentes na água. Vários fatores estão associados à doenças causadas pela ingestão de ostras, uma vez que 
esses moluscos vivem, geralmente, em estuários e em áreas costeiras passíveis de poluição. Contudo, a utilização de boas práticas de manipulação, 
preconizadas pelos órgãos de vigilância, quando praticadas de forma correta pelos manipuladores e comerciantes, podem minimizar os riscos de 
contaminação e desenvolvimento de doenças transmitidas por alimentos. Sendo assim, o presente estudo tem como objetivos avaliar as boas práticas 
na manipulação das ostras que serão  consumidas e comercializadas in natura; identificar os fatores que interferem na qualidade das ostras 
consumidas e comercializadas in natura e sensibilizar os manipuladores quanto a importância em oferecer alimentos seguros, na perspectiva de boas 
práticas de alimentos in natura. O projeto abrangerá o período de fevereiro de 2018 a janeiro de 2019. As avaliações quanto à adoção de boas práticas 
e os fatores de risco, observadas na comercialização das ostras in natura em praias e mercados públicos da cidade de Maceió – AL,  seguirão as 
orientações preconizadas pela ANVISA (RDC No. 12, de 02 de janeiro de 2001; RDC No. 216, de 15 de setembro de 2004; RDC No. 275, de 21 de 
outubro de 2002). A abordagem junto aos manipuladores ocorrerão com o desenvolvimento de materiais educativos, baseados na legislação vigente, 
bem como no auxílio às melhorias sugeridas. Por se tratar de uma atividade com um grande número de pessoas envolvidas na comercialização de 
mariscos, sendo esta uma importante fonte de renda para muitas famílias da região como também fonte de alimento para um grande número de 
consumidores das diversas classes sociais, bem como de estabelecimentos, que têm este local como fornecedor acredita-se que grande parte da 
população da região será beneficiada com as ações de melhorias planejadas para o local. Espera-se com isso identificar se as ostras comercializadas em 
praias e mercados públicos de Maceió – AL atendem às exigências de qualidade, preconizadas pelos órgãos fiscalizadores, para o consumo de mariscos 
e buscar dados que expressem aos manipuladores e comerciantes destes alimentos que as medidas de boas práticas podem contribuir efetivamente 
para uma melhor qualidade das ostras da nossa cidade, evitando, portanto as toxiinfecções causadas por estes alimentos.    Referências 
Bibliográficas    1.Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Resolução n.12, de 02 de Janeiro de 2001. Aprova padrões microbiológicos para 
alimentos. Disponível em: <http://  www.anvisa.gov.gov.br/legis/resol/12_01rde.htm>.    2.Qualidade parasitológica e condições higiênico-sanitárias 
de sururu (Mytella charruana) e alface (Lactuca sativa) comercializados em um mercado público de Maceió-AL. Rev Ciênc Farm Básica Apl. , 
2015;36(4):525-529.    3.Estudo de Mercado - O Comércio de Ostras e Mexilhões em Santa Catarina. Dissertação de Mestrado. Florianópolis / SC 
2003.    4.BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Principais entraves nas cadeias de moluscos bivalves cultivados. Disponível em: 
<http://mercadodapesca.com.br      5.BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Cadeia produtiva de moluscos. Disponível em: 
http://www.acaq.com.br.     6.Qualidade Microbiológica em Moluscos Bivalves Comestíveis "Ostras" Comercializadas na Praia de Boa Viagem, Recife - 
PE.   Disponível em: http://www.eventosufrpe.com.br

Docente orientador: Krystianelly Patrícia da Silva Pedrosa E-mail: kppsrbio2003@gmail.com

Projeto(s) do curso: saúde

Título JOVEM GUARDA: INCLUSÃO SOCIAL DE IDOSOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: Envelhecer é um processo natural que caracteriza uma etapa da vida do homem e dá-se por mudanças físicas, psicológicas e sociais que 
acometem de forma particular cada indivíduo com sobrevida prolongada. A Organização Mundial de Saúde – OMS definiu como idoso um limite de 65 
anos ou mais de idade para os indivíduos de países desenvolvidos e 60 anos ou mais de idade para indivíduos de países subdesenvolvidos. A 

Docente orientador: LIVIA CAROLINA DE SOUZA DANTAS E-mail: lcsdantas@hotmail.com
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institucionalização pode trazer inúmeras consequências, pois toda mudança implica fatores positivos ou negativos, dentre esses últimos, destacam-se a 
diminuição na qualidade de vida e incidência de doenças psicológicas. Justificativa: Nesse contexto social, torna-se importante a preocupação com as 
consequências e o impacto sofrido pela percepção individual do idoso acerca de seu bem estar físico, psíquico e social. Objetivo: Colaborar com a 
inclusão social do idoso institucionalizado ou não nas diversas atividades sociais através da transformação desses espaços em que os idosos se 
encontram em ambientes mais sociáveis, dinâmicos e atrativos, bem como o, no âmbito acadêmico, visa o aumento das atividades práticas em relação 
às teóricas e o desenvolvimento da capacidade de trabalhar em equipe, do compromisso social e da humanização do exercício profissional. 
Metodologia: As atividades serão desenvolvidas junto aos idosos desenvolvendo educação sanitária, ambiental e social; promoção da saúde e 
prevenção a patologias, realização de avaliação de funcionalidade, palestras educativas, recreação, doação de mantimentos, roupas e produtos de 
higiene pessoal recolhidos em campanhas promovidas pelos alunos participantes. Serão realizadas atividades de leitura, jogos de mesa, danças e 
contação de histórias como ferramentas capazes de contribuírem para o bem-estar dos idosos. Essas atividades acontecerão duas vezes por mês com 
durante a vigencia do projeto após aprovação. Farão parte do projeto alunos voluntários aprovados na seleção para o projeto de extensão, 
devidamente matriculados na IES que estejam cursando até o ultimo ano de seus respectivos cursos. As vagas estarão abertas a alunos de qualquer 
curso de nível superior presencial e EAD da área de saúde da Estácio Fal. Os encontros acontecerão na casa para velhice Luiza de Marilac, na cidade de 
Maceió- AL, bem como nas dependências da própria instituição, unidade Jatiúca, sendo possível ampla abrangência sócio demográfica visto que os 
locais de encontro alunos versus idosos são dois bairros diferentes da cidade e ainda que a casa para velhice Luiza de Marilac recebe idosos de 
diferentes regiões da cidade de Maceió e do estado de Alagoas. O projeto em questão apresenta-se com baixo custo financeiro visto que os materiais 
utilizados nas atividades com os idosos serão de aquisição única no decorrer do projeto , bem como, a criação de novos matérias didáticos e visuais 
serão produzidos com a participação dos idosos promovendo assim o despertar criativo e a inclusão dos mesmos em todas as atividades voltadas para 
este fim. Metas: inclusão social e ressignificação da importância do idoso na população em geral, a produção intelectual e científica as quais os alunos 
deverão executar durante a vigência do projeto.    Referências:  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Perfil dos idosos responsáveis 
pelos domicílios no Brasil: 2000. Rio de Janeiro; 2002.   Ramos LR, Rosa TEC, Oliveira ZM, Medina MCG, Santos FRG. Perfil do idoso em área 
metropolitana na região sudeste do Brasil: resultados de inquérito domiciliar. Rev Saúde Pública. 1993;27(1):87-94.   Veras RP. Terceira idade: gestão 
contemporânea em saúde. Rio de Janeiro: UNATI/Relume Dumará; 2002.  MONTEIRO, W. Et al. Análise do equilíbrio dinâmico em idosas praticantes 
de Dança de salão. Fisioterapia em Movimento, v.20, n.4, 2007 São José dos Campos – SP. (2007)  NETTO, M.P. Tratado de geriatria e gerontologia. 
Livro Editora Guanabara Koogan. cap.1. Rio de Janeiro-RJ. (2011).
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2018 - ESTÁCIO FAP

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título AÇÕES LEGAIS E PRÁTICAS NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA AS MULHERES

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução A violência doméstica contra as mulheres é um fenômeno muito presente na sociedade brasileira, vitimando, a cada ano, milhares de 
mulheres de todas as origens, regiões e inserções sociais. A resposta “legal” do Estado para enfrentar esta questão teve um marco na promulgação da 
Lei nº 11.340, de 2016, denominada “Lei Maria da Penha”, que, além de outros dispositivos, vedou a tipificação das agressões caracterizadas como 
violência doméstica como crimes de menor potencial ofensivo, previu medidas protetivas para as mulheres e um atendimento mais especializado por 
parte do Poder Judiciário.  Compreende-se que a resposta do Estado será tão mais eficaz quanto mais célere, humanizado e integral for o atendimento 
prestado às mulheres. Com isso a atenção do Poder Judiciária voltou-se para o próprio corpo normativo, impulsionando o aprimoramento dos 
aplicadores da lei para questões, até em tão, tratadas como familiares e por isso privadas de uma judicialização mais enérgica ao combate da violência 
contra a mulher. Assim como a Lei Maria da Penha transformou-se em um marco legal importante no enfrentamento da violência de gênero, a lei 
13.104/2015 do Feminícidio alterou o Código penal para incluir o assassinato de mulheres, em condições específicas, como crime hediondo. Com isso 
várias mudanças na estratégia de enfrentamento dessa violência vêm sendo adotada pelo poder Judiciário, seja na adoção de varas e juizados 
especializados, integrados com uma equipe multidisciplinar que visa combater profundamente este cenário violento, seja através de uma formação 
continuada para os aplicadores do direito, quem envolve palestras, seminários e pesquisas na área jurídica e social. Com isso o presente projeto tem 
por objetivo sanar a necessidade  de compreensão do cenário conjuntural no qual a problemática está circundada, utilizando o olhar da sociologia 
jurídica na percepção da norma enquanto “fato social” transformador da realidade social. Justificativa A relevância do tema se dá pela necessidade de 
superação das desigualdades de gênero refletida na violência constante contra a mulher. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado 
em outubro pelo Fórum Brasil de Segurança Pública, 4.657 mulheres foram mortas em 2016, mas apenas 585 casos foram registrados como feminicídio 
pela polícia. Isso representa 12% do total de ocorrências.. O que se questiona, portanto, é o quanto as polícias civis foram capazes de incorporar em 
relação à perspectiva de gênero no atendimento às mulheres em situação de violência.” O beneficio do projeto está em clarificar e debater o alcance 
normativo da lei dentro do horizonte social que ela se propõem, esta característica pedagógica da norma deve estar muito bem compreendida tanto 
para quem aplica a lei quanto para quem é atingido por ela. Objetivos (Geral)  Identificar e compreender as ações legais e práticas no enfrentamento 
à violência doméstica e familiar contra as mulheres pelo poder Judiciário. Específicos:  - Levantar bibliografia pertinente à temática do projeto, 
incluindo experiências internacionais;  - Mapear as redes de atendimento à vítima de violência doméstica no Pará - Promover Ciclos de palestras com 
convidados do poder judiciário para a comunidade acadêmica e sociedade civil - Promover parcerias com Movimentos sociais do Estado que já 
desenvolvem estudos na área Metodologia - Ciclo de Palestras mensais no qual haverá convidados externos e internos à instituição para socializar 
experiências e pesquisas na área. Viabilidade Econômica. - Não haverá a utilização de muitos recursos financeiros, pois os palestrantes serão 
convidados e o espaço utilizado será o auditório da instituição. Abrangência geográfica: A amplitude do projeto busca atingir: Alunos da graduação, 
professores, comunidade do entorno e agentes do judiciário 

Docente orientador: Karen Gabriely Sousa Santos E-mail: gneraks23@outlook.com

Título CONCIENTIZAÇÃO DA COMUNIDADE CARENTE DO BAIRRO DA UMARIZAL (BELÉM/PA) ACERCA DO SEU DIREITO AMPARADO PELO CÓDIGO 
DE DEFESA DO CONSUMIDOR

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO Muito embora exista determinação legal para divulgação dos direitos básicos do consumidor, em palestras em comunidades carentes 
verifiquei, por parte da população local, incertezas de como buscar acolhimento legal para reivindicar abusos sofridos como consumidores pelas ações 
ou omissões dos fornecedores. 	O presente projeto de extensão vai elucidar através de docente e discentes os direitos relacionados a condição de 
consumidor de produtos e serviços, sua reparabilidade e meios de proteção. JUSTIFICATIVA   O presente projeto fundamenta-se pela relevância social 
de divulgação dos direitos básicos na relação de consumo, sendo nas garantias que devem ser observadas na venda de produtos, ou mesmo frente às 
obrigações dos fornecedores em sua prestação de serviço, principalmente aquelas em que estejam relacionadas à saúde dos membros da comunidade 
e o papel estatal nesta relação jurídica.    OBJETIVOS  Objetivo geral: Elucidar aos membros da comunidade carente acerca da maneira em que deverá 
utilizar seu direito legalmente garantido. Objetivos especícificos:  - Disponibilizar através de palestras nesta própria Instituição de Ensino Superior 
acerca da efetividade da utilização de seus direitos básicos na qualidade de consumidor; - Esclarecer acerca dos prazos para pleitear suas pretensões e 
a maneira que deve ser utilizado tais diretrizes legais; - Encaminhar os membros das comunidades para órgãos de defesa do consumidor e 
acompanhamento pelos discentes acerca dos resultados obtidos no projeto para possível publicação. METODOLOGIA  	Este docente responsável pelo 
projeto, através de critérios de avaliação escrita, selecionará 05 (cinco) alunos que obtiverem as primeiras colocações, do curso de Direito para 
participarem do aludido projeto.  Será estipulado a cada discente que fora selecionado um número mínimo de 02 membros da comunidade em que 
acompanhará e será responsável sobre a efetividade do caso, sendo que em caso de resolução do controvérsia legal ou a desistência do membro, o 
discente indicará novo membro para acompanhamento.  Será procurada a direção de escolas estaduais, ou igrejas ou centro comunitários do Bairro 
do Umarizal em Belém/PA para oferecer as palestras programadas nesta IES. Deverão os discentes elaborar um relatório final de forma a proporcionar 
esclarecimentos acerca do resultado do presente projeto. VIABILIDADE ECONÔMICO FINANCEIRA Desnecessária a disponibilidade de valores para o 
presente projeto, uma vez que as palestras aconteceram na própria IES, sendo inclusive, incluídas com antecedência na programação acadêmica. 
 
METAS  - Será inserido no presente projeto de extensão a participação de 05 (cinco) alunos do curso de Direito em 02 semestres do ano de 2018.. - 
Proporcionar aos membros da comunidade carente do bairro do Umarizal em Belém/PA tenha, esclarecimentos acerca dos seus direitos como 
consumidores de produtos e serviços, principalmente aos relacionados à saúde. IMPACTO SOCIAL  Amparar juridicamente os membros da 
comunidade carente que na qualidade de consumidor tem seu direito violado, inclusive aqueles relacionados à saúde,  esclarecendo sua possibilidade 
de reparabilidade, bem como a maneira de utilização através de órgãos de proteção ao consumidor.   ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA Os discentes do 
curso de Direito e membros da comunidade carente do bairro do Umarizal (Belém/Pa), podendo, em caso de interesse de comunidade diversa ser 
oferecido a outros bairros da região Metropolitana de Belém/PA.  a)	Plano de trabalho  
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Título DIREITO FISCAL PARA TODOS NA ESTACIO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
DIREITO FISCAL PARA TODOS NA ESTACIO  INTRODUÇÃO O sistema que envolve a relação dos sujeitos com as “cobranças” mais simples praticadas 
pelo Estado na função de administrar e gerenciar os  gastos  e os interesses públicos é de muita complexidade aos cidadãos comuns. Nem sempre 
esclarecidos sobre o funcionamento de tarifas, tributos e outros preços públicos, os sujeitos acabam por endividar-se facilmente, estourando seus 
cartões de créditos, contraindo empréstimos oferecidos banalmente por alguns bancos, e tentando abrir negócios para os quais não tem 
conhecimento fiscal suficiente para planejamento e programação de gastos próprios do cotidiano. Ser um MEI (micro empreendedor individual), ou um 
mero vendedor de itens com intenção de obter um ganho, dentre outras necessidades, é apenas um exemplo desta falta de conhecimento jurídico 
fiscal  mínimo, além de outras atividades que fazem parte da relação de direito fiscal constantes da vida dos cidadãos.  .  JUSTIFICATIVA O projeto 
compreende uma série de atividades que irão promover a aprendizagem, a informação, a prevenção, e reflexão e debates em torno do sistema fiscal,  
a partir de uma visão bem simples e pedagógica que possa atingir pessoas de  qualquer nível intelectual . O endividamento por falta de conhecimento 
fiscal, ou ainda por desconhecimento de como funcionam as estruturas da administração publica, as quais o “homem comum” deve buscar para 
resolver suas pendências com o Estado, vem atingindo cada vez mais pessoas de todas as idades e setores sociais, abrindo várias possibilidades para 
que o pluralismo jurídico em torno desse fenômeno possa servir de instrumento de solução e meio estratégico de contorno, onde discutir as formas de 
cidadania, a partir de todo universo fiscal, torna-se fundamental no espaço acadêmico da faculdade. OBJETIVOS Desenvolver e promover estudos, 
reflexão e análise das relações fiscais do dia a dia das massas urbanas . METODOLOGIA Oficinas e workshops de contas a pagar e os tributos; rodas de 
análises de casos concretos envolvendo cidadania e tributação ordinária;  exibição de filmes  com roda de debates; Feira do MEI ( micro empreendedor 
individual)   para a comunidade aprender a calcular e programar suas obrigações para com o Estado . VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA R$ 
500,00  para apoio de material estrutural (camisas, impressos, etc). IMPACTO SOCIAL O Projeto ainda pretende atuar como força social, uma vez que 
todas as suas atividades terão caráter solidário, onde os participantes irão doar roupas, alimentos, brinquedos para instituição atendidas pelo NURSO, 
o núcleo de responsabilidade social da Estácio Fap. ABRANGENCIA GEOGRÁFICA Região Central de Belém. REFERÊNCIAS SARLET, Ingo Wolfgang. 
Curso de direito constitucional/ Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme Marinone e Daniel Mitidieiro. – 6. Ed. – São Paulo: Saraiva, 
2017. HARADA,Kiyoshi. Sistema tributário na constituição de 1988; tributação progressiva. SãoPaulo : Saraiva, 2011. DESCRIÇÃO DO PLANO DE 
TRABALHO METAS: 8 oficinas de contas a pagar e tributos ; 4 rodas de análises de casos concretos envolvendo cidadania e tributação ordinária;  02  
exibições de filmes no Cine estácio com debates; 04 palestras temáticas; produção de cartilha cidadã com os resultados dos eventos. BENEFICIADOS: 
10 alunos (organização); 50 a 100 alunos participantes. 

Docente orientador: Evanilde Gomes Franco E-mail: evafranco21@gmail.com

Título PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS – A NECESSIDADE DE MUDANÇA DE COMPORTAMENTO DA SOCIEDADE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
 
1.	Introdução O uso dos recursos naturais e a descarga de materiais no ambiente são questões que merecem bastante atenção e cuidado, pois, com a 
evolução da sociedade, várias práticas foram incorporadas ao comportamento humano, que muitas vezes se tornam prejudiciais à própria sociedade e 
ao meio em que vivem. A partir da identificação destas práticas que por algum motivo prejudicam o ambiente, se faz necessário a difusão de 
conhecimentos que possam interferir positivamente para que as condições ambientais se tornem adequadas para garantir a sadia qualidade de vida 
para as presentes e as futuras gerações. O presente projeto, terá como locus o próprio ambiente da faculdade Fap, onde se faz necessário a realização 
de levantamento de campo para a elaboração de diagnóstico de como são praticados vários comportamentos pela comunidade acadêmica, como: uso 
da água, despejo de resíduos sólidos, dentro outros. A partir das informações colhidas, será feito um prognóstico de melhorias no comportamento dos 
alunos, servidores e professores da faculdade, e, posteriormente, palestras para a comunidade acadêmica e população, além de sugestões de medidas 
estruturais e não estruturais para que se busque um resultado adequado e benéfico para o ambiente, sempre pautadas na legislação brasileira, como a 
Política Nacional de Recursos Hídricos, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Política Nacional de Educação Ambiental, etc.  2.	Justificativa O presente 
projeto se justifica pelo fato de que muitas vezes, pela falta de tempo e de conhecimento, as pessoas acabam adotando práticas que em um primeiro 
plano são vantajosas no sentido da produtividade, porém, acabam provocando efeitos prejudiciais ao ambiente. Dessa forma, as ações previstas para 
o desenvolvimento deste projeto de extensão, trazem grandes benefícios de caráter interno, para a coletividade acadêmica, quanto para toda a 
população, que acaba percebendo as melhorias e compreendendo a sistemática sustentável comportamental. Portanto, o resultado esperado é de 
grande valia, pois, a partir do momento que as práticas sugeridas forem postas em prática, automaticamente os resultados aparecem, trazendo melhor 
qualidade de vida para as pessoas. 3.	Objetivos Como objetivos, o presente projeto pretende a.	Realizar um diagnóstico da presente situação de   
uso de recursos hídricos e de despejo de resíduos sólidos; b.	Elaborar um prognóstico sugerindo medidas estruturais e não estruturais que visem 
melhorar o comportamento e as práticas da comunidade acadêmica da Fap; c.	Apresentar resultados no formato de ciclo de palestras e relatório de 
sugestões; d.	Entrar em contato com empresas de reciclagem e de logística reversa para auxiliarem nos processos de desenvolvimento 
sustentável. 4.	Metodologia A metodologia a ser aplicada é exploratória, onde serão levantadas circunstancias e comportamentos dos envolvidos, e 
posteriormente, elaborado um plano de ação para a adoção de práticas sustentáveis. 5.	Viabilidade econômico-financeira Pode-se considerar que o 
presente projeto é viável no aspecto econômico-financeiro pelo fato de que o material humano disposto para o seu desenvolvimento é todo de atores 
que possuem vinculo com a faculdade, que desenvolverão suas funções no sentido de melhorar as condições ambientais no seu interior. Além disso, 
as práticas a serem sugeridas visam melhorar as condições da faculdade tanto no contexto ambiental através das práticas de uso racional e 
reaproveitamento, como de medidas que visam reduzir os custos despendidos com energia e água. 6.	Impacto do projeto Existe o reflexo social do 
projeto pois, a partir do firmamento de parcerias com cooperativas de reciclagem, poderá ocorrer a melhoria de vida dessas pessoas. Existe o impacto 
ambiental do projeto com a redução do consumo de recursos naturais e melhoria de práticas relacionadas à destinação final dos resíduos sólidos 

Docente orientador: OCTAVIO CASCAES DOURADO JUNIOR E-mail: ocdouradojr@hotmail.com

Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Comunicação

Título CARTOGRAFIAS AMAZÔNICAS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Projeto de Extensão Cartografias Amazônicas acontece desde 2013  com o desafio de propiciar a estudantes a experiência de vivenciar a Amazônia 
Paraense a partir do encontro com manifestações de tradição indígena, cabocla e quilombola. Fazemos uma cartografia cultural seguindo itinerário das 
festas. Encontramos mestres, fazeres e saberes e utilizamos diferentes linguagens (visual, audiovisual, pictórica, publicitária, jornalística) para construir 
narrativas que são distribuídas em múltiplas plataformas (digitais, impressas, eventos etc).  Em termos sociais a importância do projeto está em 
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colaborar, de alguma forma, para ampliar a leitura sobre a Amazônia, valorizar a diversidade e reduzir preconceitos. O projeto possibilita a produção e 
circulação de novos significados e novas conexões destes saberes a partir da sua difusão no ciberespaço e no espaço acadêmico. E assim tentamos 
desenvolver entre nossos alunos e leitores uma espécie de cidadania multicultural inclusiva.    Em termos acadêmicos relacionamos a extensão aos 
objetivos expressos no PPC dos cursos de Comunicação :  1-Estimulamos os estudantes a dominar as linguagens e estéticas próprias de cada meio de 
comunicação  Exemplos de produtos gerados pela extensão: 1.1.Produção sonora com Mestre Vital possibilitou integrar Coletânea do selo Kafundo 
Records (Miami) e  distribuir sua música pelo mundo.  1.2.Criação da história em quadrinhos ‘Carbono é de Quem’  sobre  etnia Mundurucu foi lançada 
no  Rio+20  1.3. História em quadrinhos ‘Gurupatuba’ sobre preservação das inscrições rupestres contou com apoio do Banco da Amazônia e foi 
lançada em escolas de Santarém e Monte Alegre.  Ambas iniciativas foram premiadas no Intercom Norte. 2- Possibilitamos aos estudantes desenvolver 
atividades de marketing nos campos da responsabilidade social colaborando para estimular transformações sociais e fomentar políticas 
públicas. Exemplo: 2.1. Na campanha para AIAMB (Associação dos Indígenas da Área Metropolitana de Belém)  difundimos a  proposta dos indígenas 
Tembés de criação de uma aldeia multiétnica urbana tema que foi debatido em sessão especial na câmera de vereadores de Belém.  A referência 
teórica metodológica utilizada é das cartografias culturais em uma grande viagem pelas comunidades Amazônicas. A ideia de cartografia se cumpre não 
apenas nos resultados obtidos, mas realmente na tensão que se forma no ponto de encontro entre objeto visado e a subjetividade do comunicólogo na 
apreensão, configuração e mecanismos transmissivos.   O projeto é viável graças a rede de parcerias construída com o poder público, ONGs, 
comunidades. A extensão  já aconteceu em mais de 16 municípios e produziu ensaios fotográficos,  matérias publicadas em jornais locais e nacionais, 
histórias em quadrinhos, charges,  produções audiovisuais, eventos, registros fonográficos, TCCs, artigos científicos, apresentações em congressos, 
inclusive conquistando varias premiações e sendo finalista na categoria extensão do Fórum Docente  Estácio de 2017.   O impacto do projeto vem 
acontecendo de forma crescente , pois nessas idas e vindas, já criamos mil tentáculos e provocamos interferência sobre o social das cidades por onde 
passamos.  Conseguimos patrocínio para Mestre Zenóbio pelo Fundação Cultural do Pará e premiação do Cordão Carnavalesco Ultima Hora  e do 
grupo Remansinho (prêmio estadual SEIVA 2016 e 2017) bem como colaboramos para o reconhecimento dos mestres de Vital Batista pelo poder 
público local. Participamos de debates , produzimos shows em espaços culturais do Estado e várias exposições itinerantes. Somos referência no 
tema.  Metas para 2018: produzir, filmar e lançar 2 documentários com memórias de mestres do rio Tocantins.   Beneficiados pela extensão: A 
comunidade, os mestres e a plateia das sessões onde serão exibidos os filmes.  A abrangência da ação é Belém e Cametá  Entre algumas referências 
utilizadas estão Deleuse, Paes Loureiro, Jerusa Pires Ferreira. 

Título LABORATÓRIO DE DIREITOS HUMANOS E COMUNICAÇÃO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO O direito à comunicação é um direito universal e constitucional, portanto, algo importante, como direito à saúde, segurança, cultura, 
educação. As relações entre Direitos Humanos e Comunicação é um objeto de importância significativa e oportuna para a academia, para manter suas 
relações com a diversidade social e cultural de uma sociedade tecnológica, democrática.  ABRANGÊNCIA  O laboratório terá foco três modalidades de 
extensão: Direitos Humanos e Comunicação para Mulheres; Direitos Humanos e Comunicação para LGBTs; Direitos Humanos e Comunicação para 
Juventude/negros e negras da cidade de Belém. JUSTIFICATIVA A violência alcança inúmeras dimensões no país e na cidade. A violência tem gerado 
no país um mapa alarmante das vítimas entre mulheres. A cada dois minutos uma mulher é vítima de violência doméstica no país; entre os jovens 
negros e negras, os números apontam entre um mil trezentos e trinta e três (1.333) registros de mortes de brancos, contra dois mil cento e quinze 
(2.115) negros ou pardos na faixa etária entre 15 e 29 anos; E número alarmante de vítimas entre LGBTs. O Brasil é o país que mais mata membros 
dessa comunidade no mundo, e só em 2016, cerca de 340 LGBTs foram mortos no Brasil. A criação do Laboratório de Direitos Humanos e Comunicação 
coloca a academia visa formação social, na perspectiva de minimizar alguns impactos da violência dos direitos humanos junto a essas organizações 
sociais e, sobretudo, informar sobre os direitos humanos no espaço público da cidade de Belém.  OBJETIVOS Gerar e compartilhar debates, 
informações, criar portfólios, estudos, interpretações, eventos e ações de formação e responsabilidade social, como processos de produção de 
conhecimento das Ciências Humanas/Direitos Humanos e Comunicação, a partir da experiência de extensão (FACULDADE+ INSTITUIÇÕES+ 
MOVIMENTOS SOCIAIS) e gerar uma rede de referências sobre o tema.  METODOLOGIA A –Reuniões de trabalho para definir temas e agendas de 
debate e formação prática, experimental. Reunião com os coletivos do Ladhu (Mulheres, LGBTs e Juventude). B – Espaços de estudo de teorias, 
históricos. Estudos de textos, filmes, buscas de fontes históricas e bibliográficas ou imersões em campo, etc. C- Ação experimental como atividades 
abertas à comunidade, colaboradores internos da Faculdade (núcleos, docentes, discentes), e dos coletivos sociais e parceiros externos. Ex: Seminários 
de formação, aulas abertas, oficinas, eventos culturais, relatos de experiência, etc.  IMPACTO SOCIAL Os coletivos e instituições envolvidas já 
participam de redes solidárias sejam virtuais e presenciais. Ou seja, vamos criar um núcleo de sociedade em rede capaz de gerar informações de 
referência sobre a temática que envolve os Direitos Humanos desses coletivos na cidade de Belém.  VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA O projeto 
visa aproveitamento de suportes: Papel, Xerox; Material de custeio, como equipamentos: 1 Máquina disponível para armazenamento de estudos, 
planos de trabalho, ações de divulgação; Caixa de som, microfone, para eventos em geral, etc. E custo com Pessoal, com cerca de 3 alunos 
permanentes do projeto; e pelo menos, um membro fixo de cada organização social. Para isso (RH), estimam-se custos com transporte coletivo. Custo 
quase mínimo para o projeto. REFERÊNCIAS BARBALHO, Alexandre; PAIVA, Raquel. Comunicação e Cultura das Minorias (orgs). 2005. 30 p, Editora 
Paulus, São Paulo, Cap. 3. CASTRO, Fábio. Comunicação, Poder e Democracia. Belém: Ed.UFPa, 2012. GODINHO,Tatau. VENTURI, Gustavo. Mulheres 
brasileiras e gênero nos espaços público e privado uma década de mudanças na opinião pública. São Paulo: Fundação Perseu Abramo. Sesc SP, 
2010. WAISELFISZ, J.J. Mapa da Violência 2015: Homicídios de mulheres do Brasil, Flacso, Brasília, 
2015. Sites www.mapadaviolencia.org.br www.ibge.gov.br 

Docente orientador: Keyla de Nazaré Gusmão Negrão E-mail: negraokeyla@gmail.com

Projeto(s) do curso: comunicação social

Título AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO “ALÉM-MARGEM”: COMUNICAÇÃO POPULAR E INOVAÇÃO EM BELÉM DO PARÁ

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Aproximar alunos de Comunicação Social, em especial Jornalismo, do mercado é sempre um grande desafio por parte das Instituições de Ensino 
Superior. Em geral, a solução encontrada é a criação de agências chamadas “experimentais”, “modelos” ou “juniores”, em que muitas vezes apenas se 
adaptam conteúdos externos ou ainda se reduzem a criação de pequenas notícias e suas veiculações nos canais das instituições. Em Belém, que possui 
apenas duas agências de notícias de fato (Agência Belém, da Prefeitura, e Agência Pará, estatal) tal panorama não é diferente. O contexto fica ainda 
mais complexo se observamos a ausência de meios que “pautam” ou ao menos apresentam conteúdos exclusivos e com maior apelo popular, em que a 
população se sinta representada e se reconheça. Tal carência é intensificada em áreas consideradas de periferia, em que por vezes o acesso à 
informação e veiculação são dificultados. É justamente levando em conta o panorama apresentado até aqui que esta proposta (s)urge. Assim, 
proponho como projeto de extensão a criação de uma agência de notícias, com o nome de Além-Margem, que a) oportunizará aos discentes 
voluntários uma ampliação da produção de conteúdo no jornalismo contemporâneo; b) inclusão dos mesmos em ações sociais que podem impactar os 
espaços atendidos e outros, caso a ideia seja ampliada; c) fortalecimento e maior divulgação de pautas de áreas periféricas de Belém do Pará, tornando 
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então a comunicação bem mais horizontal e não verticalizada, dependente dos grandes grupos do Estado e outras pequenas iniciativas alternativas; 
bem como d) na apresentação da estrutura jornalística não somente na linguagem, como na produção e e) percepção de possíveis talentos para a 
Comunicação, além de f) oportunizar aos estudantes de escolas públicas e centros comunitários conhecerem e vislumbrarem novas profissões. A 
priori, o objetivo é que, mensalmente, sejam produzidos (pelos estudantes da Estácio e membros das comunidades atendidas) no mínimo de cinco a 
oito conteúdos exclusivos, a serem divulgados no blog da agência e redes sociais. Ao final do projeto, em janeiro de 2019, pretende-se lançar um e-
book com os conteúdos de maior destaque. Metodologicamente leva-se em conta os preceitos jornalísticos da comunicação popular e/ou 
comunitária, que parte de um lugar social em que se buscar fortalecer a expressão de segmentos excluídos da população visando atingir seus interesses 
e suprir necessidades de sobrevivência e de participação política (Cicilia Peruzzo, Comunicação nos movimentos populares. Petrópolis: Vozes, 2004) e 
da Educomunicação, que tem como um dos objetivos educar cidadãos críticos para uma leitura dos meios de comunicação, promovendo uma 
formação integral que vivencia a realidade da sociedade em rede (Ana Rosa Vidigal Dolabella, Trabalho crítico e educomunicação, Literacia, Media e 
Cidadania, 2015). Caso aprovado, o projeto será aplicado em um primeiro momento no Colégio Coronel Sarmento, em Icoaraci, região metropolitana 
de Belém, e no Espaço Cultural Nossa Biblioteca, no bairro do Guamá. Futuramente, há a possibilidade de ampliação e alcance das ações para a ONG 
Periferia em foco, na Cabanagem. Os locais foram escolhidos pela proximidade e facilidade de acesso para parcerias bem como por, geograficamente, 
representarem a principal área de periferia da capital (Guamá), sua região metropolitana (Icoaraci) e sua área de ligação e passagem a outros inúmeros 
bairros (Cabanagem). Lembrando a estrutura (conceitual) de uma “agência de notícias”, tais conteúdos não devem se encerrar em si mesmos. Sem fins 
lucrativos e com gastos direcionados ao material de produção de alguns conteúdos e deslocamento e alimentação dos voluntários, quando necessário, 
devemos buscar alcançar a veiculação e/ou disponibilização de tais informações na mídia, local ou não, além de passar a ser uma plataforma a ser 
consultada e referenciada e, com isto, divulgar não somente as informações, mas sua marca, do projeto e da Estácio FAP.

Título CIRCUITO NERD ESTACIO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO Nos últimos anos o mercado aqueceu uma série de estratégias de comunicação voltados para o universo Nerd, que promoveram um 
rápido consumo de informações que antes estavam restritos a uma pequena parcela de consumidores destes produtos, os chamados Nerds, expressão 
inicialmente cunhada para descrever jovens com muita dedicação aos estudos com intensa atividade intelectual, e que recentemente foi adaptada para 
fãs de produtos de quadrinhos, games e filmes.  JUSTIFICATIVA O projeto CIRCUITO NERD ESTÁCIO compreende uma série de atividades que irão 
promover a crítica, reflexão e debates do Mercado Nerd partir de uma visão metodológica da comunicação social. O fenômeno “nerd” atinge hoje com 
muita força expressiva pessoas de todas as idades e setores sociais, abrindo várias possibilidades criativas no campo da comunicação, onde discutir a 
apropriação de conceitos de marketing e formas de relacionamento social a partir de todo universo de marcas e produtos nerd, torna-se fundamental 
no espaço acadêmico da faculdade. OBJETIVOS Desenvolver e promover estudos, produção e recepção dos conceitos e estratégias do mercado 
Nerd. METODOLOGIA Oficinas e workshops de produção de HQ; rodas de leituras de quadrinhos; exibição de filmes (Cine Nerd) com roda de debates; 
Feira do Gibi para a comunidade VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA R$ 500,00  para apoio de material estrutural (camisas, impressos, 
etc). IMPACTO SOCIAL O Projeto ainda pretende atuar como força social, uma vez que todas as suas atividades terão caráter solidário, onde os 
participantes irão doar roupas, alimentos, brinquedos para instituição atendidas pelo NURSO, o núcleo de responsabilidade social da Estácio Fap. 
Atenção especial será dada para alunos de escola pública para participação nos eventos. ABRANGENCIA GEOGRÁFICA Região Central de 
Belém. REFERÊNCIAS CIACO, João Batista Simon. A inovação em discursos publicitários: comunicação, semiótica e marketing. São Paulo: Estação das 
letras e cores, 2013. DANTON, Gian. Como escrever Histórias em Quadrinhos. Edição Virtual gratuita JENKINS, Henry. Cultura da Convergência. São 
Paulo: Aleph, 2009. LEVY, Pierre. A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. São Paulo: Loyola, 2003. 
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Título FUSCA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O FESTIVAL UNIVERSITÁRIO DE CRIAÇÃO AUDIOVISUAL é uma atividade de promoção acadêmica e cultural realizada pela Faculdade Estácio do Pará 
através do Curso de Comunicação Social (Jornalismo e Publicidade) da Instituição. Há sete anos consecutivos, o FUSCA objetiva revelar, estimular e 
divulgar as obras audiovisuais inéditas produzidas no por estudantes universitários do Estado do Pará, criando um espaço de exibição e premiação da 
produção audiovisual local, promovendo o circuito audiovisual experimental e democratizando o acesso ao audiovisual paraense, através de exibições 
abertas ao grande público. O Festival universitário de criação audiovisual é uma oportunidade para alunos das Instituições de ensino superior mostrar, 
através do audiovisual, o talento e o olhar sobre a Amazônia, respeitando as subjetividades de quem produz, como de quem é visibilizado pelas lentes 
das mais diferentes produções que circulam pelo festival, e primam sempre pelo caráter experimental e alternativo da competição. O FUSCA, portanto, 
abre espaço para a mostra e premiação da produção audiovisual de universitários, sejam eles publicitários, jornalistas, cineastas, realizadores, artistas, 
entre outros, valorizando a circulação deste tipo de produção através da promoção do conhecimento multidisciplinar e o estímulo a uma cultura 
diversa e criativa no âmbito social e acadêmico. Em Belém existem outros festivais similares ao FUSCA, mas o seu caráter acadêmico-social promove o 
elo direto com a extensão, que é um dos objetivos tripé de toda IES. Poderão se inscrever para o FUSCA todo e qualquer aluno devidamente 
matriculado numa instituição de ensino superior do estado do Pará, independente do curso que esteja realizando, desde que comprove seu vínculo 
com a instituição através de documentação.  Cada participante poderá inscrever, no máximo, dois vídeos no qual exerça a função de diretor em 
categorias diferentes e com vídeos inéditos. A inscrição é gratuita e deve ser realizada mediante edital. O Festival Universitário de Criação Audiovisual é 
divido em dez prêmios diferentes: Melhor Documentário, Melhor Vídeo Publicitário, Melhor Videoclipe, Melhor Vídeo-minuto, Melhor Curta de Ficção, 
Melhor Cartaz, Melhor Diretor, Melhor Roteiro, Melhor Produção e Melhor Vídeo (Júri Especializado), e este último consiste na votação pela Comissão 
avaliadora do Festival do Melhor Vídeo segundo critérios técnicos. Independe da categoria a que o vídeo pertença. As demais categorias serão 
analisadas a partir dos votos da Comissão Julgadora. A Comissão Julgadora será composta por no mínimo 05 (cinco) membros, e será constituída de 
pessoas com notório saber na área audiovisual, especializados na área. O papel da comissão é realizar a seleção e premiação dos vídeos inscritos no 
Festival, tendo como critério de classificação a qualidade técnica, a originalidade e a criatividade das obras apresentadas. O ato de inscrição no Festival 
implica na autorização de divulgação, edição, transmissão, retransmissão de imagens e sons de suas obras, em publicações, mídia ou peças publicitárias 
vinculadas ao FUSCA, através de qualquer meio, isentando integralmente a Faculdade Estácio do Pará do pagamento de qualquer taxa ou contribuição 
relativa às obras. O Festival é realizado, em sua totalidade, com recursos dos professores que idealizaram e empenham esforços para que o FUSCA 
aconteça. Não existem vínculos políticos o que concerne ao festival a busca por auxílios financeiros a cada ano, que custeiem os recursos para sua 
realização e premiação.  Os professores envolvidos no projeto tendem ano a ano a estipular metas ao evento, e para 2018 a proposta é que o número 
de inscritos seja dobrado que nos anos anteriores, que tenhamos um concurso cultural para eleger a identidade visual da oitava edição. A data sugerida 
para a oitava edição do evento será 07 de dezembro de 2018, a ser confirmada junto ao calendário de avaliações da faculdade.
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Projeto(s) do curso: Comunicação Social - Publicidade e Propaganda

Título GESTÃO DE RECURSOS COMUNICACIONAIS PARA O COLETIVO CASA PRETA
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
1.Introdução  Implementar um plano de Gestão de Recursos Comunicacionais para o Coletivo Casa Preta, uma organização Social que atua junto à 
juventude e ativistas, organizadores da cultura popular em Belém. O projeto visa potencializar ações de empreendendorismo cultural, economias 
criativas nas áreas de Comunicação e Artes, a partir do desenvolvimento de plataformas físicas e virtuais, e aproveitamento da experiência de 
produção e mobilização para divulgação, distribuição e consumo de produtos e serviços do Coletivo Casa Preta; a fim de movimentar renda, 
conhecimentos práticos e teóricos, redes de projetos culturais existentes em redes da cidade e expandir ações de imagem, distribuição e 
vendas.  2.        Justificativa A Casa Preta é um dos movimentos mais atuantes na cidade de Belém. O coletivo foi fundado em 2009, durante a 
realização do Fórum Social Amazônico. Com intuito de discutir as demandas e alternativas para formas de organização social dos negros na periferia, a 
Casa Preta se tornou um Ponto de Cultura dos bairros da Terra Firme e Canudos.A Casa Preta se tornou um Ponto de Cultura  do bairro que articula 
ações de cultura, comunicação, religiosidade, artes. Com intuito de criar mais autonomia para suas ações, produções, o Coletivo muda para Outeiro, 
um distrito de Belém, para construir um espaço próprio de instalação física dos trabalhos, atividades realizadas com a comunidade. Nessa fase de 
adaptação, há necessidade de organizar recursos comunicacionais capazes de fortalecer o coletivo e dar sustentação de divulgação e venda para sua 
produção (produtos e serviços), bem como expandir a rede de parcerias no Distrito do Outeiro e cidade de Belém e, quem sabe, para além disso, a 
longo prazo. O projeto de extensão vem ao encontro dessas necessidades nessa nova etapa de estratégica de articulação social do Coletivo.  3.        
Objetivos Implementar um plano de gestão de recursos comunicacionais, que visa identificar e gerenciar um mix de produtos do Coletivo, a partir de 
instrumentos de marketing, para fortalecer a modalidade de empreendendorismo cultural, que é o forte dessa organização social. Desse modo, 
atender às necessidades de geração de renda, fortalecimento de redes de comunicação, auto-sustentação da marca, e o que pode oferecer às 
comunidades, parcerias e consumo da cultura.  4. Metodologia Entrevistas: reconhecimento do Coletivo e comunidade do entorno, para identificar 
as necessidades e expectativas de comunicação; bem como perceber os possíveis potenciais consumidores de serviços e produtos do Coletivo e o 
fortalecimento de redes; Planejamento de comunicação: institucional: propor ações elaboradas de marketing para venda do mix de produtos (perceber 
necessidades e gerar soluções); Implementação das ferramentas de comunicação, elaboradas no planejamento; Acompanhamento das ações de 
comunicação: perceber retornos de vendas e acessos de serviços, bem como medir a eficácia das ferramentas utilizadas e ações de 
aperfeiçoamento.  5.        Viabilidade econômico-financeira  A ideia é utilizar recursos tecnicamente viáveis disponíveis de membros parceiros do 
projeto, suporte da Estácio-FAP, criando uma movimentação econômica de baixo custo. Previmos excepcionalmente, recursos para deslocamento de 
alunos e parceiros, pois se trata de uma parceria entre a IES, que fica no Centro da cidade de Belém, e o Coletivo que, hoje, tem sede fixa em 
Outeiro.  6.        Abrangência geográfica Belém-PA e Distrito de Outeiro   7.         Referências  Aaker, David A. Administração Estratégica de 
Mercado - 9ª Ed. 2012. Samara,Beatriz Santos / Barros,Jose Carlos de. Pesquisa de Marketing - Conceitos e Metodologia - 4ª Ed. 2007  Aaker,David A. 
.Como Construir Marcas Líderes. Traduzido por Bazán Tecnologia e Linguística. Edição, 2. Editora, Futura. Ano:  2007 AAKER, David A. Marcas: Brand 
Equity Gerenciando o Valor da Marca. Negócio Editora. São Paulo, 1998. KOTLER, Philip. Administração de Marketing. Prentice Hall. São Paulo, 2000. 
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Projeto(s) do curso: Comunicação Social-Jornalismo

Título PRIMEIRAS PALAVRAS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Estimular a produção escrita de alunos do ensino médio, de forma continuada, monitorados por acadêmicos de Comunicação Social/Jornalismo, 
através de oficina de redação criativa no gênero Jornalismo Opinativo, oportunizando aos discentes exercitarem o protagonismo autoral. É um fato 
incontestável, amplamente documentado por pesquisas, que os alunos do ensino médio apresentam dificuldades de ler textos e entender comandos 
em questões que envolvem a subjetividade e, por não possuírem um repertório linguístico adequado, se exprimem de forma sofrível na língua 
materna; sendo assim, para trabalhar na reversão desse quadro, propomos a atividade acima mencionada. 
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Projeto(s) do curso: Design de Moda

Título MODA EM AÇÃO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
 
Moda em Ação  1-	Introdução O Projeto “Moda em Ação”, que acontece em função da parceria entre o Curso de Design de Moda e o Núcleo de 
Responsabilidade Social da Faculdade Estácio do Pará, ensina corte e costura para pessoas da comunidade, capacitando mão-de-obra para a produção 
de roupas e acessórios de moda com vistas à geração de emprego e renda, utilizando os laboratórios de costura e modelagem da Faculdade Estácio do 
Pará.  2-	Justificativa Num momento em que a indústria de moda representa parcela significativa do PIB nacional, estamos engajando a comunidade 
local nesse setor promissor, capaz de gerar emprego e renda para uma parcela da população que não tem condições financeiras para acesso a cursos 
profissionalizantes. Os resultados positivos das turmas anteriores, uma vez que o projeto acontece desde 2014, e o crescimento da produção local de 
moda, através de micro e pequenos empreendedores, associado à formação de associações e cooperativas impulsionam esse trabalho, que já teve 
como resposta a colocação de egressas em fábricas de roupas ou trabalhando por conta própria.   3-	Objetivos 2.1- 	Geral Capacitar um grupo de 
até 20(vinte) pessoas por turma para a produção de confecções com vistas à geração de renda. 2.2- 	Específicos a) Ensinar o curso básico de Corte e 
Costura; b) Exercitar a coordenação motora fina com trabalhos em crochê, bordado à mão e outros trabalhos manuais, respeitando as particularidades 
dos alunos; c) Qualificar mão-de-obra para a produção de roupas e acessórios de moda; d) Proporcionar vivência profissional para os alunos do Curso 
de Design de Moda da Estácio FAP, que poderão acompanhar as monitoras das turmas, computando assim horas de AAC (Atividades Acadêmicas 
Complementares).  3- 	Metodologia: 	A) O curso é composto basicamente de: - manejo de máquina de costura; - aprendizado de medidas; - 
modelagem (conferir as medidas e passar para o papel); - corte e modelagem em tecido e malha; - costura e agregação de bordados e crochê ao 
tecido; - reforma de roupas e pequenos reparos; - troca de zíper; - pregar botões, molas e colchetes, fazer bainha; - confecção de peças básicas: 
camisa, saia, camisetas, blusas, top e vestidos.               B) Tempo de duração: 2 anos, com aulas semanais, sendo um ano de curso básico e um ano de 
curso avançado.  4- Metas:  	Ao final do curso, espera-se que os alunos estejam aptos para a produção de peças básicas de vestuário, visando o uso 
próprio ou o mercado, em condições de competitividade. Após o primeiro ano, espera-se que estejam preparados para a costura doméstica.     
Durante esse período serão dadas oportunidades para os grupos participarem de feiras, desfiles ou outros eventos organizados pelo Curso.  5-
	Viabilidade econômico-financeira As aulas acontecem no atelier de costura do Curso de Design de moda da Faculdade Estácio do Pará, e são 
ministradas por voluntárias, designers egressas do curso,  com o auxílio dos alunos. O material é fornecido através de doações.  6-	Impacto 
social  Melhoria das condições de vida de pessoas com pouca escolaridade, ensinado um ofício que poderá garantir-lhes posicionamento no mercado 
de trabalho. 7-	Abrangência geográfica Pessoas que moram no entorno da faculdade ou de comunidades atendidas pelo NURSO.  8-
	Referências GARCIA, M.C. & MIRANDA, A.P. de. Moda é comunicação: experiências, memórias, vínculos. Coleção Moda & Comunicação. 
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Coordenação: Kathia Castilho. 2ª ed., São Paulo; Ed. Anhembi Morumbi. 2005. AMADEN-CRAWFORD, Connie. Moda: Técnicas básicas. Bookman, São 
Paulo. 2015. 

Projeto(s) do curso: Designer de Moda

Título PROJETO PRIPRIOCA - BIJUTERIAS SUSTENTÁVEIS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
1.        Introdução A ideia é de se implementar na Faculdade Estácio do Pará uma ação de motivação ao "empreendedorismo social/cultural" 
vinculando moda, economia solidária: O projeto “Estácio de Portas Abertas”, visa juntar elementos sem fins lucrativos com elementos com fins de 
lucro, tais como pequenos negócios em linhas solidárias na comunidade, desenvolvidos para criar trabalho e renda em localidades de baixa renda. A 
proposta de criação do Programa de Empreendedorismo Social na Faculdade Estácio do Pará visa apoiar inicialmente em um mesmo local de forma 
coletiva e solidária a atividades que tem como objetivo impactar de forma efetiva na área social do entorno da IES, que consiste em um curso prático, 
na modalidade oficina de confecção de bijuteria sustentável. Esta ação busca contribuir para a geração de renda, para os atores sociais da comunidade 
envolvidos no projeto.  2.        Justificativa A preocupação com a preservação do meio ambiente é a tônica do mundo atual, a cada dia que passa se 
faz necessário pensar na preservação do planeta e de nossa região a Amazônia. Pautado nesta preocupação, surge a ideia de um projeto que trabalhe 
esta temática, e ainda gere arranjos para geração de renda para os atores envolvidos, no caso mulheres das comunidades vizinhas. A IES em busca de 
viabilizar renda ou como uma forma de complementar a renda familiar.  Assim a oficina de Bijuterias Sustentáveis se propõe trabalhar a qualificação 
de mulheres artesãs na confecção de bijuterias num primeiro momento com material que consiste em sementes da região e resíduos de tecidos que 
são descartados pelas lojas que comercializam malhas na cidade de Belém-PA. O fato é que as joias e bijuterias sustentáveis estão ganhando cada vez 
mais espaço no mercado. E por que não optar por sementes da região e reaproveitar produtos que seriam descartados no lixo e esta preocupação não 
se restringe apenas à seleção da matéria-prima, mas também com as embalagens no futuro.  3.        Objetivos O principal objetivo do Programa 
Estácio de Portas Abertas é a capacitação profissional de mão de obra, a geração de renda para os atores sociais das comunidades do entorno da 
Faculdade Estácio do Pará e desenvolverá inicialmente o projeto de bijuteria sustentável. 4.        Metodologia A metodologia proposta será de aulas 
semanais ministrados nas dependências da IES por professores voluntários do curso de designer de moda, utilizando sementes da região e resíduos de 
tecidos descartados pelas lojas que comercializam malhas, utilizando técnicas de gestão, inovação, criatividade, sustentabilidade e outras com o 
propósito de maximizar o capital social de uma comunidade, bairro, cidade. 5.        Viabilidade econômico-financeira  Por se tratar de um projeto que 
utilizará produtos reutilizados em sua maioria e mão-de-obra voluntária previsto excepcionalmente recursos para material de aviamento e 
acabamento, como será utilizado as dependências da IES o projeto se torna viável economicamente e financeiramente pelo baixo custo 
envolvido.  6.        Metas Meta 01: Produzir bijuterias com diversos tipos de materiais, tendo como base noções de sustentabilidade.  Meta 02: 
Produzir perucas de fios e doar para crianças com câncer.   Meta 03: Implantar a loja colaborativa Moda em Ação,  7.        Impacto 
social Empreendedorismo social é um termo que significa um negócio lucrativo e que ao mesmo tempo traz desenvolvimento para a sociedade. 
 
8.        Abrangência geográfica Belém-PA 9.         Referências  1.        ASHOKA EMPREENDEDORES SOCIAIS; MACKISEY E CIA. INC. Empreendimentos 
sociais sustentáveis. São Paulo: Peirópolis, 2001. 2.        DORNELAS, José Carlos Assis Empreendedorismo: transformando ideias em negócio Rio de 
Janeiro: Campus, 2001 3.        http://maonaterra.blogspot.com.br

Docente orientador: Rosilene da Silva Vieira E-mail: rosilene.vieira@estacio.br

Projeto(s) do curso: JORNALISMO E PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Título COMUNICAR PARA EDUCAR

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução, Justificativa, Objetivos, Metodologia 	Ler a história e ajudar o outro a compreendê-la em diferentes materialidades, a partir de um 
trabalho desenvolvido para a comunidade é oportunizar a leitura do mundo, a partir da experimentação. 	Vivemos em uma sociedade informacional, 
onde a conexão em rede (RECUERO, 2009) nos permite um universo de conhecimentos, antes, inatingíveis ou pouco explorados.   Saber interpretar os 
discursos presentes requer entender os enunciados expostos sobe condições de possibilidades históricas que satisfazem a nossa necessidade de 
enxergar as vontades de verdade (FOUCAULT, 2014) atribuídas pela sociedade e assim nos tornarmos, em quaisquer que seja a área do conhecimento, 
sujeitos ativos da  história. Nesse sentido, trabalhar a dinâmica de uma parceria que coloca a leitura de dois mundos discentes em produção de 
materialidades é fundamental para o desenvolvimento de cidadãos críticos,  antenados e construtores do próprio futuro. 	Nessas condições de 
possibilidades históricas e sociais introduz-se e justifica-se, portanto o projeto COMUNICAR PARA EDUCAR, cujo o objetivo é proporcionar parceria 
entre os cursos de comunicação da Estácio do Pará e Escolas Públicas do Estado do Pará, localizadas no Centro de Belém, através do oferecimento de 
oficinas, cursos e palestras voltadas na área gráfica, audiovisual, impressa, web e fotográfica. Neste sentido, tomamos como objetivos específicos: 
Fazer a seleção de duas escolas públicas de Belém que já possuam um envolvimento da comunidade para o desenvolvimento do trabalho; Envolver 
alunos e professores da Estácio do Pará, dos cursos de Jornalismo e Publicidade no Projeto; Montar a grade de cursos oferecidos na Fap para a parceria 
com as Escolas Públicas; 	A ação envolverá o corpo docente e discente dos cursos de JOR e PP, de acordo com a disponibilidade de horário de cada 
um, sem ônus para a Instituição.  Ação Metodológica:   ão de comunicação à Escola para envolver os alunos e anunciar a 
parceria junto com a direção do Colégio 
Redação e Produção Para TV, Redação e Produção para Áudio, Fotojornalismo, Redação de reportagem jornalística, Computação Gráfica e Editoração 
Eletrônica, Arquitetura da Informação e Agência Carbono. ão das Oficinas e 
Palestras nas dependências da Estácio Fap, a cada 15 dias. Viabilidade Ecoômica-Financeira •	Material e espaços da Estácio do Pará •	Custo para 
lanche das crianças e adolescentes que participam do projeto R$ 300,00 a cada 15 dias de cursos, palestras e oficinas Abrangência: Escolas da Rede 
Estadual e Municipal de Ensino do Centro de Belém. Referências: FILHO, Ciro Marcondes (A saga dos cães perdidos, 2000, editora Hacker, São 
Paulo) FOUCAULT, Michel (A arqueologia do saber, 1987, 3ª edição, editora Forense-Universitária, Rio de Janeiro) FOUCAULT, Michel (A ordem do 
discurso, 2014, editora Loyola, São Paulo) HALL, Stuart (A identidade cultural na Pós-modernidade, 1992, editora DP&A, Rio de Janeiro) IFD, Iris. Qual 
a faixa etária mais presente nas principais redes sociais?  Disponível em:<http://www.ifd.com.br/marketing/qual-a-faixa-etaria-mais-presente-nas-
principais-redes-sociais/>. Acesso em: 14 nov. 2016. LÉVY, P. A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. 4 ed. São Paulo: Edição 
Loyola, 1999. RECUERO, R. e ZAGO, G. Em busca das “redes que importam”: Redes Sociais e Capital Social no Twitter. In: Anais do XIX Encontro da 
Compós, PUC/MG, junho de 2009. SANTAELLA, Lucia. Da cultura das mídias à cibercultura: o advento do pós-humano. Porto Alegre: Revista Famecos, 
2003.   
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Título CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PLANO DE NEGÓCIO PARA MICROS EEMPREENDEDORES NO ENTORNO DA FACULDADE ESTÁCIO 
FAP

DESCRIÇÃO DO PROJETO
 
Nos últimos anos, com o avanço da crise econômica no Brasil, principalmente na Região Norte, aumentou consideravelmente o crescimento de 
constituição de micros e pequenas empresas na informalidade. No entorno da Faculdade Estácio FAP são mais de 30 micros empreendimentos que vão 
desde venda de lanche até reprografias e muitos outros micros e pequenos negócios. Seus proprietários são pais de famílias, jovens e adultos, que 
tentam ter um negócio transitório ou definitivo para a sua vida. O que se vislumbra aqui é a capacitação dessas pessoas em educação financeira tanto 
para a sustentabilidade do negócio quanto para a respectiva qualidade de vida.  JUSTIFICATIVA O Projeto CAPACITAÇÃO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA E 
PLANO DE NEGÓCIO PARA MICROS EMPREENDEDORES NO ENTORNO DA FACULDADE ESTÁCIO FAP  compreende uma série de atividades que vão 
desde conhecimentos básicos de economia e finanças quanto a elaboração de orçamento e de plano de negócio.  OBJETIVOS Capacitar os micros do 
entorno da Faculdade Estácio do Pará/FAP em educação financeira e plano de negócio.  METODOLOGIA Oficinas de construção de 
orçamento. Oficina de construção de plano de negócio. Oficina de construção de Canvas e plano de marketing. Palestra sobre educação financeira – 
teoria e prática.  Acompanhamento pela metodologia do BSC – Balanced Scored Card. Cada negócio terá construído o seu mapa estratégico, o quadro 
de indicadores e plano de ação.  Haverá monitoramento dos resultados pelo prazo de 12 meses. VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA R$ 500,00  
para apoio de material estrutural (impressos, canetas e papel.). METAS - Oito (2) palestras temáticas de economia e finanças básicas; - Duas (2) 
oficinas de educação financeira; - Duas (2) oficinas sobre orçamento; - Três (3) oficinas de plano de negócio; - Duas (2) oficinas de BSC – Balanced 
Scorecard BENEFICIADOS: 40 micros empreendedores além de 30 alunos participantes. IMPACTO SOCIAL O Projeto ainda pretende atuar como força 
social para ajudar a vida dos micros empreendedores – e de suas famílias - no entorno da Faculdade Estácio do Pará/FAP. O resultado direto é que, 
com os conhecimento adquiridos, o respectivo negócio tenha uma maior sustentabilidade e, mais do que isto: que o empreendedor possa fazer crescer 
ou diversificar o seu pequeno empreendimento.  ABRANGENCIA GEOGRÁFICA Região Central de Belém, no entorno da Faculdade.  

Docente orientador: RINALDO RIBEIRO MORAES E-mail: rinaldomoraes@yahoo.com.br

Título PROJETO RADAR: O PERFIL EMPREENDEDOR DOS FEIRANTES DO COMPLEXO DO VER O PESO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O complexo do Ver o Peso é considerado a maior feira ao ar livre da América Latina, localizado na cidade de Belém-Pa, estando situado na Avenida 
Boulevard Castilho França, no bairro da Cidade Velha, às margens da baía do Guajará. O complexo envolve feiras e mercados, emprega cinco mil 
pessoas e aquece a economia da capital. Segundo uma pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), 
movimenta R$ 1 milhão por dia. Presente nesta realidade, o valor do empreendedorismo e de profissionais empreendedores é bastante visível, 
concretizando-se, portanto, como uma particularidade imprescindível para qualquer atividade de negócios nos dias atuais (Zaman, 2013). Com isso, o 
projeto RADAR DO EMPREENDEDORISMO: O PERFIL DOS FEIRANTES DO COMPLEXO DO VER O PESO tem por objetivo identificar a existência de um 
perfil empreendedor junto aos feirantes, pois o comportamento empreendedor constitui um dos fatores que mais contribui para o crescimento e 
desenvolvimento de seus negócios. Questiona-se, então: Que fatores integram o perfil de gestão daqueles que sobrevivem e prosperam?  Como o 
comportamento empreendedor pode constituir-se em um diferencial competitivo? Desta maneira, o diálogo extensionista pretende aproximar as 
discussões científicas e acadêmicas referentes ao tema, além de proporcionar aos acadêmicos do curso de administração, matriculados na disciplina 
Estatística e Probabilidade a oportunidade de aplicar seus conhecimentos teóricos (planejamento e procedimentos de uma pesquisa estatística) e 
comportamentais (liderança, trabalho em equipe, espírito empreendedor), por meio da organização, execução e diagnóstico da pesquisa. Como 
metodologia será realizada uma pesquisa do tipo transversal e descritivo, de caráter qualitativo e quantitativo. O público alvo da pesquisa será 
composto pelos feirantes trabalhadores do complexo vero peso, na qual será retirada uma amostra estratificada por cada segmento. Para coleta de 
dados e instrumentos, será utilizado o método de entrevista, com aplicação de um questionário, com o propósito de obter informações sobre as 
tendências particulares, que predominam o perfil de indivíduos empreendedores, estas tendências incluem: necessidade de sucesso, criatividade, 
autonomia, assumir riscos e determinação. Como resultados espera-se um diagnostico do empreendedor do complexo do ver o peso, integração entre 
o meio acadêmico e a comunidade local, o dialogo entre as teorias ministradas em aula com as práticas inseridas na pesquisa.  Referências: Zaman, 
M. (2013, October). Entrepreneurial characteristics among university students: Implications for entrepreneurship education and training in Pakistan. 
African Journal of Business Management. 7 (39), 4053-4058.  Vendas no complexo do Ver-o-peso movimentam R$ 1 milhão por dia. 
Retirado:http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2017/03/vendas-no-complexo-do-ver-o-peso-movimentam-r-1-milhao-por-dia.html. Em: 
02∕fev.∕2018.  Carvalho, L. (2011). Ver-o-Peso. Belém: IPHAN.  Degen, R. J. (2008, maio/agosto). Empreendedorismo: uma filosofia para o 
desenvolvimento sustentável e a redução da pobreza. Revista de Ciências da Administração. 10 (21), 11-30

Docente orientador: JOÃO ULISSES BARATA DA SILVA E-mail: ulisses08@gmail.com

Projeto(s) do curso: Gestão de RH

Título CAPACITAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA COMUNIDADE PARA INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
a)        Resumo do projeto Introdução: A experiência de trabalhar com o RH das empresas tem demonstrado as dificuldades que jovens e adultos 
apresentam dificuldades para elaboração de um currúculo corretamente, como se comportar,  se vestir na entrevista de emprego e até o que deve ou 
não falar e, posteriormente como manter o emprego após obtê-lo.         Algumas pessoas da comunidade procuram a Instituição de Ensino Superior - 
IES que já realiza um projeto de esclarecimentos, instruções e assessoria aos alunos da Instituição mas também às pessoas da comunidade, para 
esclarecer as dúvidas e torná-los competitivos às vagas oferecidas no mercado de trabalho que vem diminuindo devido à crise financeira que o Brasil 
está passando. Pensando em tudo issso, desenvolvemos o Projeto Carreira realizado no decorrer dos semestres e o mês do currículo, realizado nos 
meses de maio e outubro, nos últimos anos na Estácio Fap.          Justificativa: A importância de se otimizar esfoços para que pessoas da comunidade 
do entorno da IES possam receber orientação revelante para o ingresso no mercado de trabalho e ao mesmo tempo fazer com que os discentes 
vivenciem a experiência de oferecer assessoria, ainda que com a participação docente no projeto de extensão que resultará na inclusão dos 
participantes do projeto no mercado de trabalho. Objetivos:  Objetivo geral: Acompanhar jovens e adultos na preparação para o ingresso no mercado 
de trabalho. Objetivos especícificos:  - Oferecer estrategicamente através de palestras e oficinas de elaboração de currículo a preparação de jovens e 
adultos para ingresso no mercado de trabalho com a participação efetiva dos discentes do curso; - Mensurar quantos jovens e adultos participantes do 
projeto ingressarão no mercado de trabalho após a participação no projeto; - Elaborar um projeto de artigo com os resultados obtidos no projeto para 
possível publicação. Metodologia:          A docente responsável pelo projeto, selecionará nos primeiro e segundo de 2018, 5 (cinco) alunos do curso de 
Gestão de Recursos Humanos, que estejam cursando a partir do segundo período do curso, que serão convidados a participar do projeto. Cada 1 (um) 
dos alunos selecionados, indicará 2 pessoas para participar do projeto e fará o acompanhamento dos mesmos durante todo o projeto. Há uma 
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programação pré-elaborada, que os convidados dos alunos deverão particiapar que fazem parte do projeto Carreira que já acontece todos os 
semestres na IES. Viabilidade econômico financeira:  Não há necessidade de valores para o presente projeto, uma vez que as palestras e oficina fazem 
parte da programação de Atividades Acadêmicas Complementares – AAC. Metas: - Incluir no projeto de extensão do curso de Gestão de Recursos 
Humanos a participação de 5 (cinco) alunos do curso de Gestão de Recursos Humanos no primeiro semestre e 5 (cinco) alunos, no segundo de 2018. - 
Proporcionar que 10 (dez) jovens e/ou adultos, inicialmente, recebam capacitação para o ingresso no mercado de trabalho no primeiro semestre e, 10 
(dez) no segundo. Impacto social: A capacitação de jovens e adultos para ingresso no mercado de trabalho com a participação dos alunos do curso 
para que estes constatem a importância do projeto para a comunidade, para aperfeiçoamento acadêmico discente e para a IES na prática de extensão, 
desenvolvendo habilidades e competências para melhor entendimento dos objetivos do curso de Gestão de Recursos Humanos. Abrangência 
geográfica:  Alunos do curso de Gestão de Recursos Humanos e de membros da comunidade do entorno da IES mas também de quaisquer bairros da 
região Metropolitana de Belém – Grande Belém.  Referências: CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas. 2ª ed. São Paulo: Campus, 2004. GIL, A. Gestão de 
Pessoas: enfoque nos papéis profissionais. São Paulo: Atlas, 2007.

Projeto(s) do curso: GESTÃO DE RH/ADMINISTRAÇÃO

Título AÇÃO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO COM OS COLETORES DE AÇAÍ DA COOPERATIVA DOS PRODUTORES PARÁ DA ILHA- COPPI 
NA CIDADE BARCARENA – PA CNPJ 18864468/0001-90

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto de extensão tem como objeto promover ações de prevenção de acidente de trabalho com os coletores de açaí da cooperativa dos 
produtores Pará da Ilha- COPPI na cidade Barcarena/PA, No Pará, o açaí é um produto do agronegócio que possui uma ampla participação no 
desenvolvimento local e faz parte da nossa cultura, gerando muitos empregos diretos e indiretos, a justificativa é que a atividade do coletor de açaí é 
muito perigosa e precária, ele sobe velozmente na árvore e colhe o fruto, com um facão na cintura para cortar o cacho de açaí. Diante desse cenário de 
periculosidade, nós temos um mercado consumidor crescente, aumentando os riscos de acidente de trabalho principalmente na safra, entretanto, 
percebemos que os índices de registros públicos de acidentes de coletores são baixos, até por que, a pessoa do coletor é invisível à sociedade de 
consumo, sendo necessário descortinar essa invisibilidade, abordando no projeto o tema da segurança e da saúde do trabalhador coletor de açaí, para 
que possamos mitigar os acidentes de trabalho. Além de proporcionar aos alunos, uma vivência prática dos temas abordados em sala, alinhando com 
as áreas temáticas da extensão que são: saúde, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. O objetivo do projeto é promover oficinas de 
prevenção de acidentes trabalho com os coletores de açaí, articulando a troca de saberes entre os discentes da graduação e os trabalhadores, além de 
transpor as barreiras sociais, acadêmicas e geográficas da Faculdade, cumprindo assim, a proposta de direcionar as ações de extensão para 
comunidade externa. A metodologia será a investigação e a pesquisa da realidade dos coletores, e através do diálogo desses saberes, e construirmos 
juntos uma proposta de intervenção e ação, para  produzir e multiplicar o conhecimento com as oficinas de prevenção de acidentes, valendo-se do 
conteúdo programático da disciplina saúde, segurança e qualidade de vida no trabalho, por meio da interdisciplinaridade entre a teoria e a prática, 
aproximando o discente da sua realidade social, ressaltando a imensurável importância da inclusão da Faculdade, na proposta de políticas públicas, 
fomentando estratégias de desenvolvimento local com reflexos no ensino de qualidade e responsabilidade social. Sobre a viabilidade econômico-
financeira do projeto temos a intenção de captar recursos junto a OCB, e outros parceiros, valor estimado de gastos de R$ 3.500,00 anual. Nossa meta, 
é a promoção de ação de prevenção de acidente voltada para a cooperativa que possui 20 coletores de açaí, envolvendo os 5 (cinco) alunos que 
compartilharão os conhecimentos adquiridos na Faculdade, contribuindo substancialmente para formação de profissionais com o senso de 
responsabilidade social e melhoria do bem estar dos coletores que serão conscientizados dos riscos de acidente de trabalhos pertinentes à sua 
realidade, criando um canal de interação social entre a instituição, a comunidade, e os gestores públicos, para fomentar futuras políticas públicas sobre 
os riscos de acidentes, para que o projeto seja implantado em outras comunidades de coletores de açaí. O impacto social do projeto de extensão em 
termos acadêmicos, proporcionará aos discentes do curso de Gestão de RH uma experiência inédita de vivenciar a experiência na Amazônia paraense a 
partir do acompanhamento "in loco" da realidade dos coletores de açaí. Em termo sociais, os coletores terão a oportunidade de ter acesso ao 
conhecimento sobre os riscos de sua atividade e compartilhar com outros trabalhadores. Para a Instituição é uma oportunidade de inserção na 
comunidade de coletores de coletores açaí, transpondo barreiras geográficas e sociais, ampliando a difusão e geração do conhecimento, colocando-o a 
disposição da sociedade, interagindo e dialogando com os coletores, buscando transformar sua realidade social com melhoria da sua qualidade de vida 
sem acidentes de trabalho. A abrangência geográfica do projeto será a faculdade Estácio FAP PA e na COPPI.
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Tecnologia da Informação

Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação

Título USO DE SOFTWARE'S PARA ACELERAR A ALFABETIZAÇÃO INFANTIL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: Sabemos que o processo de educação infantil é em sua maioria aplicado usando papéis e objetos palpáveis, o que não torna a 
alfabetização melhor ou pior mas não imerge as crianças na realidade futura(presente) em muitos países, que é nada mais e nada menos que o Uso de 
Tecnologias que apresentam os elementos tecnológicos como uma alternativa para alfabetizar não só digitalmente mas também tornar o processo 
mais atraente e divertido para as crianças. Com isso o Projeto Educasoftware, criado em 2016, desenvolveu um conjunto de Software e revistas que 
agregam todas as disciplinas apresentadas para as crianças durante a fase de alfabetização, aliados a uma turminha infantil, Turminha do Tommy, 
formada por elementos de Frutas, que são: Socialização,  Letras/Números, Escrita/Leitura/Letramento, Revistas de Atividades e Revistas de Tirinhas. 
Para que possam ser utilizados em sala de aula tornando a alfabetização mais criativa e atraente.  Justificativa: No Brasil, e falando diretamente na 
Pará, Amazônia, o índice de crianças fora da escola, crianças não alfabetizadas na idade correta e escolas sem tecnologia é consideravelmente alto o 
que de certa forma nos remete a um atraso educacional tecnológico. Assim concluímos que nossas crianças não têm atrativos em sala de aula o que 
causa uma grande evasão escolar e, a qual, é reforçada com uso exagerado de papel em sala de aula. Todo esse cenário de atraso  tecnológico e uso 
excessivo de papel, nos mostra o baixo rendimento das nossas crianças durante os anos do período de alfabetização, o que fica representado nos 
resultados da Provinha Brasil e na Avaliação Nacional de Alfabetização. Objetivos: Para 2018, Aplicar todas as disciplinas ensinadas em sala de aula 
através dos conjuntos de software (Aplicativos) criados para:Socialização Infantil, Reconhecimento de Letras e Números, Coordenação motora e 
Reconhecimento de Cores e Elementos Sociais,  Escrita/Leitura/Letramento. Com o uso de seus produtos, envolvidos diretamente em sala de aula, a 
EducaSoftware espera acelerar o processo de alfabetização e torná-lo mais atraente ao mundo infantil, reduzindo assim o atraso de aprendizagem e a 
evasão escolar durante essa faixa etária, sendo assim a EducaSofware usa todas as habilidades dos alunos de tecnologia para a criação de um processo 
acelerado de alfabetização. Em conjunto a todos esses objetivos temos, também, a multidisciplinaridade envolvendo alunos e professores de 
marketing, publicidade e pedagogia na criação e utilização dos produtos e também a criação de artigos e TCC's ligados ao uso de tecnologias no 
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processo de alfabetização infantil. Metodologia: A Observação, entrevistas e pesquisas de práticas usadas pelas pedagogas/professoras da educação 
infantil formam a metodologia de criação da EducaSsftware.. viabilidade econômico-financeira: O Projeto EducaSoftware, Acelerando a Educação 
Infantil, já existe desde 2016, e já tem os seus módulos desenvolvidos e apresentados em eventos como Feira do Livro de Belém do Pará e aliado a isso 
como é um projeto de criatividade tecnológica/educacional ele já está sendo apresentado em escolas infantis. Metas: A divulgação da startup e seus 
produtos nas escolas infantis, parcerias com comunidades carentes que têm crianças em fase de alfabetização e a medição didática/pedagógica do 
tempo exato ou aproximado em que a criança leva para ser alfabetizada usando os produtos da educasoftware e os seus conhecimentos adiquiridos 
pelo uso da tecnologia. Impacto Social: É notório a quanto a comunidade envolvida na educação infantil aceita o projeto pois as professoras e crianças 
são as próprias divulgadoras e usuárias dos softwares. Abrangência Geográfica: Belém e Municipios do Estado do Pará e Região amazômica, mas 
posteriormente poderá ser aplicado em qualquer escola infantil do Brasil. Referências: Foram usadas todas as correntes de estudos de pedagogia 
infantil como principais bases da estrutura didática dos software's.   

Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação e Redes de Computadores

Título MERCADO VER-O-PESO NA INTERNET

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Elaboração de um Projeto Técnico de infraestrutura de servidores para criação de páginas web autônomas no Ver-o-Peso baseado em aproveitamento 
de Hardware descartado (Resíduo sólido de TI) e Software livre (Código aberto e grátis), a partir do Wi-fi grátis existente na área. O Projeto além do 
alcance Social tem foco na Sustentabilidade e na Inovação Tecnológica
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Título PROJETO COMUNITÁRIO INCLUSÃO DIGITAL PARA UMA MELHOR VIDA SOCIAL: INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO EM PERIFERIA E ÁREA DE 
PROTEÇÃO AMBIENTAL.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução Cuidar e educar significa compreender que o direito à educação parte do princípio da formação da pessoa em sua essência humana. Trata-
se de considerar o cuidado no sentido profundo do que seja acolhimento de todos, com respeito e, com atenção adequada, de estudantes defasados 
na relação idade-escolaridade. Procura-se a igualdade de oportunidades, independentemente da condição social. Inclusão digital é a democratização 
do acesso à TI, um modo de educação não formal que visa a inserção de todos na sociedade da informação. Um indivíduo incluído digitalmente não é 
o que apenas utiliza essa linguagem, mas o que usufrui desse suporte para melhorar sua qualidade de vida Justificativa do tema  A inclusão digital tem 
relevância acadêmica e social, além da complexidade do projeto que resulta em interligar diferentes cursos, a saber: SI, Redes e Direito.  Objetivo 
Geral Apresentar resultados que possibilitem aferir as condições de sustentabilidade das atividades ligadas a inclusão digital na comunidade da 
periferia de Belém e da Ilha de Algodoal, analisando a possibilidade e alternativas de desenvolvimento social e educacional.  Objetivos 
Específicos •        Analisar a produção teórica, destacando práticas para o desenvolvimento do trabalho •        Analisar comparativamente as situações 
de ensino aprendizagem identificadas na periferia de Belém e de Algodoal com modelos de inclusão digital •        Promover a inclusão social de pessoas 
excluídas digitalmente •        Integrar a IES aos principais projetos sociais do governo do Estado  Metodologia Consiste na criação de um curso de 
informática que inicialmente irá preparar monitores. Foi realizado levantamento de dados preliminar junto ao polo do programa Propaz, e entrevistas 
informais com cidadãos participantes da associação de moradores da ilha, a partir dos quais se identificou um grupo potencial de alunos e viabilidade 
para o projeto. Porquanto, serão tomadas as seguintes ações: •        Proposta de utilização do laboratório de Informática da Fap; •        Abertura de 
inscrições com cadastramento dos interessados; •        Seleção e preparação dos instrutores dos cursos de Redes e SI; •        Abordagem de temas: 
meio ambiente e preparação para o mercado de trabalho - Lei da Aprendizagem  Viabilidade econômico-financeira         O projeto tem viabilidade, 
visto que já conta com parceiros, resultado de um projeto de IC da Fap. Um deles é a associação de moradores APA e comerciantes locais, o que 
viabiliza ponto de apoio e sala com computadores. E a Fundação Propaz que, pode disponibilizar transporte e técnico psicólogo para acompanhamento 
dos alunos. A localidade deste ponto do projeto, será em Laboratório da Fap, onde já se encontra infraestrutura para as aulas.  Metas  Desenvolver 
ações e programas que possibilitem desenvolvimento de cultura organizacional que alcance novas competências educacionais dentro do contexto de 
ensino híbrido; usar a estrutura física em demandas educacionais com inovação; consolidar a imagem de IES arrojada, o incentivo à convivência 
acadêmica e social; estabelecer parcerias para novas realidades educacionais e aumentar as condições de sustentabilidade financeira recebendo 
futuros clientes  Impacto social  O impacto social causado pelo projeto é mensurado pelo grau de bem-estar da comunidade e visa possibilitar 
avanços sociais através da educação digital; diminuir o abandono da escola e dar visibilidade para o ingresso à faculdade; preparar para o mercado de 
trabalho; garantir direitos ao adolescente - ECA, Lei nº 8069/90  Abrangência geográfica  As regiões onde o projeto atuará, coincidem com territórios 
de vulnerabilidade social, e divide-se em: 1.        Será desenvolvido com os adolescentes participantes do projeto do governo do Estado no polo Terra-
Firme (UFRA) 2.        A inclusão digital se dará na comunidade da APA de Algodoal, que está inserida no Município de Maracanã  Referências  COHEN, 
E; FRANCO, R. Avaliação de projetos sociais. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1999 Politica Nacional de Extensão Universit…
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2018 - ESTÁCIO FARGS

Gestão

Projeto(s) do curso: Administração de Empresas

Título EMPREENDA JÁ

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Projeto “Empreenda Já” é uma proposta de extensão social, inovadora e continuada, em alinhamento com a missão da Estácio: educar para 
transformar. Conforme Dornelas (2005) o processo empreendedor pode ser ensinado para qualquer pessoa.    Justificativa: Fomentar o 
empreendedorismo oferecendo serviço de apoio ao Microempreendedor Individual (MEI) através de trabalho voluntário dos discentes de 
Administração da Estácio RS para viabilizar a obtenção do CNPJ via web.   Justificativa: A ideia surgiu do seguinte problema: 49% dos MEI registrados 
informaram precisar de ajuda durante o processo de formalização (SEBRAE; 2017). Assim, acredita-se que o serviço de apoio através de 
esclarecimentos associado a inserção dos dados necessários no sitio do Portal do Empreendedor (www.portaldoempreendedor.gov.br) colaborará para 
que novos MEIs apareçam no mercado.  Objetivo Geral: Fomentar o empreendedorismo através de trabalho voluntário dos alunos, promovendo 
transformações relevantes à sociedade, ao mercado, aos alunos de Administração da Estácio.   Objetivos Específicos:  - Estudar o conteúdo, 
elaborando material didático e treinamento efetivo para os alunos voluntários do Empreenda Já. - Organizar a gestão do serviço sistematizando suas 
etapas: captação de usuários, agendamento, registro MEI e aplicação do questionário.  - Divulgar, selecionar e treinar os alunos da Equipe “Empreenda 
Já”. - Gerar evidências justificando o investimento da Estácio nesse Projeto de Extensão. - Analisar os impactos do “Empreenda Já” compartilhando o 
aprendizado em eventos acadêmicos sobre empreendedorismo e valorizando da imagem da Estácio com patrocinadora.   Metodologia: O 
procedimento metodológico deste Projeto será exploratório e de natureza aplicada. Segundo Gerhardt e Silveira (2009) a pesquisa aplicada gera 
conhecimentos dirigidos à solução de problemas específicos. Já o perfil exploratório tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 
problema (MALHOTRA, 2001). A execução deste projeto inclui dados de fontes secundárias: documentais e bibliográficas. Já os dados primários serão 
obtidos a partir do registro dos atendimentos e questionário aplicado aos microempreendedores proporcionando uma amostra não probabilística por 
acessibilidade.  Viabilidade Econômico-Financeira: O “Empreenda Já” terá por investimento unicamente a Bolsa Auxílio destinada ao professor 
responsável prevista no Edital. Os recursos físicos necessários (sala, mobiliário, computadores, internet) já existem disponíveis no Núcleo de Pesquisa e 
Extensão da IES. A equipe será formada por alunos voluntários. A divulgação utilizará meios gratuitos.  A Meta do “Empreenda Já” é incentivar o 
empreendedorismo e estreitar o relacionamento da Estácio RS com os discentes de Administração e com a sociedade em geral, valorizando a imagem 
da IES regionalmente.  Impacto Social: Acredita-se que esse Projeto contribuirá no nascimento de MEIs, traduzindo-se em maior geração de emprego 
e renda para toda a sociedade. Tal resultado, além do impacto quantitativo evidenciado em números, também trará benefícios qualitativos valiosos e 
complexos de estimar: realização humana, aprendizagem, felicidade.  Abrangência Geográfica: A Região Metropolitana de Porto alegre formada por 
33 municípios e mais de 4 milhões de habitantes: 37,7% da população total do Estado. (IBGE, 2010).  Referências BRASIL. Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística. Censo Demográfico 2010. Dados da amostra. Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA): IBGE, 2010. Disponível em: 
http://censo2010.ibge.gov.br Acessado em: 25 jan. 2018. DORNELAS, José Carlos Assis. Transformando ideias em negócios. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2005. MALHOTRA, Naresh K.. Marketing Research: an Applied Orientation. Upper Sadle River, Prentice Hall, 2001. SEBRAE, Perfil do 
microempreendedor individual 2017. Disponível em: http://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2017/08/Perfil-do-Microempreendedor-
Individual_2017-v8.pdf 
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2018 - ESTÁCIO FASE

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título DIREITO CONSTITUCIONAL NAS ESCOLAS: UM CAMINHO RUMO À RECONSTRUÇÃO DA CIDADANIA NO BRASIL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: A Constituição Federal garante o direito à educação não somente de forma técnica ou voltada apenas à formação profissional, mas, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania. A matéria é regulamentada pela Lei 9.394/96 (Lei de de 
Diretrizes e Bases da Educação) a qual faz referência a formação voltada ao exercício da cidadania. Todavia, para que a cidadania seja exercida de 
forma ampla, é necessário que os cidadãos conheçam seus direitos e a maneira de defendê-los, o que não é tratado especificamente pelos currículos 
do ensino fundamental e médio no Brasil. Justificativa: A cidadania efetiva não está adstrita aos direitos políticos de votar e ser votado. Mais do que 
isso, pressupõe uma conduta de fiscalização do poder público em prol da realização dos direitos. Como os cidadãos deverão efetivar esses direitos sem 
o conhecimento de quais as competências dos órgãos estatais e, sobretudo, dos meios para protegê-los? Além disso, é necessário que os cidadãos 
compreendam o funcionamento dos entes estatais para que possam cobrar desses entes o cumprimento dos seus deveres. Objetivos: o projeto terá o 
condão de propiciar aos estudantes de ensino médio, o conhecimento dos seus direitos fundamentais e das instituições voltadas à defesa da 
sociedade, como o Ministério Público e a Defensoria Pública, por exemplo. Metodologia: Poderão participar do projeto os discentes do curso de Direito 
que tenham concluído as disciplinas Direito Constitucional I e II. Os alunos deverão ir as escolas semanalmente para os encontros com os alunos do 
ensino médio. Inicialmente, os estudantes, serão convidados a preencher um relatório que visa questionar se possuem algum conhecimento prévio 
sobre a constituição brasileira e, também, serão instigados a demostrar o entendimento pessoal da expressão “cidadania” e formas de exercitá-la bem 
como sobre outros assuntos constitucionais. Feito esse primeiro encontro e coletados os relatórios de alunos, os demais encontros serão organizados 
tomando como base as respostas identificadas. O conteúdo programático será tratado na forma de exposição, debate, dinâmicas, textos e filmes. O 
projeto durará de fevereiro de 2018 a janeiro de 2019. O projeto tem como destinatários diretos os alunos do ensino médio de escolas de ensino 
médio na comunidade próxima a Faculdade de Estácio de Sergipe. Como destinatários indiretos, o projeto se destina aos graduandos de Direito de 
nossa instituição para incentivar a extensão e, sobretudo, a conscientização de seu papel como ator global de instrumentalizar mudanças de sociais. 
Viabilidade Econômica: o projeto tem plena viabiliade econômica uma vez que não demanda orçamento. Os alunos irão deverão se dirigir às escolas 
por conta própria. Caberá às escolas disponibilizar espaço físico e equipamento áudio visuais para realização do projeto. Meta: temos como meta 
demonstrar as formas que os cidadãos têm para exercer uma cidadania plena. Buscaremos apontar os direitos básicos de todos e demonstrar os meios 
pelos quais podemos buscar a efetivação desses direitos. Impacto Social: Abordar questões jurídicas nas escolas de forma a desenvolver cidadãos 
capazes de exercerem sua cidadania de modo pleno. Abrangência geógráfica: Município de Aracaju-SE. Referências: BRASIL. Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal BRASIL, Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996. Regula a lei de diretrizes e bases da 
educação.  CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 4ª ed. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2014. LIBÂNEO, José Carlos; 
OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSHI, Mirza Seabra. Educação escolar: políticas, estrutura e organização. 4ª ed. São Paulo: Cortez, 2007. MENDES, Gilmar 
Ferreira. Curso de Direito Constitucional / Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho, Paulo Gustavo Gonet Branco. 2. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Editora Saraiva, 2008. 
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Título DIREITO E CIDADANIA NA PREVENÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto de extensão busca prevenir a incidência do trabalho infantil na região metropolitana da cidade de Aracaju, através da sensibilização e do 
compartilhamento do conhecimento científico com a comunidade. Apesar de ilegal, verifica-se a persistência do trabalho infantil no Brasil, uma vez 
que, segundo dados do IBGE (2010), mais de três milhões de crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos trabalham no Brasil. A Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) compreende o trabalho infantil como todo trabalho realizado por crianças e adolescentes com idade inferior a idade 
mínima de admissão ao emprego estabelecida no país, prejudicial ao seu desenvolvimento físico e mental. (OIT, 2018).  No Brasil, o artigo 7º, XXXIII da 
CF/88 considera trabalho infantil aquele realizado por menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos de idade, ou 
por menores de 18 anos em ambiente insalubre, perigoso ou em horário noturno. Sob outro viés, a teoria da proteção integral afirma que é dever da 
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à educação e à 
profissionalização, além de colocá-los a salvo de toda forma de exploração e opressão.  Nesse contexto, a persistência da exploração do trabalho 
infantil é uma violação aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, que precisa ser combatida com prioridade por toda a sociedade, 
justificando este projeto de extensão.  O objetivo geral do projeto de extensão é a prevenção do trabalho infantil no contexto social da cidade de 
Aracaju, através do processo dialógico de ensino e aprendizagem entre discentes do Curso de Direito e crianças e adolescentes matriculados na rede 
pública de ensino fundamental e médio na grande Aracaju. Desse modo, o projeto busca integrar e compartilhar conhecimentos e práticas acerca da 
prevenção do trabalho infantil; conscientizar e sensibilizar a comunidade sobre os riscos e prejuízos acarretados pelo trabalho precoce; bem como 
despertar a consciência crítica com ações voltadas à prática da cidadania e ao exercício de direitos. Será utilizada a metodologia inclusiva de educação, 
que tem como eixos teóricos a interdisciplinaridade, o empoderamento, a prevenção do trabalho infantil e o processo dialógico de ensino e 
aprendizagem.  Não será necessária a disponibilização de recursos financeiros ou material de consumo para realização do projeto.  Como resultado, 
busca-se que crianças e adolescentes reconheçam seus direitos e sejam capazes de reivindicá-los e gozá-los; que a proteção à criança e ao adolescente 
seja garantida integralmente pela família, Estado e sociedade; e que haja a diminuição da exploração do trabalho infantil na grande 
Aracaju. Referências: ALBERTO, Maria de Fátima Pereira. (2002). As dimensões subjetivas do trabalho precoce dos meninos e meninas em condição 
de rua na cidade de João Pessoa. (Tese de Doutorado). Universidade Federal de Pernambuco, Recife. CUSTÓDIO, André Viana; VERONESE, Josiane 
Rose Petry. Trabalho Infantil: a negação do ser criança ou adolescente no Brasil. Florianópolis : OAB Editora, 2007. DE LUCA, Tânia Regina. Direitos 
sociais no Brasil. In: PINSKY, J;. PINSKY, C. B. (Orgs.). História da cidadania. 4.ed. São Paulo: Contexto, 2008. FREIRE, Paulo. Educação como prática da 
liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.  GOUVEIA, Charlene Nayana Nunes Alves. Avaliação da eficácia e efetividade do programa de erradicação 
do trabalho infantil a partir da perspectiva dos usuários e agentes. (Tese de doutorado). Universidade Federal da Paraíba.  INTERNATIONAL LABOUR 
ORGANIZATION. Global estimates on child labour. Results and trends 2012-2016. Genebra: ILO, 2017.  VAZ, Terçalia Suassuna (coord). O trabalho 
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infantil doméstico em João Pessoa- PB: Um diagnóstico rápido à luz das piores formas de trabalho infantil. João Pessoa : OIT, 2005.

Título EDUCAÇÃO AMBIENTAL: DIREITO, ÉTICA E MEIO AMBIENTE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
1. Introdução: O litoral brasileiro passa por um processo contínuo de transformação paisagística. Isto, em decorrência, principalmente, dos usos da 
praia como espaço de lazer, sendo este um dos fatores mais significativo da transformação litorânea. O ambiente ecologicamente frágil, que se 
apresenta pela peculiar característica limítrofe entre o continente e o oceano, passa a dar lugar a um ambiente economicamente atraente e 
urbanamente adensado. Diferentemente de outros espaços da cidade, a costa marítima apresenta características singulares, as quais demanda de 
cuidados específicos da população. Ao longo da costa marítima brasileira, as casas de comunidades tradicionais, as destinadas a vilegiatura e mesmo 
equipamentos públicos e prédios privados, consolidam a paisagem urbana no litoral. Contudo, sendo o litoral uma área legalmente protegido e de 
controle governamental, tem-se como resultado uma série de litígios ambientais, sejam de ordem civil ou mesmo penal. A área litorânea que motiva o 
presente projeto de extensão compreende o Povoado Saco do Rio Real, localizado no Município de Estância, no Estado de Sergipe. Uma paisagem 
natural que contrasta com o processo de urbanização recente, o qual expõe dois problemas de ordem socioambiental: 1 – o adensamento urbano 
desordenado; 2 – estar situada em Área de Preservação Ambiental (APA) (VILAR, 2010; MORAES, 2010). Ambos problemas resultam em variados 
conflitos de ordem legal e social. No âmbito legal, o povoado é frequentemente demandado juridicamente por órgãos públicos em decorrência de 
ocupações irregulares e ilegais. No âmbito social, percebe-se uma tensão por parte dos moradores quando à resolução dos conflitos, demostrando 
uma ligação significativa com o “lugar” (LEITE, 2007), o que ocorre, principalmente, com as comunidades tradicionais; a impossibilidade de 
compreender os aspectos jurídicos que envolve a urbanização de uma APA; e o receio de não saber o destino de suas moradias, o que será resolvido 
por um agente público. Entendendo, que lugar no sentido apresentado por Leite, refere-se a “demarcações físicas e simbólicas no espaço, cujos usos os 
qualificam e lhes atribuem sentido de pertencimento, orientando ações sociais e sendo por estas delimitados reflexivamente” (LEITE, 2007, p. 
35). Neste sentido, o presente Projeto de Extensão tem como objetivo desenvolver um trabalho de “educação ambiental” (TRISTAO, 2002; PÁDUA, 
1998) com a população moradora do povoada e com agentes públicos municipais que estão diretamente engajados na busca do cumprimento da 
legislação ambiental. O que, entende-se, mitigaria o distanciamento da concepção do social no meio natural, buscando equalizar as demandas das 
partes e esclarecer dúvidas relativas aos processos de regulação do solo e dos litígios decorrentes dos conflitos resultantes das demandas sociais e da 
legislação vigente.   2. Objetivos e Metas (explicitar os objetivos e metas do projeto)  O principal objetivo é contribuir para o esclarecimento sobre as 
questões socioambientais que envolvem os litígios jurídicos decorrentes da ocupação desordenada no litoral do povoado Saco do Rio Real.   3. 
Metodologia (descrever a metodologia empregada para a execução) Considerado as orientações apresentadas pelo Fórum de Pró-Reitores de 
Extensão das Instituições de Educação Superior Públicas Brasileiras, a metodologia baseia-se na “Interação Dialógica → orienta o desenvolvimento de 
relações entre Universidade e setores sociais marcadas pelo diálogo e troca de saberes, superando- se, assim, o discurso da hegemonia acadêmica e 
substituindo-o pela ideia de aliança com movimentos, setores e organizações sociais.  4. O principal resultado esperado é o da compreensão dos 
problemas ambientais decorrentes da ocupação população do povoado Saco do Rio Real e esclarecer ao poder público as demandas da população. 
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Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título PRÁTICAS DE GESTÃO EM UMA ONG DE SERGIPE: ESTUDO DE CASO DO IBEM

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O presente projeto de extensão parte da necessidade de contextualizar teoria e prática no curso de Administração da Faculdade Estácio de Sergipe. 
Para isso, o lócus dessa atividade é uma ONG situada na periferia da capital sergipana, no bairro chamado Santa Maria, onde os alunos integrantes do 
projeto tem a oportunidade de verificar as práticas de gestão utilizadas, visando obter um diagnóstico para propor melhorias na sustentabilidade 
daquela instituição denominada IBEM – Instituo Beneficente Emanuel, instituição existente há mais de vinte anos. O objetivo do projeto é criar 
indicadores que possam medir o desempenho com o trabalho de intervenção dos alunos, que estarão agregando valores à sua formação, como 
solidariedade, práticas de gestão e melhor controle do tempo, elementos importantes na construção de um perfil profissional mais cidadão, com 
capital social, características cada vez mais exigidas e valorizadas pelo mercado de trabalho, além do fato de conduzir esses alunos a uma prática 
profissional que busca a integração com a teoria estudada nas disciplinas curriculares do curso de Administração, além das possibilidades 
empreendedoras que podem ser afloradas com a experiência. Conforme Melo Neto (2002, p. 6) o empreendedorismo pode ser visto como uma política 
de ação do governo, das empresas e da comunidade, gerando uma alternativa para a promoção do desenvolvimento econômico e social locais, tendo 
em vista que o crescimento dos problemas sociais acabaram gerando o paradigma da exclusão social no Brasil e na região nordeste especialmente. A 
metodologia a ser utilizada será um estudo de caso, com entrevistas à equipe de colaboradores e voluntários da ONG monitoradas pelo coordenador 
do projeto e realizada pelos alunos escolhidos a partir de um determinado período do curso. Essas atividades irão compor o histórico de avaliação dos 
alunos O resultado será apresentado em forma de relatório, como contribuição do projeto àquela instituição, que poderá melhorar suas práticas de 
gestão, gerando um empoderamento maior, e ainda em forma de artigo científico a ser apresentado em eventos e periódicos da área. O projeto é 
viável e não terá custos extras.
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Licenciaturas

Projeto(s) do curso: LETRAS

Título VIVER EM LEITURA: ASPECTOS DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA VIDA DE CRIANÇAS EM TRATAMENTOS DE SAÚDE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Em  resposta a esse princípio em contribuição ao anseio da função social da Faculdade Estácio de Sergipe (FASE), conforme sua política e filosofia bem 
como de sua Missão enquanto instituição de ensino superior - preparar pessoas, através de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, com 
qualidade e excelência, para um mundo em transformação - apresentamos o projeto de extensão Viver em leitura: aspectos da contação de histórias 
na vida de crianças em tratamentos de saúde. Trata-se de uma proposta de levar a contação de histórias infantis para o ambiente de saúde, 
promovendo eventos de letramento. Como justificativa, destacamos as metas e o impacto social da proposta. Esta proposta nasce genuinamente 
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interdisciplinar e interdepartamental. Buscamos com o projeto uma articulação entre as coordenações de Letras, Psicologia e Enfermagem. Tal postura 
toma a instituição como um todo, unificada, conforme orientação do tópico 2.5 do PDI da Instituição, que fala sobre a política de extensão acadêmica. 
Além dos aspectos mais textuais, poderemos perceber no decorrer da proposta as influências da contação nos aspectos sociais, emocionais e 
psicológicos para recuperação das crianças em tratamento (vinculação necessária com o departamento de psicologia), bem como a melhora no 
desenvolvimento do tratamento de saúde que está sendo submetida a criança (coordenação de Enfermagem). Os alunos vinculados poderão perceber 
que as temáticas de leitura vão além do aspecto formal do texto. Possibilitando uma preparação para o exercício da profissão docente que o curso de 
Letras se propõe.  Evidentemente, reforçando aspectos da construção de uma identidade e uma conscientização cidadãs que os envolvidos no projeto 
se emergirão, promovendo um impacto de mudança social em determinado setor da vida em sociedade: setor de saúde pública. Entre os objetivos da 
proposta estão a criação de espaços de letramento junto ao Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE) por meio da contação de história, propiciando aos 
discentes a verificação da prática extensionista como uma atuação social.  Realizar contação de histórias para crianças em internamento ou semi-
internamento, em especial as crianças que participam de tratamentos oncológicos. Propiciar Espaços de leitura e envolvimento com a arte literária. 
Acompanhar possíveis melhorias no aspecto social, emocional e psicológico e do tratamento de saúde das crianças, durante a duração do projeto. 
Sensibilizar os envolvidos no projeto da importância da integração interdisciplinar das áreas, bem como a necessária integração em práticas extensivas, 
ou seja, interação entre a prática acadêmica e as ações sociais. Estimular a construção de uma identidade cidadã nos participantes, fortalecendo a 
responsabilidade transformadora. A Metodologia se sustenta principalmente em metodologias participativas, conforme o plano de ação em sequência. 
Utilizamos uma metodologia qualitativa para sua formulação. Já sobre a viabilidade econômica da proposta, destacamos que a participação de todos 
os componentes que se vincularem ao projeto de extensão será exclusivamente voluntária. Com isso, não haverá nenhuma remuneração por 
participação. Os custos advindos para realização das atividades, como o deslocamento até o local da atividade, recolhimento de livros doados, 
participação nas capacitações, caracterização de alguns integrantes, entre outros, serão completamente custeados individualmente, ou seja, custo por 
conta própria. Por fim, inicialmente, temos a perspectiva de atuar junto ao Hospital de Urgência de Sergipe por sua relevância e atuação, maior 
hospital público do Estado de Sergipe. Em especial, o setor de Oncologia Infantil da Unidade. No decorrer do projeto, verificaremos as possibilidades de 
ampliação da abrangência para outras unidades que contenham alguma unidade pediátrica de internação ou semi-internação. 

Projeto(s) do curso: Licenciatura em Letras

Título LITERARTE ESTÁCIO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO: A experiência ou vivência da leitura literária e a constituição de sujeitos leitores torna-se cada vez mais uma necessidade a ser instituída 
nas escolas. Nesse sentido, é preciso aproximar literatura e educação por intermédio de contribuições para o trabalho com o texto literário nas escolas, 
dialogando com a pesquisa e proporcionando experiências docentes na formação de professores. Os altos índices de sujeitos alfabetizados que não 
dominam efetivamente e de forma competente as habilidades de leitura e escrita necessárias a suas práticas sociais e profissionais nos conduzem a 
refletir acerca de novas práticas de ensino e estímulo a leitura que tenham no viés da literatura práticas efetivas de aproximação do literário, auxiliando 
os alunos a pensarem e enfrentarem seus problemas, consolidando as bases de suas apropriações da escrita, da oralidade, além da complexificação 
dos níveis ético, linguístico e estético.  JUSTIFICATIVA: As dificuldades que os alunos apresentam em relação às questões de letramento vêm 
recebendo variados tratamentos e reflexões no intuito de identificar os fatores que interferem na formação de leitores e produtores de textos no 
âmbito da escola e que se estendem para o espaço universitário. Sendo assim, por intermédio da experiência literária, poder-se-á explorar as 
potencialidades da linguagem constituída de saberes sobre o homem e o mundo, evidenciando o papel humanizador da literatura.  OBJETIVO GERAL: 
Incentivar e estimular o interesse pelo mundo da leitura, conduzindo os alunos a perceberem as possibilidades de um texto literário, analisando o 
fenômeno do letramento literário como uma prática social capaz de desenvolver nos sujeitos os processos formativos que corroboram para o 
aprimoramento da escrita e da leitura crítica. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Despertar e incentivar o gosto pela leitura; Promover práticas de leitura numa 
perspectiva lúdica e interdisciplinar; Aprofundar os estudos teóricos sobre Letramento e Letramento Literário; Desenvolver atividades de letramento 
literário nos círculos de leitura nas escolas.  METODOLOGIA: Recorrer-se-á a pesquisa bibliográfica e documental acerca dos estudos sobre letramento 
e letramento literário, no intuito de aprofundar com os discentes de Letras os conhecimentos teóricos sobre o tema para a realização das atividades de 
letramento literário na escola.  VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: O projeto não requer investimentos. Todo o material literário impresso e 
digitalizado encontra-se na coordenação do curso de Letras; os demais serão produzidos na sala de práticas pedagógicas pelos alunos para utilização 
nas escolas.  METAS: Fazer com que os alunos atendidos pelo projeto reconheçam o poder político-pedagógico da literatura. Inserir o aluno de Letras 
em uma perspectiva de trabalho docente capaz de transformar sua futura prática pedagógica em um diferencial, tornando-o um agente de letramento. 
 
IMPACTO SOCIAL: Tornar a leitura literária uma ferramenta facilitadora do processo de ensino e aprendizagem e ferramenta para melhorar os 
resultados de aproveitamento do rendimento escolar, garantindo a apropriação das ferramentas críticas para o fortalecimento do 
leitor. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: Inicialmente, em 3 escolas públicas de Aracaju que mantêm parceria com a Estácio de Sergipe. REFERÊNCIAS: 
 
COENGA, R. Leitura e letramento literário: diálogos. Cuiabá: Carlini & Caniato, 2010.  COSSON, Rildo. Círculos de leitura e letramento literário. São 
Paulo: Contexto, 2014.  DALVI, Maria Amélia; REZENDE, Neide Luzia; JOVER-FALEIROS, Rita (orgs.). Leitura de literatura na escola. São Paulo: Parábola, 
2013. FREIRE, P. A importância do ato de ler. 41ª ed, São Paulo: Cortez, 2001. KLEIMAN, C. Oficina de Leitura. São Paulo: Martins Fontes, 
1994. PAULINO, Graça; COSSON, Rildo. Letramento literário: para viver a literatura dentro e fora da  escola. In: ZILBERMAN, Regina; RÖSING, Tania 
(Org). Escola e leitura: velha crise; novas alternativas. São Paulo: Global, 2009.  
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Saúde

Projeto(s) do curso: ENFERMAGEM

Título CADASTRO DE DOADORES DE MEDULA ÓSSEA: UMA QUESTÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
No Brasil existem cerca de 3.500 indivíduos aguardando um transplante de medula óssea, o que reflete na necessidade de aumentar o número de 
possíveis doadores de medula óssea no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME). O Brasil tem uma média de 3 milhões doadores 
cadastrados, contudo, esse número não atende à demanda, e a chance de encontrar uma medula compatível é, em média, de uma em cem mil, devido 
a intensa miscigenação na população brasileira (INCA, 2013). A procura de um doador de medula óssea realizada dentro do grupo étnico do paciente 
aumenta a chance de se encontrar compatibilidade (BICALHO; RUIZ; COSTA; ZACARIAS, 2002) e para isso, é imprescindível que os potenciais doadores 
estejam inseridos no REDOME (WATANABE et al., 2010). Neste contexto, surgiu o problema da pesquisa: é possível melhorar a captação de doadores 
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de medula óssea no Estado de Sergipe? As campanhas para cadastro de doadores mobilizam hemocentros, instituições públicas e privadas, como no 
caso da Estácio de Sergipe que firmou parceria com o Hemocentro de Sergipe (HEMOSE) para realização do presente projeto de extensão, como uma 
questão de responsabilidade social, objetivando aumentar o número de doadores de medula óssea em Sergipe, uma vez que a região nordeste fica em 
quarto lugar em número de doadores cadastrados perante as demais regiões do país (INCA, 2013), evidenciando a relevância do projeto. Objetiva-se 
aumentar o número de doadores voluntários de medula óssea no REDOME, visando reduzir a espera de pacientes que aguardam o transplante; captar 
doadores de medula óssea na Estácio Sergipe, bem como na população do estado de Sergipe; aprimorar a técnica de punção venosa e coleta de sangue 
dos acadêmicos de enfermagem participantes. A principal meta é cadastrar o maior número de doadores voluntários de medula por meio do projeto 
de extensão realizado na Instituição de Ensino Superior (IES), realizando três edições do projeto no ano de 2018. Para execução do projeto, existirá 
uma capacitação dos alunos na própria IES sobre doação de medula, sobre impedimentos para cadastro do doador e técnicas para a coleta de sangue. 
Os alunos serão divididos em três equipes de trabalho. Uma equipe atuará na divulgação do projeto de extensão através de folderes informativos, 
convocação nas redes sociais, entrevistas para sites jornalísticos, busca ativa dos alunos de todos os cursos de graduação nas salas de aula e explicando 
como é o cadastro para a doação de medula. Outra equipe atuará no cadastro dos doadores, onde os mesmos preencherão um formulário do REDOME 
fornecido pelo HEMOSE. A terceira equipe atuará na sala de coleta, onde os alunos realizarão a coleta de 4 ml de sangue, com tubo contendo EDTA e 
acondicionarão em caixa térmica preservada a 4ºC até o momento do transporte. Como desfecho primário, pretende-se aumentar o número de 
doadores de medula óssea no REDOME provenientes de Sergipe e também aprimorar a técnica de punção venosa e coleta de sangue dos acadêmicos 
de enfermagem participantes, os quais encontram-se nos 9º e 10º períodos da graduação, permitindo a contextualização do conteúdo teórico com a 
prática dos acadêmicos e divulgar a IES, demonstrando a responsabilidade social da instituição, acadêmicos e professores perante a necessidade de 
doação de medula óssea. Para a execução do projeto o HEMOSE fornecerá todos os insumos necessários.  REFERÊNCIAS - BRASIL. Ministério da Saúde. 
Instituto Nacional do Câncer. Registro Nacional de doadores de medula óssea (REDOME). 2018. Disponível em: <http://redome.inca.gov.br/> último 
acesso: 24 jan. 2018. BICALHO, M. G. et al. Haplótipos HLA mais freqüentes em doadores voluntários de medula óssea de Curitiba, Paraná. Rev Bras 
Hematol Hemoter., São José do Rio Preto,  v. 24, n. 4, p. 1, 2002. WATANABE, A. M. et al. Percepção da comunidade nipo-brasileira residente em 
Curitiba sobre o cadastro de medula óssea. Rev Bras Hematol Hemoter., São José do Rio Preto, v. 32, n.2, p. 136-140, 2010.

Título FEIRA "LIVRE" DE DOENÇAS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são as principais causas de morbimortalidade no mundo (1). Em países da América Latina e Caribe, os 
óbitos causados por essas enfermidades nas últimas décadas corresponderam a 72% do total das causas de mortes (2). Estimativas da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) alertam que, para o ano de 2020, as mortes por DCNT representarão 73% dos óbitos no mundo (3). Os custos diretos das 
DCNT para os sistemas de saúde em todo o mundo representam impacto crescente. Apesar da gravidade das DCNT e do aumento de sua incidência, 
grande parte dessas doenças poderia ser evitada. Como essas doenças compartilham vários fatores de risco, a OMS propõe uma abordagem de 
prevenção e controle integrados, focada em todas as idades e baseada na redução dos seguintes problemas: hipertensão arterial, tabagismo, uso de 
álcool, inatividade física, dieta inadequada, obesidade e hipercolesterolemia (2). Contudo, apesar da possibilidade de prevenção, as DCNT permanecem 
como um dos maiores desafios enfrentados pelos sistemas de saúde nos dias atuais. Caso não sejam adequadamente gerenciadas, as condições 
crônicas não só serão a primeira causa de incapacidade em todo o mundo até o ano 2020 como também se tornarão o problema mais dispendioso 
para os nossos sistemas de saúde (1). Objetiva-se  atuar  nas Feiras Livres dos grandes bairros de Aracaju, orientando a comunidade a respeito da 
prevenção de doenças e promoção da saúde, de modo a estimular os indivíduos a serem atuantes nesse processo.  As feiras ocorrerão nos grandes 
bairros da cidade de Aracaju, através da ação conjunta de acadêmicos do curso de enfermagem da Faculdade Estácio de Sergipe e parceiros. Esses 
locais serão previamente selecionados e as comunidades serão informadas sobre o evento, que atuará na prevenção de agravos como: doenças 
cardiovasculares, diabetes e obesidade. A atuação dos acadêmicos será através de palestras informativas sobre diversos temas na área de saúde, com 
enfoque em prevenção de doenças, hábitos de vida saudáveis. Haverá oportunidades para tirar dúvidas, esclarecimentos e distribuição de panfletos 
para os participantes. Os estagiários, devidamente treinados, irão medir, nos indivíduos interessados, o índice glicêmico, calcularão o IMC e aferirão a 
pressão arterial sistêmica, cujos resultados poderão ser divulgados para a população geral através de projetos de pesquisa, desenvolvidos 
posteriormente, sobre os temas abordados.  Também será oferecido o serviço de consultas de enfermagem para gestantes, crianças, adultos e idosos.  
Além disso, tais resultados serão instantaneamente informados aos voluntários com a respectiva orientação sobre sua conduta no sentido de prevenir 
possíveis complicações para sua saúde e de procurar um atendimento médico em seu bairro. O projeto é viável do ponto de vista econômico e 
financeiro, pois desencadeará gastos mínimos apenas com a estruturação do evento com barracas, equipamentos, cartazes entre outras 
materiais; Impacto social: Projeto de grande relevância social, pois construirá uma parceria entre uma instituição de ensino superior com a secretaria 
de saúde do município de Aracaju. E fortalecerá a relação usuário e profissional de saúde; permitindo os alunos aplicarem os conhecimentos adquiridos 
durante a graduação e fazer o bem social. Os trabalhos prestados pelos acadêmicos nestas feiras é aberto à toda a população da cidade de Aracaju e 
em especial aos moradores   do bairro que estiver ocorrendo o evento semanal.
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Título MULHER EM FOCO: CONSULTA DE ENFERMAGEM DA MULHER ENCARCERADA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução A humanização na saúde aliada ao reconhecimento dos direitos do (a) usuário (a), de sua subjetividade e referências culturais, garante 
respeito às questões de gênero, etnia, raça, situação econômica, orientação sexual, e a grupos populacionais como indígenas, trabalhadores, 
quilombolas, ribeirinhos e população em situação de rua. Além desses, deve ser incluída a população penitenciária no SUS prevista no Plano Nacional 
de Saúde, que está definido na Constituição Federal de 1988, na Lei nº 8.080 de 1990, que regulamenta o Sistema Único de Saúde, e na Lei de Execução 
Penal nº 7.210, de 1984. O projeto prevê consultas de enfermagem para detentas do presídio feminino do Estado de Sergipe.  Ele tem como 
Justificativa a identificação de lesões precursoras nos exames citológicos de rastreio, que têm pequeno impacto na redução da incidência e da 
mortalidade por câncer do colo uterino. Enquanto que a investigação de mulheres com resultados positivos no rastreio e sem o tratamento das lesões 
precursoras identificadas parece ter repercussão maior sobre a mortalidade do que as taxas de cobertura. Ter períodos longos de confinamento 
impossibilita a regularidade de exames preventivos contra o câncer de colo uterino. Objetivos: Realizar o exame citológico em todas as mulheres desse 
presídio; Identificar os principais fatores de risco para doenças sexualmente transmissíveis;Realizar abordagem sindrômica e encaminhamentos para 
tratamento das afecções encontradas. Metodologia:  Será realizado do período de fevereiro a dezembro de 2018, onde mulheres detentas do PREFEN 
participarão de palestras, discussões, rodas de conversas e dinâmicas referentes à saúde da mulher durante a sala de espera das consultas de 
enfermagem realizadas no ambulatório do estabelecimento.  Elas serão convidadas para o projeto, atendidas sendo realizados exame clínico das 
mamas e coleta de citopatológico para envio ao laboratório cadastrado pela SMS- Nossa Senhora do Socorro, conforme fluxo da atenção básica. 
Haverá produção de impresso padrão para a consulta  que será anexado como prontuário na ficha individual da detenta. Os resultados dos exames 
serão registrados pela Equipe do Ambulatório do Prefem. Metas Ajudar mulheres a melhorar sua saúde, aumentar seu conhecimento e influenciar 
suas atitudes, e contribuir para maior cuidado pessoal, mudança de crenças negativas e esclarecimento de dúvidas. impacto social: é preciso reduzir as 
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diferenças entre a vida intramuros e a vida extramuros, no sentido de garantir-lhe o acesso aos direitos civis que lhe cabem, bem como o exercício de 
sua cidadania. As condições de vida, de saúde e situação de confinamento em que se encontram as pessoas privadas de liberdade são determinantes 
para o bem-estar físico e psíquico.  referências. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.      
Controle dos cânceres do colo do útero e da mama / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 2. ed. – 
Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2013.      124 p.: il. (Cadernos de Atenção Básica, n. 
13) http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/cab13.pdf  Brasil. Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica : Saúde das 
Mulheres / Ministério da Saúde, Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa – Brasília : Ministério da Saúde, 2016. 
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_mulher.pdf Tudo o que você sempre quis saber sobre o câncer de mama. 
Vários autores. Barueri, SP: Minha Editora, 2013  Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas 
Estratégicas. Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações 
Programáticas Estratégicas. – 2. ed. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2005. 64 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) ISBN 85-334-0939-7  

Título MULHER EM FOCO: CONSULTA DE ENFERMAGEM VOLUNTÁRIA EM ONG

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução :A implantação do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM) pelo Ministério da Saúde, em 1984, foi um marco político e 
histórico na assistência à mulher. A efetuação do programa foi resultado de reivindicações dos movimentos de mulheres e movimentos feministas pelo 
direito ao atendimento global das necessidades do gênero (BRASIL, 1984). O PAISM fundamentou-se nos princípios do direito à saúde, da integralidade 
da assistência, da equidade de gênero e em propostas de ações educativas inovadoras . Além de permitir que as mulheres passem a ser contempladas 
em todas as faixas etárias, ciclos da vida, papéis na sociedade, problemas e necessidades de saúde (FERNANDES, 2016), o novo olhar para a saúde das 
mulheres rompeu com a oferta apenas de ações relacionadas à gravidez e ao parto, preconizadas pelo antigo Programa de Saúde Materno-Infantil 
(BRASIL, 2004; MOREIRA, 2016). A partir disto, foram propostas ações educativas, preventivas, diagnósticas, de tratamento e recuperação de acordo 
com as demandas derivadas do perfil populacional das mulheres (GASPARIN, 2016). O projeto prevê consultas de enfermagem na Legião Feminina de 
Combate ao Cancer de mama e colo – LFECC, uma instituição de caráter filantrópico, sem fins lucrativos. Ele tem como Justificativa a identificação de 
lesões precursoras nos exames citológicos de rastreio, com impacto na redução da incidência e da mortalidade por câncer do colo uterino.  O projeto 
prediz assistência às mulheres carentes da capital e do interior com os serviços de grande alcance social na atenção à saúde da mulher que possibilitam 
a educação, a prevenção e o combate ao câncer ginecológico e de mama. Objetivos: Realizar o exame citológico em todas as mulheres que buscam 
atendimento na LFECC; Identificar os principais fatores de risco para doenças sexualmente transmissíveis; Realizar abordagem sindrômica e 
encaminhamentos para tratamento das afecções encontradas. Metodologia:  Será realizado do período de fevereiro a dezembro de 2018. As 
mulheres, na recepção da LFECC, participarão de palestras referentes à saúde da mulher durante a sala de espera das consultas de enfermagem 
realizadas no ambulatório do estabelecimento.  Elas serão convidadas para o projeto, atendidas e submetidas a exame clínico das mamas e a coleta de 
citopatológico para envio ao laboratório. O ambulatório “Cecinha Melo Costa” dispõe de um laboratório onde é executado o trabalho técnico de 
lâminas colhidas diariamente, que são lidas e diagnosticadas no próprio ambulatório, o que agiliza o tratamento das pacientes. Os resultados dos 
exames serão registrados pela Equipe do Ambulatório do estabelecimento. Metas: Ajudar mulheres a melhorar sua saúde, aumentar seu 
conhecimento e influenciar suas atitudes, e contribuir para maior cuidado pessoal, mudança de crenças negativas e esclarecimento de 
dúvidas. impacto social: Realizar consulta de enfermagem em estabelecimento privado de caráter voluntário para mulheres da capital e interior, 
favorecendo o combate ao câncer de mama e de colo uterino no Estado de Sergipe.  referências. BRASIL. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher: princípios e diretrizes. Brasília (DF): MS, 
2004. BRASIL/Ministério da Saúde. Assistência Integral à Saúde da Mulher: bases de ação programática. Brasília: Ministério da Saúde, 
1984. FERNANDES, L. T. B.; ABREU, S. S.; ROMÃO, T. A.; ARAÚJO, E. M. N. F.; COSTA, M. B. S. Atuação do Enfermeiro no Gerenciamento do Programa 
de Assistência Integral à Saúde da Mulher. R bras ci Saúde, 2016. GASPARIN, V. A.; SILVA FILHO, C. C.; SILVA,T. G.; GEREMIA, D. S.; BERNARDO, C.; 
BEDIN, R.; EICKHOFF, S. O QUINTO OBJETIVO DO MILÊNIO EM SANTA CATARINA: desafios para enfrentamento da mortalidade materna. Florianópolis: 
Sau. & Transf. Soc., 2016. MOREIRA, M. A.; SALES, A. N. REDE CEGONHA: DIFICULDADES DE OPERACIONALIZAÇÃO EM ILHÉUS-BAHIA. Revista 
UNIABEU, 2016.  
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Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título ATIVIDADES LÚDICAS PARA CRIANÇAS HOSPITALIZADAS: “PEDI COM AMOR”

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO A permanência da criança em um ambiente desconhecido, a doença física e a dor fazem parte da rotina da criança hospitalizada, 
gerando uma situação estressante. O estresse da hospitalização resulta do fato de que a permanência num hospital representa o afastamento radical 
de tudo que é confortável, seguro e familiar no mundo da criança. Há uma perda temporária não somente da família e dos amigos, mas também de 
muitos rituais que estruturam a vida da criança e que variam desde os padrões de alimentação e horários de dormir e acordar até a escolha de 
programas favoritos na televisão (HUGHES,1999). No ambiente hospitalar o brincar é utilizado como uma estratégia que atua diretamente no processo 
de recuperação e adaptação da criança (BORGES et al, 2008). Dependendo da qualidade das oportunidades que lhe sejam oferecidas, através de 
brincadeiras e atividades lúdicas, pode-se garantir às crianças que suas potencialidades e sua afetividade se harmonizem. Aplicada em pediatria de 
hospitais, a ludicidade é muito importante para a saúde mental da criança, sendo, por isso, um espaço que merece atenção dos pais, educadores e 
profissionais de saúde (GOUVÊA, 1999).  JUSTIFICATIVA O processo da internação pode gerar impactos devastadores na vida de qualquer ser humano 
tornando-se importante a criação de estratégias terapêuticas a fim de promover o bem-estar e favorecer a sociabilidade, interação e dinamismo 
mesmo com a restrição do espaço físico e das limitações provenientes do adoecimento. No caso de crianças, a criação de estratégias como forma de 
atenuar o processo de hospitalização decorrente do estresse e ansiedade devido à doença, além do sofrimento físico, procedimentos médicos e rotina 
hospitalar desgastante, torna-se de fundamental relevância. OBJETIVOS Criar estratégias que visam promover o bem-estar de crianças 
hospitalizadas Os objetivos específicos: auxiliar na recuperação da criança doente; permitir a interiorização e a expressão de vivência da criança 
doente por meio do brincar terapêutico; amenizar o trauma psicológico da internação, por meio das atividades lúdicas. METODOLOGIA 	O presente 
projeto será desenvolvido no período de fevereiro/2018 a janeiro/2019, no setor de internamento pediátrico do Hospital de Urgência de Sergipe- 
HUSE, o maior hospital público e principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) para os casos de alta complexidade de Sergipe. O número 
previsto é de 240 crianças beneficiadas (0-12 anos) e cerca de 42 discentes envolvidos, divididos em grupos de 06 alunos por cada ação. VIABILIDADE 
ECONÔMICO-FINANCEIRA 	O projeto pode ser considerado de baixo custo, o material será adquirido com recurso próprio, inclui: fantasias utilizadas 
pelos discentes, papel, giz de cera, entre outros.  METAS Proporcionar à criança hospitalizada um atendimento menos sofrido. IMPACTO SOCIAL 	O 
impacto do internamento pediátrico na vida da criança é relevante visto que o cérebro das crianças expostas a situações de stress, se desenvolve no 
sentido de responder a situações de medo, ansiedade ou ameaças do meio envolvente, comprometendo as fases da aprendizagem e construção do 
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pensamento complexo.   ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA  	Aracaju-SE REFERÊNCIAS HUGHES, F.P. Children, play, and development. 3. ed. Boston: 
Allyn and Bacon, 1999. 271 p. BORGES, E.P; NASCIMENTO, M.D.S.B.; SILVA, S.M.M. Benefícios das atividades lúdicas na recuperação de crianças com 
câncer. Boletim – Academia Paulista de Psicologia. 2008; 28(2): 211-221. GOUVÊA, G. Fantasia, criatividade e saúde – Gestalt-terapia com crianças. 
Disponível em: www.geocities.com/HotSpings/Resort/2631/hugo.htm#Gestaltterapia 

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título DESNUTRIR O CÂNCER É NUTRIR A VIDA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO 	O câncer tem se tornado um problema de saúde pública no mundo. A OMS estimou para 2030 mais de 27 milhões de casos novos, 17 
milhões de mortes e 75 milhões de pessoas vivendo com essa patologia. 	 Estudos estimaram que 10 a 20% das causas de morte por câncer são 
atribuídos a desnutrição e suas complicações, uma vez que diminui a resposta ao tratamento, afeta o sistema imunológico, aumenta o risco de 
complicações e infecções, prolonga o tempo de internação, eleva os custos e, consequentemente reduz a qualidade de vida (QV) do paciente. 
  
JUSTIFICATIVA 	O Inquérito Brasileiro de Nutrição Oncológica apontou que 45% dos pacientes com câncer são desnutridos. Levantar os fatores de 
risco associados à desnutrição e realizar orientações dietoterápicas poderá implicar na redução de uma das causas responsável por o câncer ocupar o 
2º lugar na taxa de mortalidade do Brasil.    OBJETIVOS:  Geral: Avaliar os fatores de risco nutricionais que influenciam a qualidade de vida de 
pacientes oncológicos submetidos à quimioterapia e radioterapia. Específicos  Avaliar o perfil sociodemográfico e QV de pacientes oncológicos; Triar 
o risco nutricional e associar aos fatores de risco;  Realizar aconselhamento nutricional individualizado (ANI); Criar cartilha de orientação nutricional 
com base nos sinais mais descritos pelos pacientes.  VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA Será necessária a aquisição de caneta, papel, prancheta e 
cópias dos questionários. Os equipamentos utilizados na avaliação nutricional estão disponíveis no ambulatório.   METAS Conhecer o perfil 
sociodemográfico e nutricional de pacientes oncológicos;  Identificar os fatores de risco que podem comprometer ou suspender o tratamento; 
 
Realizar atividades de educação alimentar e nutricional;  Elaborar uma cartilha educativa para redução dos efeitos colaterais.  IMPACTO 
SOCIAL Melhora do estado nutricional de pacientes oncológicos a fim de evitar complicações e, portanto, diminuir a taxa de mortalidade impactando 
numa melhor QV.   ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 	Pacientes residentes no estado de Sergipe.    METODOLOGIA  	Os dados serão coletados no 
ambulatório de nutrição da FASE, com no mínimo 50 pacientes oncológicos provenientes do SUS em tratamento quimioterápico e/ou radioterápico (a 
partir do 2º ciclo), de ambos os sexos, acima de 18 anos.  Será aplicado um questionário contendo dados sócio-demográficos, clínicos e estilo de vida. 
O risco nutricional e a presença de sinais gastrointestinais serão mensurados por meio da Avaliação Subjetiva Global-Produzida pelo Paciente. O peso e 
altura serão mensurados para classificação do Índice de Massa Corporal. A QV será avaliada por meio do questionário QLQ-C30 e o ANI será baseado 
no Consenso Nacional de Nutrição Oncológica e pelo guidilines da ESPEN. No retorno ambulatorial, 15 a 30 dias, serão avaliadas a adesão às 
orientações e atenuação dos sinais.  Será elaborada uma cartilha contendo receitas de preparações com métodos alternativos. 
  
REFERÊNCIAS  AARONSON et al. The European Organization for Research and treatment of cancer QLQ-C30: a quality of life instrument for use in 
international clinical trials in oncology. J Natl Cancer Inst. v. 85, nº 5, p. 365-76, 1993.   FUKUDA et al. Prevalence of malnutrition among gastric cancer 
patients undergoing gastrectomy and optimal preoperative nutritional support for preventing surgical site infections. Ann Surg Oncol. v. 22(Suppl3), p. 
778e85, 2015. INCA. Consenso nacional de nutrição oncológica /Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, 2. ed. Rev. ampl. atual. – Rio 
de Janeiro.2015. 182p. INCA. Incidência de câncer no Brasil / Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva – Rio de Janeiro, 
2016. PRESSOIR et al. Prevalence, risk factors and clinical implications of malnutrition in French Comprehensive Cancer Centres. Br J Cancer. v. 102, n. 
6, p. 966e71, 2010. WEIMANN et al. ESPEN guideline: clinical nutrition in surgery. Clin Nutr. v.36, n.3, p. 623-50, 2017.
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Projeto(s) do curso: Psicologia

Título LEMBRAR, ESCREVER E SIGNIFICAR: MEMÓRIAS DE MORADORES DE ASILOS DA CIDADE DE ARACAJU

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A atividade de extensão direciona-se aos idosos de abrigos na cidade de Aracaju, estabelecendo com estes diálogos diversos, acompanhados de 
registros acerca das suas histórias de vida, das suas percepções e dos seus gostos, com o intuito de construir “diários individualizados” que possam 
servir como fonte de entretenimento e exercício mnemônico. Ao tempo em que servirão de base para ampliar a discussão acerca de elementos 
pertinentes aos estudos fenomenológicos desenvolvidos pelo grupo, como: o sofrimento, a verdade, a existência, o real, a angústia, entre outros.  
Neste sentido, a atividade está relacionada à pauta do grupo de estudos em fenomenologia e contemporaneidade da Estácio-SE, que aborda a cada 
semestre autores desta linha de pesquisa. Desdobrando-se entre os cursos de Psicologia, Direito e Letras.   O grupo enlaça uma prática à reflexão e 
análise das questões filosóficas atuais usando como suporte a fenomenologia e seus diversos desdobramentos. Procurando se inserir no ambiente 
acadêmico da Faculdade Estácio de Sá – Fase, como uma forma de incrementar a pesquisa acadêmica e de legitimar uma elite intelectual para a 
promoção das discussões acerca da contemporaneidade no âmbito local. Ao tempo em que procura se inserir em espaços nos quais a Faculdade amplia 
sua possibilidade de reflexão, tais como os Asilos da cidade de Aracaju.  Problematiza-se a vivência destas pessoas recorrendo à memória, que 
paralelamente articula-se ao seu oposto, o esquecimento. No jogo de lembrar e esquecer insere-se a abordagem fenomenológica resgatando e re-
significando lacunas, ausências e incompreensões, ultrapassando um simples marco temporal, promovendo as seguintes indagações: como o recurso à 
memória pode ser relevante para a felicidade do idoso? Quais as formas de utilizar a filosofia pra uma compreensão mais ampla da velhice?  O intuito 
dos diálogos não é construir uma linha do tempo, ou apenas buscar relatos verídicos, mas recorrer à memória dos idosos como forma de trazer à tona 
o seu universo simbólico. Para tal, os entrevistadores farão uso de diversos recursos: fotos antigas, fotos ilustrativas, imagens de obras de arte, 
músicas, retalhos de pano, artesanatos, entre outros. Através do contato com as instituições acolhedoras dos idosos identificar as principais questões 
existenciais destas pessoas através de seus relatos e experiências.  Objetiva-se desenvolver práticas terapêuticas nestas instituições através de grupos 
de interlocutores que utilizarão a confecção dos “diário de memórias” (imagens e relatos). Favorecendo a análise das diversas situações vivenciadas 
por estas pessoas para entender suas aspirações e conflitos, acolhendo-as num espaço compartilhado, lúdico, de re-significação da sua própria 
realidade.
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Projeto(s) do curso: Redes de Computadores

Título APRENDENDO A PROGRAMAR - UMA PORTA PARA O FUTURO
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução Com o desenvolvimento científico e tecnológico, os computadores passaram a fazer parte da vida das pessoas de forma ubíqua. E não é 
necessário irmos muito longe para percebermos o impacto que a tecnologia e o advento dos computadores provocam em nossas vidas. Chega a ser 
difícil imaginar a realização de uma tarefa simples, como por exemplo, a marcação de um exame em uma clínica, sem o auxílio dos computadores. 
Dessa forma, é importante que o mercado de trabalho disponha de programadores qualificados, que sejam capazes de criar sistemas computacionais 
que atendam as necessidades da sociedade. No presente projeto de extensão, os alunos selecionados terão a oportunidade de aprender programação 
de forma intuitiva e dinâmica. No entanto, é importante perceber que o ensino de programação não deve ser visto como um fim em si mesmo. Assim, 
durante o processo de aprendizagem, o estudante participará de atividades que desenvolverão sua capacidade de trabalhar em equipe e o seu espírito 
colaborativo.  Objetivos O principal objetivo do presente projeto de extensão é ensinar programação de computadores, conceitos de redes e 
apresentar as mais modernas tecnologias existentes aos alunos da escola pública das redes de ensino estadual e municipal do estado de Sergipe. Como 
objetivos específicos temos:  1 - Promover o diálogo entre a comunidade acadêmica e a comunidade externa, ampliando o debate sobre o ensino de 
novas tecnologias aos estudantes do ensino fundamental e médio.  2 - Ampliar a presença da faculdade Estácio Fase na comunidade, mostrando o 
papel social que a Estácio sempre desempenhou no estado de Sergipe 3 - Ensinar novas habilidades aos estudantes  Justificativa Tendo em vista o 
papel social que a Estácio vem desempenhando em todo o território nacional, o presente projeto de pesquisa será de fundamental importância, pois os 
participantes serão estudantes oriundos das escolas públicas do estado. Assim, os estudantes terão a oportunidade de ampliar seus conhecimentos e 
contarão com o apoio do corpo docente da faculdade Estácio Fase.  Metodologia Os alunos que participarem do projeto terão acesso às mais 
modernas técnicas de ensino-aprendizagem utilizadas pela faculdade Estácio. Assim o estudante será o protagonista durante todo o processo, sendo o 
professor um facilitador/orientador que guiará o processo, sempre estimulando e permitindo que o aluno descubra novos conceitos por conta própria. 
Caberá também ao professor, desenvolver dinâmicas de grupo que facilitem o processo de aprendizagem.  Viabilidade técnica e econômica O 
coordenador do projeto, prof. Msc. Felipe dos Anjos Lima já possui todos os equipamentos necessários para a realização do presente projeto de 
extensão. Por isso, todas as etapas do projeto serão realizadas sem que seja necessária a aquisição de novos equipamentos.  Abrangência 
Geográfica Estudantes residentes no estado de Sergipe
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2018 - ESTÁCIO FATERN

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título DIREITO FUNDAMENTAL À BOA ADMINISTRAÇÃO: LIÇÕES DE CIDADANIA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: O referido projeto surge da necessidade de se compreender melhor o Estado e o seu papel frente à sociedade. Para tanto é preciso 
conhecer as suas normas e princípios fundantes, bem como os agentes públicos que conduzem a prestação de tais serviços estatais.  Visando cada vez 
mais atingir a garantia do direito fundamental à boa administração pública, entende-se que se faz necessário que tais agentes estejam conscientes de 
seus deveres e direitos, assim como daquilo que os cidadãos (crianças e adolescentes) alvos deste projeto pensam e esperam desta administração. 
 
Isto posto, diante de tal interação se espera a promoção de um despertar público que culmine com serviços públicos mais eficientes e 
consequentemente mais próximos dos anseios populares. Justificativa: Este projeto nasce da necessidade de construção de uma administração pública 
construída a partir da interação cidadã, que culminará com a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Objetivos: Entender a administração 
pública a partir de seus princípios e normas; Conscientizar os servidores públicos sobre o assédio moral na administração pública; Promover junto aos 
diversos órgãos da administração pública os mecanismos para a efetivação do direito fundamental à boa administração pública; Estudar mecanismos 
de promoção de eficiência do Estado frente às crescentes demandas sociais; Levar até os governos as diversas percepções das crianças e adolescentes 
atendidas pelo projeto sobre a administração pública; Apontar possíveis soluções para essas demandas sociais não atendidas; Abordar junto às crianças 
e adolescentes os mecanismos administrativos e judiciais para a realização de direitos subjetivos públicos, dentre outros. Metodologia: Formação do 
grupo de trabalho a partir da leitura de livros, artigos, dissertações, teses, bem como aula expositiva sobre os diversos aspectos relacionados ao 
Estado, administração pública e cidadania, com o objetivo de capacitar os discentes para ministração de palestras e elaboração de 
relatório. Viabilidade econômico-financeira: Serão escolhidas escolas e órgãos públicos que ofereçam fácil acessibilidade discente. Metas: Promover a 
interação entre a administração pública e a sociedade civil; Levar aos entes públicos as demandas sociais oriundas das percepções de crianças e 
adolescentes que estudam nas redes públicas e particulares dos municípios de Natal e Parnamirim no estado do Rio Grande do Norte. Impacto social: 
A partir de tais palestras, crianças e adolescentes poderão não somente ter uma melhor noção sobre o Estado e seu papel, mas também serem um 
agente multiplicador nas suas famílias e comunidades sobre lições de cidadania e os servidores públicos a partir dessas percepções serem vetores de 
uma gestão pública mais eficiente, cidadã e próxima da sociedade. Abrangência geográfica: Municípios de Natal e Parnamirim Referências. ALEXY, 
Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais, São Paulo: Malheiros, 2008. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 14. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Malheiros, 2004. DIMOULIS, Dimitri e MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011.  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 30. ed. São Paulo: Forense, 2017.  FILHO, Francisco das Chagas. O Assédio Moral nas 
relações laborais e a tutela da dignidade humana do trabalhador. São Paulo: Ltr, 2009. FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito 
Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. FREITAS, Juarez. O direito fundamental à boa administração pública. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 
2014. GOFFI, Ana Maria; SCARTEZZINI, Flaquer. O princípio da continuidade do serviço público. São Paulo: Malheiros, 2006. MELLO, Celso Antônio 
Bandeira de. Eficácia das Normas Constitucionais e Direitos Sociais. 1. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. SEN, Amartya. Desenvolvimento como 
liberdade. trad. Laura Teixeira. São Paulo: 2010.
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Projeto(s) do curso: serviço social 

Título O SERVIÇO SOCIAL E A INTERDISCIPLINARIDADE NA ÁREA SÓCIOJURÍDICA: O FAZER PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL NO NÚCLEO DE 
PRÁTICA JURÍDICA DA ESTÁCIO DO RIO GRANDE DO NORTE.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
JUSTIFICATIVA A articulação e a atuação do Curso de Serviço Social em conjunto com o Núcleo de Prática Jurídica do Curso de Direito da Estácio/RN, 
surge da oportunidade de experiências diferenciadas para os acadêmicos, profissionais em formação do serviço social, desenvolvendo suas ações 
orientadas conjuntamente pelas supervisoras de campo e ensino num trabalho simbiótico em prol de um momento de especialização concreta na 
construção de sua identidade profissional, articulada a uma atividade concernente ao fazer profissional do serviço social, que será aplicada pela 
profissional que atua no acolhimento social junto à população que busca o atendimento jurídico do NPJ Estácio/RN, em que o Serviço Social 
desenvolve ações tais como: Realização de entrevista social, observação no processo de seletividade do atendimento (vale salientar, que os 
beneficiados desse atendimento são pessoas que tenham de um salário mínimo ou nenhuma condição de renda, concernindo a pessoas que estejam 
em vulnerabilidade social ou extrema pobreza), de acordo com o perfil do usuário do serviço prestado pelo NPJ; auxílios nas conciliações dos litígios; 
encaminhamentos aos órgãos públicos e/ou privados de acordo com a necessidade do usuário no atendimento; visita domiciliar para averbar situação 
conflituosa, estudo socioeconômico, parecer social e a utilização dos instrumentais técnico-operativos da profissão. Contudo, desenvolver atividade 
concernente ao fazer profissional do serviço social no atendimento à comunidade, juntamente com a orientação articulada aos alunos estagiários do 
serviço social. JUSTIFICATIVA Neste sentido, a inserção do curso de Serviço Social no NPJ envolve a uma atividade complementar no atendimento 
junto aos usuários da prática jurídica em que, a ação profissional compreende a observação e a intervenção junto às situações sociais, abrangendo as 
expressões da questão social, que envolve demandas conflituosas como famílias, drogadição, violência, negligencia, violação de direitos, tudo o que é 
ofertado pela exclusão social. OBJETIVOS   •	Geral: Apresentar a importância do curso de Serviço Social no atendimento social nos Núcleos de Prática 
Jurídica nos Núcleos Estácio.  •	Específicos:   •	Articular a interdisciplinaridade nos Núcleos de Prática Jurídica da Estácio, incluindo o curso de serviço 
social no processo de atendimento social;  •	Viabilizar a atividade de Extensão junto às populações vulnerabilizadas que buscam o atendimento 
gratuito no NPJ. •	Contribuir para o fortalecimento da rede socioassistencial de atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social da 
cidade do Natal/RN METODOLOGIA E VIABILIDADE ECONÔMICA Para a realização do trabalho no Núcleo, são ofertado pelo Tribunal de Justiça na 
Casa de Justiça e Cidadania – CJC que funciona na Central do Cidadão,  uma estrutura composta por: seis, uma sala de atendimento do serviço social 
com computador, impressora, papel, caneta e espaço para acomodar os alunos estagiários.  METAS: Os atendimentos realizados a cada semestre 
desde do inicio no ano de 2013, compreende a 200 atendimentos por semestre chegando a finalização por ano de mais de 500 pessoas. IMPACTO 
SOCIAL. Os atendimentos realizados são de grande beneficio para a população da cidade do Natal como também na área metropolitana. Já foi citado 
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pelos meios de comunicação como área de interesse social e no ano de 2015 foi indicado para o premio INNOVARE 2015. ABRANGÊNCIA 
GEOGRÁFICA:  Natal e área metropolitana REFERENCIAS BRANCHER, Leoberto (org). Justiça para o século 21: Instituindo práticas restaurativas: 
Justiça Restaurativa. Porto Alegre, RS: AJURIS, 2008. CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL. Atuação de assistentes sociais no sóciojuridico. 
Subsídios para reflexão. Brasília. DF. 2012. FÁVERO, Terezinha Eunice (org). O serviço Social e a psicologia no judiciário: construindo saberes, 
conquistando direitos. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 2008.

Licenciaturas

Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título PREPARANDO O DISCENTE DO ENSINO MÉDIO PARA UM NOVO MUNDO: O GRAU SUPERIOR

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O aluno do ensino médio, muitas vezes, não está preparado para inserir-se em um novo estágio de sua vida, que pode ser a faculdade. Na maioria das 
vezes, a única opção é continuar no rumo educacional, porém, não há um preparo para que esse discente chegue a uma faculdade um pouco mais 
ciente de suas responsabilidades, como também saber que irá começar uma nova realidade em sua vida. Pelo fato de estar lotada na Secretaria de 
Educação do Estado do RN e estar presente em sala de aula de nível médio, percebe-se claramente a carência de informações sobre escolhas de 
cursos, a importância de cada um, o por que de continuar estudando em um país que ainda propicia um pouco de oportunidades. Mediante o incentivo 
desse projeto, é possível atingir algum objetivo no sentido de maturidade do conhecimento. O objetivo principal desse projeto será o de levar 
conhecimento sobre os cursos que a Estácio oferece, a fim de instigar os alunos da Escola Estadual Prof. Josino Macedo, a produtividade científica. 
Como também, mostrar a realidade do mercado de trabalho, a carência de bons profissionais nesse mercado, os pontos mais importantes que o ser 
humano deve desenvolver no ambiente laboral, entre outros itens, ou seja, fazer crescer esse cidadão para além do mundo de ensino médio. 
 
Inicialmente, a escola Estadual escolhida será a Prof. Josino Macedo, localizada na Zona Norte de Natal, e metodologia utilizada inicialmente será a de 
observação direta e participante in loco. Além disso, pretende-se levar os alunos até a Faculdade Estácio, a fim de, se envolverem com o ambiente, 
palestras, cursos, etc. Como também, levar a "Estácio" até a escola.A cada etapa vencida será feito um relatório que estará contemplado os fatos. A 
viabilidade financeira desse projeto é de baixo custo, visto que, a Escola em questão é próxima a Faculdade Estácio, o que possibilita o contato. Quanto 
aos profissionais envolvidos, temos os professores da Instituição que podem ministrar palestras, cursos para os alunos envolvidos. Espera-se com esse 
projeto ter um resultado social positivo, visto a sua praticidade, simplicidade e proximidade dos objetos de estudo em questão. Também, não podemos 
deixar de esperar um maior preparo do aluno, especialmente do 3º ano, para a seriedade e responsabilidade de entrar em uma sala de aula de ensino 
superior.
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Saúde

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título FISIOTERAPIA DO TRABALHO E ERGONOMIA NA COMUNIDADE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: O projeto de extensão Fisioterapia do Trabalho e Ergonomia na Comunidade será desenvolvido com a finalidade de propor e executar 
estratégias que visem o bem-estar físico dos trabalhadores da comunidade. Estas estratégias baseiam-se em ações preventivas recomendadas pela 
Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalhado (PNSST) a qual tem por objetivos a promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida do 
trabalhador e a prevenção de acidentes e de danos à saúde advindos, relacionados ao trabalho ou que ocorram no curso dele, por meio da eliminação 
ou redução dos riscos nos ambientes de trabalho. Este projeto visará diminuir o aparecimento dos Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao 
Trabalho (DORT’s), reduzir queixas musculoesqueléticas, além de sugerir melhorias ergonômicas para os postos de trabalho. Justificativa:  A Pesquisa 
Nacional de Saúde, realizada pelo IBGE em 2013, 3.568.095 trabalhadores disseram ter tido diagnóstico de DORT’s. Há décadas, dentre as doenças 
ocupacionais, são as mais frequentes nas estatísticas da Previdência Social. Elas representam um importante agravo à saúde dos trabalhadores, tanto 
pelo número de notificações como pelo impacto na capacidade funcional e laboral dos indivíduos. Dessa forma, são necessárias cada vez mais as 
estratégias preventivas no para buscar a diminuição desses agravos. Assim, os alunos que atuarão neste programa de extensão buscarão nas atividades 
desenvolvidas contribuir para a sua formação acadêmica bem como estimular o seu espírito crítico e sua futura atuação profissional pautada na 
cidadania e na função social da educação superior. Objetivos: Capacitar os alunos da graduação do curso de fisioterapia da Estácio FATERN para a 
realização de ações de promoção à saúde do trabalhador e prevenção de DORT’s na comunidade; evidenciar a importância da área de atuação em 
fisioterapia na saúde do trabalhador; gerar dados a partir das ações realizadas para produção científica; promover o elo entre faculdade e comunidade 
beneficiando a instituição, os alunos, as empresas e principalmente os trabalhadores. Metodologia: Público alvo: Alunos de fisioterapia da Estácio 
FATERN e trabalhadores artesãos e agentes comunitários de saúde da vila de ponta negra. Local de execução: No shopping do artesanato potiguar e na 
UBS da vila de ponta negra.  Procedimentos: Após seleção e treinamento dos alunos participantes, será realizada a avaliação dos trabalhadores 
(queixas musculoesqueléticas), identificação do segmento de sobrecarga biomecânica e dos riscos ergonômicos da atividade, seguido de orientações 
posturais e ergonômicas. Plano de Atividades: O contato com os gestores dos locais de execução e o treinamento dos alunos serão de 
responsabilidade do professor responsável. A elaboração protocolos das ações e as intervenções com os trabalhadores serão realizadas pelos alunos, 
supervisionadas pelo professor.  Dia/horário: Serão definidos em conversa com alunos, gestores dos locais e disponibilidade dos trabalhadores 
participantes. Viabilidade econômico-financeira: As estratégias implementadas a partir deste projeto dispensarão aportes financeiros, tornando-se 
viáveis neste aspecto.  Impacto social: O projeto impactará positivamente na melhora da qualidade de vida dos trabalhadores, incentivando novos 
hábitos, maior conscientização de gestores e funcionários quanto aos aspectos ergonômicos do trabalho. Promoverá aos trabalhadores acesso à 
conteúdos relevantes no que diz respeito aos cuidados com a saúde no trabalho e fora dele através das ações educativas. Abrangência 
geográfica: Bairros de Capim Macio (Shopping Do Artesanato Potiguar) e Ponta negra (UBS – Vila de Ponta Negra). Referências: VIEGAS LRT. Perfil 
epidemiológico dos casos de LER/DORT entre trabalhadores da indústria no Brasil no período de 2007 a 2013. Rev Bras Saude Ocup 2016. Decreto nº 
7.602/2011. Dispõe sobre a Política Nacional de SST. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 8 nov. 2011b.
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Projeto(s) do curso: Nutrição

Título EDUCAÇÃO NUTRICIONAL EM ATLETAS POTIGUARES DE TAEKWONDO
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
De acordo com a Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD), o Taekwondo é uma arte marcial milenar de origem coreana, que tornou esporte 
olímpico em 1988, sendo um dos esportes de contato no qual se tem mais praticantes, em torno de 80 milhões em todo o mundo.  Atualmente, a 
busca pela qualidade de vida, saúde, estética, condicionamento físico e performance são alguns dos propósitos que tem levado a população a buscar 
cada vez mais a praticar atividade física e aderir a uma alimentação adequada (Oliveira; Riboldi; Alves, 2017).  Pesquisas sobre o papel da nutrição no 
exercício e no esporte têm crescido substancialmente ao longo dos últimos vinte anos. Hoje, não restam dúvidas de que a nutrição exerce papel vital 
no desempenho atlético (Burke & Cox, 2010 ; Galloway & Maughan, 2000).  Entretanto, vem se observando que na prática esportiva a população 
acaba sofrendo influência da mídia (TV, revistas, blogs, sites), da sociedade e por profissionais da área de saúde que receitam e prescrevem alimentos 
de forma inadequada, sendo que essa é uma atividade privativa do profissional nutricionista (Brasil, 1991).  Dessa forma, o presente projeto de 
extensão tem como objetivo educar atletas da Federação Potiguar de Taekwondo, que residem no estado do Rio Grande do Norte, sobre a nutrição em 
detrimento aos benefícios que uma correta alimentação acarreta na qualidade de vida e no desempenho esportivo. Utilizando-se de palestras 
educativas sobre vários temas da nutrição, destacando os benefícios, recomendações, mitos e verdades.  Os alunos selecionados para o projeto irão 
produzir conteúdo para ser apresentado em dias específicos durante todo o ano de 2018 na sede de treinamento Natal Kim, onde os atletas treinam e 
tem seu período de confinamento antes das competições.  Busca-se com esse projeto o entendimento real que a nutrição auxilia o atleta de forma 
saudável e eficiente, melhorando o seu condicionamento e performance, sua recuperação muscular, evitando riscos de doenças pré-competições, o 
que pode ocasionar prejuízo no seu desempenho.  E também, espera-se no final do projeto que todos entendam que a nutrição é individualizada e que 
cada um tem suas necessidades nutricionais específicas, entendendo que o que se vê em jornais, propaganda, não são direcionados para toda a 
população. Além do mais, os alunos estarão sendo capacitados a desenvolverem palestras, que podem auxiliar na futura prática profissional, além de 
estarem se atualizando sobre as principais recomendações nutricionais atuais.  A projeção de despesa para o projeto será de um Projetor Epson 
Powerlite W29 no valor de R$3449; Confecção de banner para cada dia de apresentação, custo unitário de R$60, totalizando R$ 660; Quadro branco 
120x90cm R$134; Apagador quadro branco R$7,20; 3 Kits de Pincel Recarregável de quadro branco, custo unitário de R$21,10, totalizando R$63,30, 
Apresentador de slides sem fio R$99; Notebook Dell Inspiron i15-7560-A30S no valor de R$ 4759,98; Custo de transporte para local do evento 
ministrado: à definir. Totalizando todo o orçamento em R$9.172,48. Orçamento compatível ao valor total da bolsa.  REFERÊNCIAS Brasil. Lei 
8.234/1991. Regulamenta a profissão de nutricionista e dá outras providências. Brasília; 1991. Burke L, Cox G. The complete Guide to Food for Sports 
Performance. 1 ed. Allen and Unwin. 2010.  Fortina, M. Mangano, S. Carta, S. Carulli, C. Analysis of Injuries and Risk Factors in Taekwondo during the 
2014 Italian University Championship. Joints. v.5 n.3 p. 168-172. 2017. Galloway SDR, Maughan RJ. The effects of substrate and fluid provision on 
thermoregulatory and metabolic responses to prolonged exercise in a hot environment. J Sports Sci. 2000; 18: 339-51. Oliveira, S. F. de; Riboldi, B. P.; 
Alves, M. K. Conhecimentos sobre nutrição esportiva, uso e indicação de suplementos alimentares por educadores físicos de Caxias do Sul-RS. Revista 
Brasileira de Nutrição Esportiva, v. 11, n. 62, p. 141–9, 2017.

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título AVALIAÇÃO DE USO ABUSIVO DE ÁLCOOL EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução	 No ano de 2005, 44,7% dos estudantes universitários relataram ter feito uso abusivo de álcool, o que aponta para um crescimento do 
quadro se comparados aos 41,7% que alegaram o mesmo fato no ano de 1999 (Hingson, Zha & Weitzman, 2009). Dados do National Institute on 
Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAA, 2012) apontam que cerca de quatro a cada cinco estudantes universitários usam álcool, e metade dos 
consumidores faz uso abusivo em uma única ocasião (o chamado binge drinking). As consequências desse padrão de consumo acarretam em mortes, 
assaltos, abuso sexual, lesões, problemas de saúde/tentativa de suicídio, problemas acadêmicos e acidentes de trânsito.   Justificativa O diagnóstico 
de Dependência do Álcool quando baseado puramente em evidências comportamentais não explica satisfatoriamente o fenômeno. Nesse sentido, 
torna-se importante fazer um estudo acerca da temática com a finalidade de construir um diagnóstico preciso que possa proporcionar informações 
mais precisas sobre o abuso do álcool.  Objetivo Geral Propiciar o conhecimento e manejo de técnicas e testes de avaliação psicológica que avaliam 
uso abusivo de álcool em estudantes universitários, bem como avaliar o uso abusivo de álcool em tal público. Proporcionar aos alunos conhecimento 
capaz de avaliar psicopatologias, fenômenos psicológicos, recursos internos para lidar com as diversas situações da vida, relações interpessoais, dentre 
outras dimensões que podem afetar a saúde mental das pessoas. Subsidiar o aluno da Psicologia a realizar avaliação psicológica a partir de 
fundamentos teóricos e capacitação prática para procedimentos de aplicação, correção e interpretação dos testes.   Metodologia: Serão realizadas 
sessões clínicas individuais com o objetivo de avaliar uso abusivo de álcool nos estudantes da Estácio. Uma vez identificado o uso abusivo da substância 
psicoativa, os estudantes de psicologia participantes do projeto irão realizar intervenções breves supervisionados pela professora responsável pelo 
projeto. Tais alunos, contarão com treinamento e estudos prévios acerca dos instrumentos a serem administrados para avaliação do constructo já 
mencionado. Viabilidade econômico-financeira O presente projeto pode ser considerado viável uma vez que para a sua realização será necessário 
apenas recursos para impressão do material (testes) a serem aplicados. Além disso, há a necessidade de disponibilização de salas para os estudos e 
supervisões dos estudantes de psicologia, bem como outros ambientes para atendimento do público de estudantes no geral. Metas O projeto tem a 
pretensão de contribuir para o aprendizado de pelo menos 10 alunos do curso de psicologia acerca de uso de testes e técnicas de avaliação psicológica 
no âmbito do uso abusivo de álcool. Além disso, prevê atendimento de cerca de 100 estudantes de outros cursos da Estácio visando auxiliá-los em seu 
possível problema com álcool. Impacto social O projeto prevê alcançar pelo menos 100 estudantes universitários que possam ter problemas com uso 
de álcool. Nesse sentido, entende-se que com as intervenções realizadas pelos alunos da psicologia pode auxiliar estudantes que possam estar tendo 
dificuldades em vários âmbitos devido ao uso abusivo de álcool. Abrangência geográfica O projeto pretende alcançar estudantes que estejam 
matriculados em qualquer curso de qualquer unidade da Estácio. Assim, entende-se que poderemos abranger pessoas das variadas cidades do estado 
do Rio Grande do Norte e regiões circunvizinhas. Referências Hingson, R., Zha, W., & Weitzman, E. (2009). Magnitude of and Trends in Alcohol-
Related Mortality and Morbidity Among U.S. College Students Ages 18-24, National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA). (2012). College 
Drinking. Rockville, MD: NIAAA. 
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Título DORMIR BEM PARA APRENDER

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Os adolescentes dormem e acordam em horários mais tardios. Isso ocorre devido a modificações fisiológicas, além da influência de fatores sociais, 
como menor influência dos pais nos horários de dormir, ir a festas, assistir televisão tarde, navegar na internet/redes sociais durante a madrugada, 
aumento da carga horária escolar e atividades extracurriculares (CARSKADON, 2002). Essas modificações que ocorrem durante a adolescência são 
incompatíveis com os horários escolares. Devido ao horário escolar, os adolescentes dormem tarde e acordam cedo durante a semana. Entretanto 
durante o fim de semana sem essa influência parece que eles tentam “compensar” o sono perdido, passando a dormir e acordar mais tarde. Portanto, 
apresentam privação de sono e horários irregulares de sono e consequentemente: sonolência diurna, mau humor, baixo rendimento escolar e 
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dificuldade de atenção (CARSKADON, 2002). Além do horário escolar, maus hábitos de higiene do sono favorecem à privação de sono, e 
consequentemente à sonolência diurna e à falta de atenção na escola. Os hábitos de higiene do sono são comportamentos diários que favorecem a 
ocorrência do sono, por exemplo, manter a regularidade dos horários de dormir e evitar assistir TV próximo ao horário de dormir (BROWN & BULBOTZ, 
2002). Esse cenário na adolescência é um problema, porque o sono desempenha papel fundamental no organismo melhorando a saúde. Indivíduos 
privados de sono podem apresentar dificuldades em desenvolver tarefas que exijam o pensamento lógico e habilidades motoras (SADEH, GRUBER & 
RAVIV, 2003). Com isso, a oficina de higiene do sono pode ajudar tanto na melhora do conhecimento quanto na qualidade de sono dos adolescentes do 
terceiro ano do ensino médio, os quais, sofrem forte pressão familiar e escolar para ingressar no ensino superior. Além dos efeitos positivos a curto 
prazo, espera-se que em longo prazo possa contribuir para a prática de hábitos de sono saudáveis na adolescência e na fase adulta diminuindo o 
número de pessoas que possam desenvolver distúrbios de sono e problemas de saúde. Com isso, este projeto de extensão tem o objetivo de informar 
e discutir sobre os hábitos de sono, e consequentemente aumentar os conhecimentos dos adolescentes, como também motivá-los a praticar o 
conhecimento fornecido durante a oficina de educação do sono. A oficina será desenvolvida pela equipe do projeto de extensão (professora 
responsável mais cinco alunos do curso de psicologia) com os adolescentes que estudam no terceiro ano do ensino médio da manhã, em quatro 
escolas, na cidade de Natal/RN, no horário escolar com duração média de 1h:30min de acordo com a disponibilidade da escola. A oficina abordará os 
seguintes temas: a fisiologia do sono, hábitos de sono e medidas de higiene do sono. No final da oficina será realizada uma gincana para rever os temas 
que foram abordados com entrega de um travesseiro a um aluno (escolhido por sorteio) da equipe vencedora. O custo total do projeto será para 
compra de quatro travesseiros no valor de R$ 120 reais que serão custeados pela professora responsável. As metas do projeto serão: Elaboração de 
uma oficina de educação do sono para adolescentes, elaboração de artigo relatando a experiência e formação de cinco graduandos para as atividades 
de extensão. Como impacto social teremos a melhora da saúde, aprendizagem e bem-estar do adolescente. A abrangência geográfica do projeto será 
na cidade do Natal/RN. REFERÊNCIAS: BROWN, F. C., BUBOLTZ, W. C. Applying Sleep Research to University Students: Recommendations for 
Developing a Student Education Program. Journal of College Student Development, v. 43, p. 411-415, 2002. CARSKADON, M. Factors influencing sleep 
patterns of adolescents. In: CARSKADON, M. (Ed.) Adolescent sleep patterns. Cambridge University Press, p. 4-26, 2002. SADEH, A. GRUBER, R., RAVIV, 
A. The effects of sleep restriction and extension on school-age children: what a difference an hour makes. Child Development. v. 74, p. 444-455, 2003.

Título ESCUTA SOCIAL: O PLANTÃO PSICOLÓGICO E A CONTRIBUIÇÃO DE UMA ATUAÇÃO DIFERENCIADA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Segundo Doescher;Henriques (2012), entende-se que o plantão psicológico é uma prática utilizada por um psicólogo que através de uma intervenção 
adequada pode vir a ajudar uma pessoa a lidar com seus conflitos por meio de um acolhimento que venha proporcionar um alívio imediato frente a seu 
sofrimento. A ideia principal desta modalidade psicoterápica é acolher de forma empática, disponibilizando um espaço de escuta  à questões 
emocionais emergenciais.Ao se preocupar com a promoção de um atendimento humanizado e acessível, Chaves e Henriques (2008) apontam que o 
plantão psicológico proporciona troca intersubjetiva entre o cliente e o terapeuta, onde o plantonista assume o papel de educador, ajudando o outro a 
compreender o mundo e a si mesmo. Furigo (2008) destaca a importância em compreender um dos principais objetivos do plantão psicológico: A 
promoção à saúde a população de forma integral, uma das propostas da Organização Mundial de Saúde (OMS).De acordo com Ribeiro (2010) o plantão 
psicológico se configura em uma prática com um tempo determinado em que possa ser realizado em apenas uma única oportunidade, não podendo 
exceder o limite de 03 encontros sem agendamento.JUSTIFICATIVA: O Centro Avançado de Saúde Escolar- CASE está localizado na cidade de 
Parnamirim/RN e atende crianças entre 6 e 12 anos que apresentam dificuldades de aprendizagem. Por ser um centro de saúde,investiga, diagnostica e 
intervém diante de sua demanda.Nas entrevistas do acolhimento aos responsáveis dos usuários, é possível identificar a necessidade desse público em 
expressar seus conflitos emocionais. O projeto de intervenção atenderá as necessidades de uma escuta diferenciada a este público e tem como 
objetivos oferecer suporte psicológico em caráter urgencial aos responsáveis das crianças;Fortalecer o vínculo entre CASE e responsáveis ;Promover 
um melhor e maior acesso ao profissional de Psicologia em formação.METODOLOGIA: O plantão psicológico deverá ser realizado quinzenalmente por 4 
alunos do curso de psicologia (a partir do sexto período) da ESTÁCIO/FATERN, divididos em duplas durante dois turnos de atendimentos no CASE. 
Tornando-se necessário uma bolsa-auxílio aos alunos para realização dos plantões e/ou supervisões in locu. Tal projeto poderá enaltecer o nome e 
credibilidade da Estácio enquanto Instituição de Ensino Superior em outro município, viabilizando a atuação de seus estudantes e consequentemente 
promoção da marca da instituição de ensino enquanto empresa socialmente responsável. METAS:Atender a aproximadamente 200 pais/responsáveis 
vinculados ao CASE que precisem de atendimento psicológico imediato no período de um ano dentro da instituição, realizando devidas orientações e 
encaminhamentos necessários;Ampliar a discussão e vivência do estudante de Psicologia da escuta, principal ferramenta de sua futura 
profissão.REFERÊNCIAS:CHAVES, P. B.;HENRIQUES,W. M. PLANTÃO PSICOLÓGICO: De frente com o inesperado, Psicol. Argum,São Paulo, 2008, 26(53), 
151-157.Disponível  em: <file:///C:/Users/User-pc/Downloads/pa-2006%20(3).pdf>.Acesso em 07 de Agosto de 2017.DOESCHER, A. M .L. 
;HENRIQUES,W. Relato de Experiência-Plantão Psicológico: Um encontro com o Outro na Urgência, Psicologia em Estudo, Maringá, V.17,n.4,Outubro-
Dezembro 2012, pp.17-723. Disponível em:<www.scielo.br/pdf/pe/v17n4/a18v17n4.pdf>. Acesso em 20 de julho de 2017.FURIGO, R. L. C. P. Plantão 
psicológico: uma prática que se consolida, Boletim de Psicologia, v.58 n.129, ISSN 0006-5943, Periódicos Eletrônicos em Psicologia, São Paulo dez. 
2008, Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S000659432008000200006>. Acesso em 06 de Agosto de 
2017.RIBEIRO, N. V.; BÉSSIA, J. F. AS CONTRIBUIÇÕES DA FAMÍLIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, 2015, 
Disponívelem:http://www.faacz.com.br/site/links/capa/iniciacao_cientifica/jornada_ic/trabalhos_2015/as_contribuicoes_da_familia_para_o_desenvol
vimento_da_crianca.pdf> .Acesso em 20 de julho de 2017.

Docente orientador: Elaine Christina Cunha Eufrásio E-mail: elaineeufrasio@hotmail.com

Projeto(s) do curso: Serviço Social

Título VIOLÊNCIA CONTRA À MULHER: UM DEBATE NECESSÁRIO NA ESCOLA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução:  A violência contra a mulher é decorrente dos processos de socialização que foram construídos em bases patriarcais – homem como 
centro detentor poder – que tem como premissa o uso da violência, pois “a rigor, toda via, a falocracia se assenta na violência. Pode-se, por 
conseguinte, afirmar: embora nem toda violência seja de gênero, todo machismo é violento” (SAFFIOTI e ALMEIDA, 1995, p.83). Por meio da violência, 
os homens subjugam as mulheres, colocando-se em uma posição superior em todas as dimensões da vida social, mesmo naquelas que são tidas “como 
de mulher”, como, por exemplo, o ambiente doméstico. A manutenção desse sistema de opressão às mulheres se expressa, dentre outras formas, 
através da violência, que pode ser praticada desde as violações mais sutis as mais bárbaras, como por exemplo, o feminicídio. A violência contra a 
mulher é “[...] qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no 
âmbito público como no privado” (Brasil, 2006 a, s/p), tendo como referência o Art.1º da Convenção de Belém do Pará (1994). A violência cometida 
contra as mulheres pode se expressar de várias formas, dentre as quais se têm: a violência simbólica, a institucional, a patrimonial, a moral, a 
psicológica, a sexual e física.  Justificativa:   O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo, sento imprescindível a intervenção sobre a 
temática, portanto, este projeto visa contribuir com o enfrentamento a violência contra a mulher na sociedade. Este projeto de extensão se faz-se 
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necessário, pois é fundamental conectar as ações desenvolvidas no ensino e na pesquisa com a comunidade, por meio da extensão universitária 
atuando, especialmente, com questões relacionadas à violação de Direitos Humanos.   Objetivos:  Geral: Discutir sobre a violência doméstica e 
familiar contra à mulher e as estratégias de enfrentamento com jovens da rede municipal e estadual de ensino na cidade do Natal/RN.  Específicos:  
Debater com jovens sobre as desigualdades sociais entre homens e mulheres  Expor os diversos tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher 
para que os jovens possam identificar relacionamentos abusivos  Apresentar a Política de Atendimento à Mulher em Situação de Violência   
Metodologia:  Este projeto de extensão será implementado em 9 escolas municipais da cidade do Natal, sendo implementado o projeto em uma 
escola diferente, em cada mês de vigência desse projeto. O delimitador para o público que irá participar do projeto, serão as turmas do Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio. As ações de extensão serão desenvolvidas por meio de oficinas com a utilização dos seguintes instrumentos: vídeos, 
dinâmicas, exibição de slides, músicas, poesias, dentre outros. As ações semanais estão organizadas em quatro momentos/dias distintos, conforme o 
cronograma .  Viabilidade econômico-financeira:  Utilizaremos a estrutura da própria Estácio para estudo e organização do material e será 
implementado nas instituições públicas.   Metas:   - Atingir um quantitativo de aproximadamente um mil estudantes vinculados a escolas públicas de 
ensino  - Envolver 20 alunos nos grupos de estudos, sendo 5 diretamente na implementação do projeto nas escolas e 80 participantes na palestra que 
será realizada na própria sede da Estácio.   Impacto social: Este projeto busca promover a prevenção e o combate à violência doméstica e familiar 
contra à mulher, especialmente, entre os jovens.  Abrangência geográfica: Natal/RN  Referências:  BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. 
Dispõe sobre mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. LEX: Sessão Legislativa, Brasília, 2006. Legislação Federal  
SAFFIOTI, Heleieth.; ALMEIDA, Suely Souza de. Violência de gênero: poder e impotência. Rio de Janeiro: Revinter, 1995;  _________. Gênero, 
Patriarcado, Violência. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004

Projeto(s) do curso: Serviço Social e Psicologia

Título ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO POR MEIO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO/ JUSTIFICATIVA:  O atual projeto é a continuidade do projeto iniciado em setembro/2013. O objeto é o enfrentamento à violência 
contra o idoso, por meio de ações socioeducativas junto aos adolescentes das escolas públicas. Tal discussão será realizada através de ações de 
intervenção cujo objetivo é discutir a importância e o respeito à pessoa idosa, o estatuto do idoso e formas de enfrentamento à violência contra esse 
segmento da população. O projeto atende ao interesse da instituição de ensino (ESTACIO FATERN), pois permite aproximar seus alunos ao debate 
presente na profissão, contribuindo para o atendimento de demandas da sociedade no combate à violência contra o idoso.  A necessidade de atuação 
do Serviço Social e Psicologia junto aos adolescentes no ambiente escolar se dá pela constatação do aumento dos índices de violência contra a pessoa 
idosa, sendo esse tipo de violência praticado pelos próprios familiares. Esse projeto foi pensado de modo a fomentar a discussão com os jovens sobre 
a importância do idoso na sociedade e alertá-los para o elevado índice de violência contra essa população. Inicialmente, o projeto de intervenção foi 
aplicado em cinco escolas estaduais sendo realizadas ações socioeducativas e ao mesmo tempo preventivas. A continuidade dessas ações visa mostrar 
aos jovens a importância do idoso na sociedade, sujeitos de autonomia e direitos como todo ser humano. Esses idosos não devem sofrer qualquer tipo 
de agressão, ao contrário, devem ser bem cuidados e respeitados para que tenham um envelhecimento tranquilo e com dignidade.  OBJETIVOS 
 
Objetivo Geral Realizar ações socioeducativas com adolescentes de escolas públicas e privadas, de modo a discutir a violência contra a população 
idosa, seus direitos e a importância do idoso na sociedade.   Objetivos específicos •	Realizar estudos e pesquisas sobre a importância e o papel do 
idoso na sociedade atual. •	Desenvolver ações socioeducativas como modo de prevenção contra a violência à pessoa idosa. •	Realizar ações como, 
oficinas, palestras e dinâmicas com a finalidade de mostrar aos jovens os direitos do idoso.  METODOLOGIA:  Reuniões com os alunos envolvidos no 
projeto, para definição dos responsáveis e distribuição das tarefas relacionadas ao Projeto “Enfrentamento da violência contra o idoso por meio de 
ações socioeducativas”. Visitas à escola, para agendamento e programação das ações. Reunião de Estudos e planejamento das ações. Visitas às 
instituições de idosos. Palestras de entidades que desenvolvem trabalho com o idoso. Desenvolvimento das ações, por meio de apresentação de 
vídeos, teatro de fantoches, dinâmicas, oficinas, roda de conversa com os participantes e executores das ações. Reuniões de avaliação do trabalho 
desenvolvido.  VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: Total viabilidade, com gastos mínimos, relativos à compra de materiais de consumo (papel A4, 
cola, cartolina, lápis coloridos, cópias) para a realização das atividades nas escolas.  IMPACTO SOCIAL / RESULTADOS ESPERADOS:  Fomentar e 
ampliar o debate com os jovens sobre a importância do idoso na sociedade e alertá-los para o elevado índice de violência contra essa população. 
 
Realizar ação socioeducativa e preventiva no combate à violência contra a pessoa idosa. Aumentar a produção científica, por meio de publicações e 
artigos resultantes do projeto de extensão desenvolvido. Possibilitar uma maior reflexão e desenvolvimento de professores e alunos sobre as práticas 
desenvolvidas.  Estimular os alunos de graduação na realização de projetos de extensão e publicação de artigos científicos. Impulsionar novos projetos 
e outras ações de intervenção na comunidade e no meio acadêmico. Maior divulgação do nome/cursos Estácio junto ao público-alvo.  ABRANGÊNCIA 
GEOGRÁFICA: Escola pública e Estácio FATERN, zona sul de Natal – RN.  
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2018 - ESTÁCIO FIB

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título OBSERVATÓRIO ESCOLAR DOS DIREITOS HUMANOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A realização dos direitos humanos é tarefa de toda a sociedade. Por isso, ampliar e fortalecer os mecanismos de inclusão social, mobilizar e estimular a 
participação autônoma e ampla da sociedade é requisito fundamental para a realização dos direitos humanos enquanto obra da sociedade e também 
princípios que perpassam a extensão universitária. O projeto Observatório Escolar dos Direitos Humanos centra-se no cotidiano das escolas, conforme 
diagnóstico apresentado a partir dos conflitos presentes que perpassam a temática dos Direitos Humanos. A ideia é refletir com a comunidade escolar, 
pais ou responsáveis, estudantes e profissionais, sobre as temáticas de Educação em Direitos Humanos, visando construir uma cultura de direitos 
humanos no ambiente escolar e na cidade de Salvador/BA. As temáticas são trabalhadas na metodologia de oficinas pedagógicas que são realizadas na 
sede das escolas da rede municipal e estadual de ensino de Salvador/BA, bem como na própria rede particular. OBJETIVO GERAL: Contribuir para a 
construção de uma cultura de paz, incentivo e fortalecimento de práticas cidadãs e de direitos humanos no ambiente escolar, através de palestras, 
oficinas e diálogos com os estudantes do nível médio com os estudantes do curso de direito da Estácio/FIB OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1. Refletir sobre a 
realidade escolar a luz dos Direitos Humanos, a partir de seus conceitos, fundamentos e dimensões. 2. Sensibilizar os atores da educação para a causa 
dos Direitos Humanos, da erradicação do racismo, do sexismo, da homofobia, da intolerância religiosa. 3. Difundir os projetos do curso de Direito da 
Estácio/FIB na área de Direitos Humanos, trazendo visibilidade à instituição. METODOLOGIA As oficinas terão os mesmos objetivos da educação em 
direitos humanos para os/as estudantes e serão abordados os mesmos temas, respeitando linguagens e materiais adequados para o contexto e 
realidade dos profissionais. A carga horária total será de 10h30, sendo 1h30 por oficina. Os/as participantes das oficinas receberão certificado ao final. 
 
A linguagem e os materiais a serem utilizados nas oficinas serão adequados a faixa etária das turmas e aos problemas apresentados no ambiente 
escolar.  VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA:  As oficinas envolverão a participação e envolvimento dos alunos da graduação do curso de Direito 
da Estácio/FIB, que receberão certificado em horas de atividades complementares. Em termos de custos, estima-se o transporte da equipe para 
realização das oficinas, sendo que todo o material audiovisual utilizado poderá ser cedido pela própria escola-alvo, ou retirado do próprio acervo da 
Estácio/FIB, sendo necessários apenas um datashow e um notebook.  IMPACTO SOCIAL.  As oficinas trarão visibilidade para os estudantes do curso 
de Direito da Estácio/FIB, que assumirão o protagonismo na realização das oficinas, havendo uma percepção positiva quanto à qualidade do curso e 
densidade na preparação acadêmica.  Quanto ao público-alvo (professore e alunos das escolas de nível médio), temas importantes dos direitos 
humanos serão debatidos, de modo a fomentar o diálogo e a educação para a cidadania.  REFERÊNCIAS:  -          ALVES, J. A. Lindgren – Os Direitos 
Humanos como Tema Global, SP Perspectiva/FUNAG, 2010; -          ARNS. D. P. E. – Educar para os Direitos Humanos, In Revista de Educação AEC, 
Brasília, nº 77, p. 5-8, out/dez/1990; -          BENEVIDES, M. V. - Violência, Povo e Polícia (Violência urbana no noticiário da imprensa) .SP, Brasiliense 
/CEDEC, 2012; -          BRANT, V. C. (Coord.) – São Paulo, Trabalhar e Viver, SP, Comissão Justiça e Paz/Brasiliense, 1989; -          SANTOS, S. – Direitos 
Humanos na escola: experiência em Porto Alegre, In Revista Proposta, Porto Alegre,  nº 49, p. 14-21, jun/1991 
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Saúde

Projeto(s) do curso: FARMACIA E NUTRIÇÃO

Título PROMOÇÃO DO USO RACIONAL DE PLANTAS MEDICINAIS POR GESTANTES ATENDIDAS NO CONSULTÓRIO DE NUTRIÇÃO DA CLINICA ESCOLA 
DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DA BAHIA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O uso medicinal de plantas é comum na gestação devido a vários motivos, tais como, o baixo custo das plantas medicinais comparado aos 
medicamentos alopáticos, à facilidade em adquiri-las e principalmente devido às perturbações que acontecem durante o ciclo gravídico (ARCANJO, 
2013). Durante esse ciclo acontecem transformações fisiológica e psicológica produzindo sintomas desconfortáveis às gestantes. Os principais sintomas 
que aparecem nesse período são as náuseas, vômitos, anorexia, pirose, constipação intestinal, edema, cãibras, cólicas, enjoos e vertigens, esses 
sintomas faz com que muitas vezes as gestantes façam o uso indiscriminado de plantas medicinais para minimizar os desconfortos característicos da 
gestação, e isso contribui para sua exposição sem ao menos saberem os riscos que estão vulneráveis (BRUM et al, 2011). Desta forma, o presente 
estudo justifica-se pela importância da realização de ações de promoção e educação sobre o uso de plantas medicinais levando a socialização de 
informações dos riscos do uso indiscriminado e irracional das plantas medicinais durante a gestação.  Nesse contexto, o presente projeto tem como 
objetivo promover o uso racional de plantas medicinais por gestantes atendidas no consultório de nutrição da clinica escola do Centro Universitário 
Estácio da Bahia. A metodologia utilizada para a disseminação das informações do uso correto das plantas medicinais pelas gestantes será baseada em 
pesquisas bibliográficas realizadas pelos discentes envolvidos no projeto, com atualização permanente do banco de dados dando ênfase aos aspectos 
químicos e farmacológicos e forma correta de preparo e uso de chás medicinais das plantas utilizadas para aliviar os sintomas que aparecem no 
período gestacional; essas informações serão difundidas através de palestras e de elaboração de folders. O publico alvo serão as gestantes atendidas 
no consultório de nutrição da clinica Escola do Centro Universitário Estácio da Bahia. O projeto contara com o apoio financeiro do programa de BOLSAS 
AUXÍLIO À EXTENSÃO (BAE) 2018, concedida pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DA BAHIA – ESTÁCIO FIB na modalidade de Extensão Social, 
Inovadora e Continuada. Com o desenvolvimento desse projeto pretende-se criar um Centro de Informação aos usuários de plantas medicinais que 
terá como objetivo registrar os problemas trazidos por esses pacientes e promover a orientação farmacêutica. O projeto visa atender a população 
acadêmica como um todo, tendo o consultório de nutrição que funciona dentro da clinica escola do centro universitário da Bahia como fonte de 
informação cientifica e organizadora das ações de promoção para o uso correto das plantas medicinais. Dessa forma, a realização desse projeto 
garante a contribuição do conhecimento cientifico para a melhoria da qualidade de vida da população. 
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Projeto(s) do curso: Sistema de Informação

Título LIXO ELETRÔNICO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução - O que fazer com seus aparelhos eletrônicos quando eles quebram ou ficam obsoletos? Equipamentos eletrônicos descartados de forma 
irregular podem contaminar o meio ambiente e prejudicar a saúde das pessoas. O lixo eletrônico é atualmente um grande desafio em todo o planeta. E 
será que o que é lixo eletrônico para o consumidor não poderia ser transformado em matéria-prima, recondicionado e reutilizado ou reciclado de 
forma adequada? Mas, qual seria o melhor destino para esse lixo? Justificativa - O lixo eletrônico é atualmente um grande desafio em todo o planeta. 
O lixo eletrônico cresce na mesma velocidade da tecnologia, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) o Brasil é o maior produtor de lixo 
eletrônico entre os países emergentes, gerando em média meio quilo por pessoa por ano, ainda não há uma cadeia reversa definida e apenas 1% do 
lixo produzido no país é reciclado[1]. No entanto, não é conhecido nenhum procedimento oficial ou logística reversa sobre a coleta e descarte de 
equipamentos eletrônicos como computadores, impressoras, monitores, teclados, estabilizadores e outros. O objetivo geral desse projeto é coletar 
materiais de informática fora de uso de pessoas ou empresas, recuperar o que for possível e doar para instituições de caridade ou de inclusão digital, 
encaminhar o que não for possível recuperar para destinação correta. O projeto será desenvolvido por alunos do curso de Sistema de Informação, e 
orientado por um professor do curso. ·        Os objetivos específicos: Compreender o ciclo do Lixo Eletrônico; produção, consumo, descarte, reuso e 
reciclagem. ·        Realizar triagem dos componentes que ainda funcionam. ·        Descaracterizar componentes. ·        Classificar os materiais recebidos 
e componentes. ·        Doar equipamentos recuperados. ·        Colaborar com o processo de inclusão digital ·        Contribuir com a redução do impacto 
ambiental. ·        Colaborar na formação profissional de alunos através de ações educativas, pedagógicas e sociais ·        Ministrar curso de manutenção 
de microcomputadores para alunos da rede pública e da instituição. ·        Fornecimento de peças para alunos de outros cursos como engenharia 
colaborando com projetos de robótica, arduíno e etc.  Metodologia -o projeto deverá ser desenvolvido por uma equipe composta de professores e 
alunos, deverá envolver de também outros alunos, professores e funcionários. A descaracterização e separação dos componentes como placas-mãe, 
HD, memória, circuito integrado, processador, monitor etc. permitirá a classificação e separação do que poderá ser reutilizado na montagem de 
equipamentos para reuso.  Viabilidade econômica - esse projeto não tem fins lucrativos. Meta: doação de 5 computadores recuperados em cada 
semestre; descarte correto de 200 kg de material reciclável por semestre; ministrar um curso de manutenção de microcomputadores no semestre para 
turmas de 30 alunos.   Impactos - no campo ambiental, retirando do meio ambiente materiais nocivos a este evitando o descarte incorreto, na 
reciclagem dos produtos de informática trabalhando com logística reversa, na abrangência pedagógica permitido que os alunos vejam na prática os 
conteúdos da sala de aula e também que os alunos veteranos transmitam conhecimento para os novatos, no aspecto social com as doações de 
equipamentos de informática e na profissionalização dos alunos. Abrangência geográfica – Salvador e região Metropolitana.    [1] No Brasil, lixo 
eletrônico pode gerar empregos verdes e desenvolvimento sustentável. Disponível on line em http://www.worldbank.org/pt/news/feature/ 
2013/02/04/e-waste-management-tablets-phones-computers-Brazil-environment-sustainable-development> acessado em 15/04/2013     
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2018 - ESTÁCIO FIC

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: DIREITO

Título PROJETO DIAS MELHORES

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Resumo  Introdução: Movido pela vontade de contribuir de alguma forma na mudança da realidade de muitas crianças portadoras de câncer, e idosos 
abandonados pelos seus entes queridos em situações de abrigo, o Projeto Dias Melhores trata-se de uma intervenção comportamental que nasceu 
com o desejo de propagar mais solidariedade, empatia e amor ao próximo nessas instituições e comunidades carentes de Fortaleza, acreditando no 
braço social da comunidade acadêmica e enfatizando que a atuação conjunta de todos que a compõe, é capaz de promover a paz e educar para 
transformar a vida de todos que são acolhidos por suas atividades. Observando, portanto, a responsabilidade social estabelecida na legislação de 
caráter protetivo, Estatuto da Criança e do Adolescente e Estatuto do Idoso, sabendo ser um dever solidário.  Justificativa: Em uma sociedade repleta 
de problemas sociais, a atuação de projetos tem sido cada vez mais necessária, dentre as quais está à comunidade acadêmica. Portanto, partindo do 
princípio que é uma responsabilidade de todos em conjunto com o poder público, cuidar daqueles que vivem em situações de vulnerabilidade, foi 
criado o projeto.  Objetivos: Proporcionar ações que aproximem os alunos, professores, etc. à comunidade e os seus desafios, para conquista por dias 
mais felizes, através da educação e conscientização da necessidade de um mundo mais solidário, obtendo como resultados a evolução do indivíduo e a 
contribuição à diminuição dos problemas sociais.  Metodologia: Tem-se como via para a elaboração do projeto, inicialmente o levantamento de 
carências, através das visitas e conhecimento das realidades daqueles que serão beneficiados, posteriormente, os captadores de recursos, por meio de 
eventos, palestras, sorteios e divulgação, em seguida, formação da equipe, chamada de alunos e todos que desejarem fazer parte, depois, a 
preparação da equipe, a realização das atividades e a elaboração do relatório final.  Viabilidade econômico-financeira: custo zero, captando os 
recursos, quando necessários, através de doações por meio de palestra, eventos, cursos, etc.  Metas: Alcançar 3 (três) instituições e/ou comunidades 
de fortaleza que reúnam as crianças e os idosos com os índices de vulnerabilidade mais acentuados, protagonizando assistência e educação, dentro da 
realidade dos recursos do projeto.  Impacto social: assistência e educação as crianças com câncer e os idosos abandonados. Aproximação dos alunos 
aos problemas sociais. Propagação da solidariedade.  Abrangência geográfica e referências: Fortaleza, Ceará. Instituições de abrigo de idosos 
abandonados e crianças com câncer da cidade.
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Título SINDICÂNCIAS SOCIAIS A PARTIR DAS VOCAÇÕES JURÍDICAS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A experiência jurídica assinala manifesto interesse social, por isso o interesse comum de todas as categorias da sociedade para o Direito. Pode-se dizer 
que a atividade jurídica está segmentada em três grandes demandas, a saber: a) ontólogos; b) fundamentadores; c) concretistas. Para tanto, os da 
primeira categoria são manifestamente ontólogos, cujo mister é a busca da natureza jurídica de seus institutos; transitam entre e o saber ingênuo e a 
preocupação com a verdade na justiça. A segunda categoria são os que vivem a experiência jurídica com manifesto empirismo, por isso reclamam o 
paradoxo entre a crise do autoengano que o levaria a uma falsa identidade e a busca da verossimilhança. Os da terceira categoria são aqueles que 
promovem decisões de justiça, vivem o paradoxo entre a morosidade da justiça e a decisão justa, por isso buscam a harmonia para que não venham a 
deturpar o aspecto o alcance da verdade. A justificativa da atividade dá-se em razão da problemática que leva em consideração às vocações e 
habilidades do alunato jurídico para uma escolha de carreira mais fiel as suas essências, evidenciando-se em qual grupo os alunos melhor se 
enquadram e, em razão da cidadania, em projeto de extensão, pretende-se destacar os alunos da primeira categoria em tarefas de esclarecimento e 
educação em direitos humanos, nas escolas públicas ou instituições sociais dos entornos da Unidade Moreira Campos, os discentes da segunda 
categoria em atividades consultoria para acesso a juízos, núcleos de prática jurídica, quando não lhes seja possível o próprio mister de peças jurídicas, 
para que causídicos humanitários ou defensores públicos levem as demandas em juízo, de casos sindicados na experiência  social próximos à Unidade 
Moreira Campos, próximos à Instituição de Ensino Superior (IES) e o alunos da terceira categoria promovam um esforço comum no Núcleo de Prática 
Jurídica (NPJ) da IES em atividades de mediação e conciliação  para o melhor desiderato de soluções extrajudiciais de conflitos. O objetivo da atividade 
é proceder a uma investigação das vocações jurídicas em concretude de sindicâncias sociais em ações de cidadania de atividades periféricas ao Centro 
Universitário, Campus Moreira Campo na capital Fortaleza, no Estado do Ceará.  A metodologia da atividade é livre e exploratória e manifestamente 
prática e leva em consideração primária a cognição de suas respectivas vocações na experiência jurídica que deve ser conduzida por workshops nos 
primeiros encontros com o professor da atividade de extensão com a temática esclarecedora sobre ética, solidariedade em direito, e a partir de então 
identificar as instituições e sujeitos objetos de sindicância para a experiência em cidadania. O custo econômico-financeiro com a atividade é mínimo à 
IES, posto que as atividades sociais serão levadas a cabo pelos alunos e consignadas a horas de atividades complementares pontuando-lhes o exercício 
de cada tarefa, ao passo que a difusão de cartilhas cidadãs e panfletos informativos, não passam à quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) mensais a IES. 
As metas serão acompanhadas por relatórios com base nos resultados alcançados com o projeto, ao passo que os impactos devem refletir o exemplo 
de cidadania em contribuição manifesta pela IES a sociedade local, mais precisamente, Instituições de auxílio como os que aguardam filas no centro de 
hemodiálise ou tratamento oncológico em centros de saúde, escolas públicas e privadas, próximas ao Campos: Moreira Campus, quando não forem 
realizadas no NPJ da própria Unidade, localizada no bairro Aldeota, cuja característica maior é um centro empresarial e urbano de classe média-alta 
econômica, além da concentração de atividades de serviços em todo o bairro. As referências da atividade são. SANTOS, Boaventura de Sousa. O direito 
dos oprimidos: sociologia crítica do Direito, parte 1. São Paulo: Cortez, 2014; OLIVEIRA, Manfredo de Araújo. Ética, Direito e Democracia. São Paulo, 
Paulus, 2013.
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Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Design de Interiores

Título MOBILIÁRIO SUSTENTÁVEL
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO Num mundo dominado por uma sociedade de consumo, apoiada numa vasta gama de produtos que surgem todos os dias e com a 
crescente preocupação ambiental, não só a nível governamental como também social, temos de nos questionar se esses objetos obedecem aos 
parâmetros da sustentabilidade (CABAÇAS, 2011).  JUSTIFICATIVA É fundamental que o aluno, dentro dos cursos de Design, principalmente em 
Design de Interiores, perceba e pratique, já no primeiro semestre, a interação com o projeto e com a execução de produto sustentável, em escala 
artesanal, conhecendo, inclusive, técnicas básicas de construção, com uso de materiais alternativos.  OBJETIVOS Estimular à consciência sobre 
preservação ambiental e sustentabilidade, bem como o aproveitamento de matéria-prima descartada, associando a necessidade de caráter social e 
ambiental, em respeito aos objetivos da disciplina de Introdução ao Design de Interiores, gerando a experimentação dos alunos na execução de 
projetos de equipamentos, dentro deste contexto.  METODOLOGIA Os projetos são desenvolvidos após a av.01, para configurar a nota de av.02, 
gerando protótipos utilizáveis, aplicando, em sua execução, matérias descartados, seguindo as orientações do professor da disciplina, com 
levantamento de dados, análises e diagnose sobre a problematização para posterior elaboração e execução do projeto. Os prazos de elaboração, 
desenvolvimento e execução do projeto, são determinados e apresentados pelo professor, no início do semestre letivo. As ações relacionadas ao 
projeto são avaliadas pelo professor orientador e pela coordenação de curso. Os melhores projetos, selecionados durante uma mostra apresentada no 
Campus Via Corpvs, participam de exposição em algum dos Shoppings Centers parceiros ou são eleitos para participação em concursos de Design, 
gerando visibilidade para a prática do Design sustentável, dentro da sociedade.  VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA O custo baixo dos materiais, 
por tratar do uso de matéria-prima descartada, e a baixa complexidade de produção e execução, estimulam os alunos a desenvolverem seus próprios 
projetos, sem participação de mão-de-obra especializada, baixando o custo de produção e possível comercialização.  IMPACTO SOCIAL E 
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA Entendendo que a relação do descarte, indiscriminado, de lixo, pela população mundial impacta no ambiental, a 
coordenação e corpo docente do curso decidiram pela empreitada na conscientização do discente, externando para a sociedade local, com estratégias 
para um alcance, se possível, mundial, a partir do estímulo a participação em concursos. Foi o que aconteceu, em especial, com duas alunas: Aline 
Gurgel e Maria do Socorro Silveira. Ambas foram orientadas pelo prof. Neandro Nascimento.  A aluna Aline Gurgel participou do concurso Young 
Contract Creations Award: Upholstery, realizado pela Heimtextil, na Alemanha, sendo convidada a participar, com sua “R.E.M Chair”, do salão 
exposição do concurso, por ter ficado entre os 12 melhores projetos. A cadeira era composta por fibra de côco e um composto têxtil da empresa. O 
sucesso de Aline, em sua produção, gerou estímulo para, além de trabalhar com projetos de interiores, projetar móveis, dentro do contexto da 
sustentabilidade e preservação ambiental, em parceria com uma marcenaria (https://www.alinegurgel.com/portfolio). A aluna Socorro Silveira, 
também decidiu se inscrever em um concurso. No entanto, foi estimulada a uma ousadia maior: participar do maior concurso de Design do Mundo, o IF 
STUDENT DESIGN AWARD 2015, na categoria Design de Produto/Mobiliário Residencial. Seu projeto envolvia produção de cadeiras confeccionadas a 
partir de tubos de papelão descartados por uma fábrica, situada no pólo industrial de Maracanaú. Seu projeto foi selecionado para as semi-finais, 
dentre mais de 15 mil projetos enviados. A produção lhe rendeu respaldo local e um prêmio nacional.   

Projeto(s) do curso: Jornalismo

Título CAFÉ PRETO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO  Na segunda década do século 18, em 1727, o café chegou ao Brasil por meio do sargento-mor Francisco de Melo Palheta (1670 – 1750). 
As primeiras sementes eram originárias da Guiana Francesa. No início o café era plantado nos morros das regiões próximas da cidade do Rio de Janeiro. 
Após a experiência do plantio, naquele local, expandiu-se até o Vale do Paraíba onde havia condições mais favoráveis para o seu desenvolvimento.  A 
partir desta região, o plantio do café se estendeu até São Paulo, no oeste paulista, Minas Gerais e Espírito Santo. Utilizada em grande escala, durante 
um longo período, a mão de obra escrava era comprada, pelos cafeicultores, por meio do tráfico negreiro, ou adquirida no comércio interno, no qual 
os escravizados eram originários de engenhos e fazendas em processo decadente no Nordeste após o período do Ciclo do Açúcar. JUSTIFICATIVA  A 
partir da Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, no século 18, ocorreram mudanças nas relações de trabalho e produção, surgindo uma classe 
trabalhadora – os proletários – que passará a ser explorada, inclusive, com a cooptação da força de trabalho de mulheres e crianças por uma burguesia 
industrial, representada pelos donos das fábricas. Esta classe burguesa possuía o poder econômico, por que detinha os meios de produção. Os donos 
do capital necessitavam de mercado para escoarem a sua produção e vendê-la. Dentro da lógica de uma economia de consumo, o escravizado estava 
descartado, pois, como propriedade do seu senhor, não recebia pelo seu trabalho; logo não tinha poder de compra. O Brasil, no período de 1865 a 
1870, esteve envolvido no maior conflito bélico na América do Sul que foi a Guerra do Paraguai. OBJETIVOS E METAS O racismo para o negro é um 
fato, é cotidiano, é institucional e muito velado. Na USP, a maior universidade da América Latina, apenas 7% dos alunos são negros. Portanto, é 
possível, sim, afirmar que o branco tem o privilégio de ocupar os outros 93% de vagas. Merecimento? Como pode por exemplo a mulher negra que 
mora na periferia, que não consegue um bom cargo por não ter a chamada “boa aparência”, que enfrenta a morte diariamente nas vielas, que tem que 
trabalhar para se sustentar, que estudou em escola pública, concorrer em pé de igualdade com a menina branca que faz cursinho particular? Mesmo 
dentro das questões de classe, a mulher negra pobre está em maior vulnerabilidade social que uma mulher branca pobre, pois sofre mais que a 
pobreza, sofre a perversidade do racismo. Mesmo quando uma pessoa negra consegue entrar na universidade, os obstáculos do racismo permanecem, 
como para conseguir ser aprovado em entrevista para o mestrado ou para um intercâmbio, por exemplo. Nossa meta é fazer estas mudanças, nossos 
jovens precisam aprender a ter valores e atitudes dentre eles perderem a condição de serem preconceituosos e / ou racistas. METODOLOGIA A 
reunião do CAFÉ PRETO contém personalidades convidados pela organização, com o propósito de colocar os presentes a par dos trabalhos dos 
movimentos da cultura negra, as diferentes pesquisas e pesquisadores são professores educadores, são especialistas e experientes na discussão do 
tema principal. Quanto ao público também diversificado, acompanham as propostas com leveza as apresentações. O pano de fundo desta experiência 
e tomarmos um delicioso café preto acompanhados de algumas guloseimas que relembram as antigas casas na fazenda. Para este momento teremos 
apresentações culturais, faremos dois encontros, pela manhã e a tarde. Acompanhados sempre de um delicioso café. 
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Título INTERCÂMBIO DO CONHECIMENTO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Projeto de Extensão Intercâmbio do Conhecimento  atende ao que determina a Lei 9394/96 no que concerne às Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, conforme o Art. 43 (sete incisos) sobre as finalidades da Educação Superior, como: estímulo à criação cultural, o desenvolvimento científico e 
o pensamento reflexivo; formação de diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e participação 
no desenvolvimento da sociedade brasileira. Sendo assim, trata-se de um projeto de extensão continuada, com ênfase na formação dos discentes para 
que estes tenham a possibilidade de estabelecer relação entre teoria e prática. Este Projeto surge  da necessidade de aprimorarmos competências do 
corpo discente do curso de Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Design Gráfico que capacitem-nos ao ENADE, ao exercício da profissão e, 
principalmente, ao da cidadania, missão primeira da Estácio .  Essa necessidade fora observada a partir dos resultados obtidos em Avaliações Internas 
desses cursos e dos resultados do ENADE em 2015. Com a participação de outros cursos do Centro de Comunicação e Arte no ENADE neste ano de 
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2018, viu-se que seria preciso estender esse projeto aos cursos avaliados pelo exame: design de moda, de interiores e gráfico. É um projeto de 
extensão interdisciplinar e transdisciplinar, com base  em uma proposta pedagógica que tem o aluno como partícipe da construção do conhecimento e 
a Tecnologia como mediadora da produção de saberes . Mais especificamente, ofereceremos ao corpo discente opções de estratégias de estudo que 
mais se adequem à sua realidade: oficinas, workshops, vídeo-aulas, animações, palestras on-line e presenciais, sobre os mais diversos assuntos. Neste 
projeto, deve ser apresentada aos alunos a oportunidade de aprofundamento em diversos temas necessários à sua formação específica e geral, 
buscando sempre promover a reflexão e, consequentemente, a produção de conhecimento. O Projeto envolve os alunos do curso de Publicidade e 
Propaganda, de Jornalismo, e dos cursos de Design (gráfico, de moda e de interiores), para o apromiramento de suas competências acadêmicas e 
profissionais; as coordenações de curso, para viabilização dos recursos necessários ao projeto; e os professores das unidades Centro e VIACORPVS, 
para produção de material. Serão produzidos materiais para ambientes virtuais (youtube, instagram, podcasts, etc) sobre temas que precisam ser 
revisados para o ENADE  ou sobre temas que sejam destaque nas midias tradicionais ou na internet; haverá oficinas, workshops, palestras, mini-cursos, 
a partir de diagnósticos feitos pelos cursos que participaram do ENADE em 2015, considerando prioridade temas menos conhecidos pelos 
alunos. Devem ser utilizadas as tecnologias da informação (TICs) como mediadoras do processo de construção do conhecimento e produção de 
saberes, entre discentes, docentes e a sociedade. Para essa produção de saberes, serão criadas situações em que aluno e professor  produzam saberes 
resultantes de processo de reflexão e que contribuam para o desenvolvimento de nossa comunidade. Nossa meta é garantir que o corpo discente do 
Centro Universitário do Ceará capacite-se para transformar-se em um cidadão reflexivo e ativo, e, consequentemente, garanta êxito não apenas no 
ENADE. Embora utilizemos as TICs, o Projeto Intercâmbio do Conhecimento é viável financeiramente pois prevê a utilização de materiais que fazem 
parte de nosso acervo: laboratórios de rádio e TV; laboratório de computadores; laboratório de fotografia; e do escritório modelo. Além disso, o corpo 
discente envolvido no projeto será voluntário, não havendo necessidade, em 2018, de oferta de bolsas. A proposta é que algumas ações estejam 
relacionadas a disciplinas da grade curricular dos cursos envolvidos: Jornalismo, Publicidade e Propaganda,  e  Design, para que, em 2018, não haja 
necessidade de aquisição de novos materiais nem espaços físicos.         

Título LABORATÓRIO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL: CONHECIMENTO COMPARTILHADO, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO E INCLUSÃO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução Apesar da aparente inclusão digital, o Brasil ainda vive à margem do mundo conectado capaz de reforçar sua cultura e história a partir das 
interações desenvolvidas on-line. A percepção equivocada de uma sociedade efetivamente incluída digitalmente é motivada principalmente pelos altos 
índices de acesso e participação nas principais redes sociais (a exemplo do Facebook e Instagram).  Com mais de 50% da população conectada, o Brasil 
contabiliza 91% dos acessos tendo como motivados pelas redes sociais e 69% estão conectados a partir de smartphones. Isso pode revelar muito sobre 
a qualidade de acesso e de interação dos usuários, principalmente quando estes dados são cruzados com os resultados de um estudo realizado pela 
The Economist Inteligence Unit, que aponta o Brasil como um dos países com mais população desconectada e com baixo nível de internet inclusiva, 
que leva em consideração a disponibilidade de sinal, viabilidade de custo e ambiente econômico favorável. Nesse cenário, torna-se cada vez mais 
relevante investir em projetos que promovam a formação de usuários e agentes formadores de opinião qualificados para o ambiente on-line brasileiro. 
Nesse sentido, o presente projeto apresenta a ideia de desenvolver um laboratório digital não limitado por um espaço físico, mas funcionamento como 
uma rede de colaboração, transmissão de conhecimento e fomento da produção jornalística e documental na internet por meio dos formatos blog e 
webdocumentário.   Justificativa O projeto se justifica pela necessidade de formar um jovem mais capacitado para atuar ativamente no ambiente 
participativo promovido pela internet, posicionando-o como protagonista na produção e compartilhamento de informação e conhecimento. Além 
disso, trata-se de uma iniciativa que prevê a integração da IES com escolas de Ensino Médio e com a sociedade local, reforçando os valores e cultura 
regionais, ao mesmo tempo em que promove uma inclusão digital efetiva. Por um lado, amplia o conhecimento e habilidades dos alunos de 
Jornalismo. Por outro, viabiliza o acesso e inclusão de um grupo de jovens enquadrados na faixa dos marginalizados digitalmente, subconectados ou 
desconectados.  Objetivo Integrar o Centro Universitário, alunos do Ensino Médio e a sociedade para promover uma inclusão digital eficaz a partir da 
prática de comunicação digital voltada para o reforço de aspectos socioculturais regionais, tendo como modelo as plataformas de blog e 
webdocumentário.  Metodologia Pretende-se capacitar alunos do curso de Jornalismo para o desenvolvimento de webdocumentários sobre temas 
relevantes à sociedade e também para se tornarem multiplicadores das técnicas de produção de conteúdo para a internet em escolas da rede pública, 
formando laboratórios de comunicação digital dentro dessas instituições e motivando e capacitando alunos de ensino médio para a construção de suas 
próprias plataformas digitais (com assuntos dentro de suas realidades socioculturais).  Viabilidade econômico-financeira A execução do projeto não 
demanda alto custo, pois pode ser viabilizada com uso de plataformas gratuitas de publicação na internet e também com suporte dos próprios 
laboratórios de informática existentes na IES e nas escolas de Ensino Médio que serão atendidas.   Metas - Lançar 3 webdocumentários ao longo do 
ano; - Implantar a experiência de laboratório de comunicação digital em 6 escolas de ensino Médio de Fortaleza.  Impacto Social, Abrangência 
geográfica Fortaleza e Região Metropolitana  Referências FERRARI, P. (org.). Hipertexto, hipermídia: as novas formas de comunicação digital, São 
Paulo: Contexto, 2007. FERRARI, Pollyana. Jornalismo digital, 2. ed, São Paulo: Contexto, 2004.  PINHO, J. B. Jornalismo na Internet: planejamento e 
produção de informação on line, São Paulo: Summus, 2003.  LÉVY, P. "As tecnologias da inteligência". São Paulo: Editora 34, 1993. MORAES, Dênis. O 
concreto e o virtual. Mídia, cultura e Tecnologia. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2003. 
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Projeto(s) do curso: Publicidade e Propaganda

Título VIOLÊNCIA LINGUÍSTICA NO DISCURSO PUBLICITÁRIO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O discurso publicitário brasileiro tem sido objeto de estudo e crítica, dada à sua forma de operação ideológica de (des)construir e manter relações 
violentas de poder nas interações sociais, que vão para além do campo comercial-promocional. Embora existam recursos legais e códigos de éticas 
vinculados a órgãos que acompanham os processos discursivos, observamos sucessivas denúncias e reclamações acerca de fenômenos linguísticos 
violentos que atingem sujeitos-interlocutores de marcas publicizadas.  Nosso projeto se justifica como reação proativa e reflexiva de um novo modos 
operandi do discurso publicitário, enquanto comunidade acadêmica que pensa a formação intelectual e técnica dos nossos discentes para além das 
reproduções de fórmulas publicitárias “prontas”, engajando-os na disseminação de uma análise crítica do discurso publicitário entre jovens e adultos 
vinculados às Organizações Não Governamentais de Fortaleza, que serão convidadas a participar do Projeto, como parceiras, contemplando o 
compromisso social do ensino-aprendizado. Objetivamos promover um grupo de leitura-reflexão-publicação sobre a violência no discurso publicitário, 
acompanhando casos denunciados junto ao CONAR e outros órgãos, com a participação de discentes e membros de ONGs parceiras, que serão 
escolhidas e convidadas a partir de uma consulta entre os discentes e professor-coordenador do projeto. Objetivamos ainda criar um blog do grupo 
para disseminar as atividades e as reflexões, por meio de publicações, entrevistas e links referentes às temáticas que entrarão em pauta. Criaremos 
um núcleo gestor do projeto. Faremos uma agenda de reuniões quinzenais entre discentes para pensarmos a pauta e formação para os demais alunos 
participantes do projeto. Uma vez por mês haverá reunião ampliada para leitura-reflexão-produção com uma ONG convidada, cujo protagonismo será 
justamente a reflexão colaborativa entre alunos e participantes da ONG, priorizando nossos discentes na condução dos processos reflexivos e debates 

Docente orientador: Reginaldo Gurgel Moreira E-mail: regigurgel@hotmail.com

ESTÁCIO FIC Página 40 de 127



(equipe de mediação a ser escolhida na reunião de pauta, anteriormente). Atualização do blog e pesquisa contínua, acompanhamento e atualização 
sobre novos casos de propaganda ofensiva e violenta. Avaliação dos processos. Acreditamos que a realização do projeto é financeiramente viável, por 
contar com a parceira das Instituições cedendo o espaço físico para os encontros; e também por utilizar recursos tecnológico-digitais nos processos de 
pré-evento, evento e pós-evento. Como metas, buscamos o engajamento de 5 alunos para a gestão e 20 alunos-mobilizadores-mediadores. 
Atuaremos em seis ONGs, para o evento principal, impactando diretamente os alunos de todos os semestres de Publicidade e Propaganda. 
Estabelecemos a criação de 1 blog para disseminar o projeto, buscando atingir todos os alunos de Publicidade e Propaganda. O impacto social será 
significativo, por estimular aos participantes (diretos e indiretos) um olhar mais crítico dos discursos publicitários, de modo que transforme a prática 
social das relações, inclusive de consumo. A comunidade (ONGs), por sua vez, será igualmente beneficiada com uma maior aproximação do ambiente 
acadêmico. ARISTÓTELES. Retórica. São Paulo: EDIPRO, 2011. CARRASCOZA, J. A. A evolução do texto publicitário: a associação de palavras como 
elemento de sedução na publicidade. São Paulo: Futura, 2005. FIGUEIREDO, Celso. Redação publicitária: sedução pela palavra. São Paulo: Pioneira 
Thomson Learning, 2005. MOREIRA, Reginaldo Gurgel. (Des)cortesia linguística na nova pragmática e a problemática da intencionalidade nos atos de 
fala violentos na publicidade brasileira: quem é o responsável? 2016. Dissertação (mestradro) Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada do 
Centro de Humanidades da Universidade Estadual do Ceará. 2016.  

Engenharias

Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo

Título URBANIZAÇÃO DA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS: UM CASO DE PROJETO PARTICIPATIVO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O tema desse projeto é a urbanização da praça Coração de Jesus, através de um processo de participação popular.  Esse projeto tem como objetivo 
geral relaizar uma proposta de urbanização de forma participativa da praça coração de Jesus, localizado no Bairro Centro do município de Fortaleza, a 
fim de proporcionar um espaço livre de qualidade e que atenda as demandas da população.  •	Realizar um estudo histórico da construção dos 
espaços livres no centro da cidade de Fortaleza. •	Realizar levantamento físico, arquitetônico, urbanístico e paisagistico da praça. •	Efetuar 
entrevistas através de questionários com o intuído de identificar quais são as necessidades da população usuária da praça.  •	Efetivar a implantacão 
de uma proposta de urbanização para a praça realizada juntamente com os parceiros do projeto.  No que diz respeito a metodologia este projeto será 
desenvolvido em duas etapas básicas, durante um período de doze meses. A primeira etapa será elaborada nos 5 primeiros meses. Nesta etapa, 
procurar-se-á avaliar o estado físico da praça coração de Jesus através de levatamento arquitetônico, urbanístico e paisagistico da área. Para tanto, 
serão aplicados procedimentos metodológicos que derivam de técnicas de documentação indireta (pesquisa bibliográfica) e de documentação direta 
(pesquisa de campo). A pesquisa bibliográfica terá início com a revisão de literatura a respeito do corpus teórico delimitado para a presente pesquisa 
que é constituído de três conceitos bases, a saber: a) sistema de espaços livres; b) participação popular; c) urbanização participativa. As leituras básicas 
relativas e esses três conceitos já foram selecionadas pelo orientador do projeto e estão listadas nas referencias bibliográficas. Em um primeiro 
momento, a bibliografia coletada passará por leitura seletiva, em seguida, por fichamento e, finalmente por trabalho de sistematização das 
informações, por parte de todos os alunos integrantes do projeto. As leituras serão acompanhadas por discussões e esclarecimentos, que ocorrerão 
semanalmente, com os integrantes do grupo em datas a definir. Essa etapa servirá de fundamentação teórica para a pesquisa de campo que será 
desenvolvida posteriormente.  A pesquisa de campo terá início com a aplicação de questionário previamente elaborado pela equipe do projeto. O 
questionário visa identificar quais são as necessidadese e desejos da população usuária da praça coração de Jesus. Na obra Mudar a Cidade, o geógrafo 
Marcelo Lopes de Souza estabelece uma escala dos níveis de participação popular, com base no qual é possível verificar o quão participativo um 
processo foi. A escala de avalição da participação pensada por Souza (2010) é inspirada na escala de participação de ARNSTEIN (1969), que estabelece 
categorias que vão da simples e pura manipulação da população ao controle cidadão que constitui uma autentica participação. Será utilizada a escala 
de participação popular pensada por Marcelo Lopes de Souza para que o precesso de fato seja participativo.  Como vimos anteriormente, a praça é 
utilizada por centenas de pessoas todas os dias. Apesar de ter uma significativa quantidade de usuários, a praça se encontra em estado de degradação. 
 
Está etapa contará com o apoio da Associacão Viva o Centro, que tem diversas demandas para o Bairro do Centro na cidade de Fortaleza e, em 
especial, a praça coraçnao de Jesus. A segunda etapa de desenvolvimento da pesquisa será realizada do sexta ao décimo més. Nesta etapa, terá 
continuidade a pesquisa de campo com uma proposta de urbanização da praça, elaborada de forma participativa e que leve em consideração as 
demantas da população coletadas na etapa anterior. Por fim, o prpojeto de urbanização será executado pelos mebros do projeto em compunto com os 
apioadores, ou seja, a Associacão Viva o Centro e o Coletivo Taramela - Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade.  
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Projeto(s) do curso: Engenharia Elétrica

Título PROJETO DE EXTENSÃO NA ENGENHARIA: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL SOLIDÁRIA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
PROJETO DE EXTENSÃO NA ENGENHARIA: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL SOLIDÁRIA  O Centro Universitário Estácio do Ceará oferece atualmente 
várias atividades extensionistas, entre projetos, cursos, eventos e prestação de serviços. Estas atividades são ligadas aos vários programas de 
extensão.  OBJETIVOS  Objetivo geral  O objetivo geral do projeto é permitir a inserção no mercado de trabalho de pessoas de comunidades carentes 
por meio da qualificação profissional na área de auxiliar de eletricista residencial. Através das atividades desenvolvidas em sala de aula e nos 
laboratórios, os beneficiados aprendem conceitos sobre instalações elétricas residenciais que serão um diferencial no mercado de trabalho. O projeto 
também é um importante mecanismo de integração entre a Universidade e a comunidade.  Objetivos específicos  Como objetivos específicos do 
projeto podem-se citar:  (i)        proporcionar aos jovens e adultos de comunidades carentes o acesso à qualificação profissional;  (ii)        melhorar sua 
autoestima através do contato com profissionais e alunos da Universidade;  (iii)        permitir sua inclusão social, no exercício de sua cidadania: direitos 
e deveres;  (iv)        proporcionar aos alunos do curso de Engenharia do Centro Universitário Estácio  do Ceará - FIC a oportunidade de exercer 
atividades complementares à sua formação através de ações de ensino. Como resultado final espera-se que os participantes possam adquirir os 
conhecimentos necessários para melhorarem a sua qualificação e entrarem no mercado de trabalho.  Justificativa  Sob o aspecto social e acadêmico 
do projeto, este atinge uma camada importante da sociedade, os jovens, para os quais estão abertas muitas possibilidades, desde que capacitados. Ter 
uma chance no mercado de trabalho sempre foi difícil para o jovem por causa da exigência de capacitação profissional. A maioria das pessoas 
atendidas não possui experiência na área nem formação profissional. As empresas são seletivas e exigem profissionais cada vez mais qualificados e 
comprometidos. Esta dificuldade ainda é maior para as pessoas sem o ensino médio, e se agrava de vez, nos casos onde os jovens não concluíram o 
ensino fundamental. Os verdadeiros beneficiários do projeto “Qualificação Solidária” é a parcela da comunidade com baixa escolaridade, que, ao 
término das atividades, estará mais bem capacitada para exercer uma profissão. Os alunos e os professores do curso de Engenharia, por sua vez, terão 
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adquirido uma experiência nova, advinda do contato com um público diferente do público cotidiano de sala de aula, fato que contribui para o 
enriquecimento de suas visões sociais.  O projeto Qualificação Profissional do curso de Engenharia do Centro Universitário Estácio do Ceará terá 
duração de 1 ano. No primeiro semestre, as atividades vão de fevereiro a junho e no segundo semestre, vão de agosto a dezembro. As aulas teóricas 
são acompanhadas por aulas práticas. As atividades acontecem às tardes, uma vez por semana, nas dependências do Centro Universitário No final de 
cada semestre é fornecido um certificado ao aluno que concluiu o curso. São considerados concluintes aqueles que frequentam, no mínimo, 75% das 
aulas. No início de cada semestre, os professores e alunos responsáveis pelos cursos vão às comunidades e oferecem palestras com o objetivo de 
motivar as pessoas. É enfatizada para as comunidades a importância de uma qualificação profissional, uma vez que esta pode abrir portas para um 
futuro emprego. Os alunos são enviados ao Centro Universitário Estácio do Ceará depois de uma seleção feita pela Associação de bairro das 
comunidades envolvidas no projeto. Os alunos são selecionados seguindo critérios como: necessidade (falta de formação ou desemprego), interesse do 
aluno, disponibilidade horária, idade e escolaridade. Ao chegarem para os cursos, os alunos respondem um questionário. Este questionário tem o 
objetivo de levantar o perfil socioeconômico dos alunos.  

Projeto(s) do curso: engenharias

Título PLANTÃO DE FÍSICA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
 
Introdução Todo curso de Engenharia possue em sua base as disciplinas de Física e Cálculo. Os altos índices de reprovação das disciplinas de Física e 
Cálculo dos cursos de Engenharia comprovam as dificuldades de muitos alunos. A reprovação está intimamente ligada à evasão do aluno, pois a maior 
evasão se dá no primeiro e segundo semestre de Engenharia da Estácio respectivamente. A dificuldade dos alunos é fruto de vários fatores, entre eles, 
a formação básica insuficiente.  Justificativa:  Nos semestres de 2017-1 e 2017-2 foi implantado um plantão de física e de matemática com o intuito 
de diminuir a evasão e aumentar a satisfação do aluno. No primeiro semestre, a procura dos plantões pelos alunos foi muito baixa, mas no segundo 
semestre a procura aumentou e a aprovação da maioria dos alunos presentes nos plantões de física comprovam a sua eficácia.  Objetivos: O projeto 
tem como objetivos: •	Melhorar o aproveitamento dos alunos nas disciplinas de Física; •	Diminuir o índice de evasão nos primeiros semestres dos 
cursos de Engenharia; Objetivos Específicos: possibilitar ao discente a oportunidade de: •	aprofundar a teoria dos temas associados às disciplinas de 
Física; •	dar suporte ao aluno que apresente dificuldades em conteúdos básicos (anteriores ao curso de graduação); •	auxiliar os alunos com 
dificuldade na utilização de uma calculadora científica; •	dar suporte ao aluno que apresente dificuldades em conteúdos referentes às próprias 
disciplinas.   Metodologia:  Para alcançar os objetivos previstos neste projeto, os procedimentos, em síntese, serão os seguintes: •	Aulas 
presenciais destinadas a nivelar os alunos de pior rendimento nas disciplinas de Física. •	Horário de atendimento fixo com professores das disciplinas 
de Física para dirimir as dúvidas dos alunos. •	Elaboração de resumos e listas de exercícios. •	Sugestão de vídeo-aulas da internet. •	Contabilizar as 
aulas de nivelamento e atendimentos como horas de atividades complementares para incentivar a participação dos alunos.  Planejamento: Os 
professores de Física terão dois momentos com os alunos: •	Atendimento: no qual tirarão dúvidas das disciplinas ou farão exercícios com os 
alunos; •	Nivelamento: seguindo um cronograma pré-estabelecido ministrarão aulas de nivelamento; Para contemplar todos os alunos, serão 
estabelecidos horários fixos pela manhã e noite além de sábados com horário variável consonante com o cronograma da própria 
faculdade.   Viabilidade Econômico-Financeira  O projeto contará somente com a disponibilidade do professor de Física, para os plantões de 
dúvidas, contando com a bolsa de extensão para cobrir seus honorários, além da disponibilidade de uma sala de aula com toda a infra-estrutura da 
própria Estácio.  Metas •	Aumento de rendimento dos alunos nas disciplinas de Física. •	Diminuição dos índices de reprovação. •	Redução na taxa 
de evasão. •	Auxílio na supressão das deficiências de conhecimento necessários para o entedimento da disciplina de Física. •	Melhora no processo 
de ensino e aprendizagem.  Impacto Social O impacto social previsto inicialmente é a satisfação dos alunos com o aumento de aprovação nas 
disciplinas de Física e em consequência a menor evasão.  Abrangência Geográfica O projeto visa atender todos os alunos de Engenharia do campus 
do Centro, do primeiro ao quarto semestre, que estejam cursando disciplinas de Física.  Referências O projeto se trata de um plantão de dúvidas e 
aulas extras não há referências bibliográficas sobre o projeto além das referências das próprias disciplinas de Física:  HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; 
WALKER, J. Fundamentos de Física. Volume 1. 8° edição. Rio de Janeiro: LTC, 2009; HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física. 
Volumes 2. 8° edição. Rio de Janeiro: LTC, 2009; HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física. Volumes 3. 8° edição. Rio de Janeiro: 
LTC, 2009;
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Projeto(s) do curso: saúde, engenharia cívil, administração, ciências contáb

Título ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE FORTALEZA/CEARÁ

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO  Este projeto pretende fazer uma reflexão acerca das leis e normas que norteiam a acessibilidade de pessoas envolvidas com 
deficiências, em especial com algum tipo de deficiência física, que os impossibilita ou limita a sua locomoção. O espaço a ser tomado como objeto de 
estudo é a o Centro Universitário Estácio de Fortaleza/Ceará. JUSTIFICATIVA  A Estácio de Fortaleza com o intuito e interesse em atuar nas garantias 
de acesso e na defesa dos direitos destas pessoas, neste trabalho irá mostrar as dificuldades enfrentadas por Portadores de Necessidades Especiais no 
uso de seu poder de cidadão, mostrando de que forma está enfrentando, combatendo e facilitando a acessibilidade de seus alunos, trabalhando para 
dar melhores condições de educação, acessibilidade e capacitação para o mundo profissional. OBJETIVOS  Verificar/analisar a acessibilidade e inclusão 
de alunos com deficiência, identificar e delinear as barreiras existentes que dificultam a acessibilidade nos campi Parangaba e Via Corpus em relação 
aos parâmetros de acessibilidade arquitetônica e atitudinal, analisar a percepção dos envolvidos com a temática (discentes, doscentes, coordenadores 
e técnicos-administrativos.  METODOLOGIA  A pesquisa e descritiva, pois de acordo com Gil (2008) descreve características de determinadas 
populações ou fenômenos, conceito esse que se aproxima com a presente investigação, e será realizada nos campi Parangaba e Via Corpus, como 
ummestudo de caso, que segundo Triviños (1987) é classificado como um exemplo típico de pesquisa descritiva, por abordar aspectos inerentes à uma 
instituição especifica em seus procedimentos.  O universo investigado será composto por pessoas com alguma deficiência física das unidades citadas 
anteriormente. A escolha desse grupo relaciona-se com o objetivo delineado pela presente pesquisa que representam a voz daqueles que convivem 
com a deficiência física em diferentes instâncias do meio acadêmico, e será realizada no período que de Fevereiro de 2018 à Janeiro de 2019, com uma 
equipe composta por alunos voluntários dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Recursos Humanos, Marketing, Processos Gerenciais, Gestão 
Hospitalar, Redes, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Curso de Engenharia Civil e de Enfermagem, que serão responsáveis pelas coletas A análise 
será realizada através de programas estatísticos e com planilhas do  excell. VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA O projeto contará com o apoio de 
alunos voluntários não apresentando nenhum custo financeiro para a instituição. METAS Mostrar a importância da reestruturação das instituições de 
ensino superior, que não deve ser apenas uma tarefa técnica, pois depende, acima de tudo, de mudanças de atitudes, de compromisso e disposição 
dos indivíduos.  Integrar professor-aluno-funcionário sem uma visão despida de preconceito, cabendo ao professor favorecer o contínuo 
desenvolvimento dos alunos com necessidades educativas especiais. IMPACTO SOCIAL Na construção de uma sociedade cada vez mais inclusiva, as 
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instituições educacionais devem dar melhor a atenção à diversidade. Dessa forma, as pessoas com deficiência podem se desenvolver e ampliar seus 
conhecimentos, adquirir confiança para enfrentar novos desafios na carreira profissional. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA O Centro Universitário Estácio 
através de seus cursos de graduação em suas unidades busca contribuir de forma efetiva primeiro no combate a essa descriminação, exclusão e 
preconceitos, trabalhando a divulgação a nível municipal, estadual e nacional.  REFERENCIAS LIMA,  Nisarete Margarida de.  Legislação Federal básica 
na área da pessoa portadora de deficiência.  Brasília: Secretária Especial de Direitos Humanos, Coordenadoria Nacional para  Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência, 2007. TRIVINUS~, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais. A pesquisa qualitativa em educação. São 
Paulo: Atlas, 1987. 

Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título CAPACITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA PARA INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: As dificuldades de inserção das pessoas portadores de deficiências no mercado de trabalho formal constituem-se um desafio ainda a ser 
vencido na sociedade. A ação governamental com políticas públicas inclusivas para estes trabalhadores vem acontecendo, mas, não necessariamente 
representa uma prática efetiva que possibilite a inclusão deste trabalhador no mercado de trabalho. Há uma série de dificuldades que estão ligadas à 
deficiência que limitam este trabalhador, além da própria falta de estrutura social voltada para o portador de deficiência. O projeto é voltado para 
pessoas portadoras de deficiências, pretende possibilitar a capacitação profissional e a formação empreendedora, para promover sua inclusão no 
mercado de trabalho. O projeto não se restringe somente à capacitação e formação empreendedora, mas, procura ter uma visão holística das 
necessidades e dificuldades atreladas ao portador de deficiência, procurando atuar em seu contexto social, psicológico, de saúde e lazer, além da 
capacitação.   No Ceará, dados do último Censo Demográfico do IBGE apontam que cerca de 2,3 milhões de cearenses apresentam alguma deficiência, 
seja física, auditiva, visual, mental ou múltipla. Em termos percentuais, este número representa 27,69% dos 8,4 milhões de habitantes do Estado. Estes 
números apontam para uma necessidade de ações além da capacitação, oferecendo também condições de conquistas de novos espaços na empresa e 
na sociedade.  Objetivos: Promover Capacitação e treinamento para pessoas portadoras de deficiência com vista a sua inclusão e melhor 
desempenho no mercado do trabalho.  Metodologia O projeto é transdisciplinar, sendo, portanto, agregador de várias áreas de conhecimento dos 
cursos de graduação do Centro Universitário para elaboração das oficinas e treinamentos para capacitação. As etapas serão assim definidas: 1ª. 
Etapa: Pesquisa junto a entidades que tratam com pessoas portadoras de deficiência (Contatos inicialmente com 02 Entidades: Instituto Pestalzzi do 
Ceará(que trata de pessoas com deficiências) e o Instituto dos cegos do Ceará. Consiste de contatos para pesquisa de demandas, para que então 
possam ser traçadas as estratégias e prioridades adequadas às demandas dos portadores de deficiência. 2ª. Etapa: Treinamento dos professores e 
alunos que irão atuar como agentes de capacitação nas ações relativas às demandas detectadas na Etapa anterior. 3ª Etapa: Elaboração de cursos, 
palestras e oficinas para a capacitação 4a. Execução dos cursos, palestras e oficinas  5ª. Avaliação das primeiras capacitações 6ª. Continuidade do 
ciclo de capacitações com novas turmas de participantes  Viabilidade O projeto iniciará com um piloto junto aos dois institutos citados, escolhendo-
se, em função da demanda detectada, os treinamentos a serem realizados na fase inicial do projeto. Treinamentos de empreendedorismo e palestras 
sobre mercado de trabalho e oportunidades serão ministradas na primeira fase do projeto, independente das oficinas específicas.  Metas: Realizar 
pesquisa de demandas de capacitação junto a 02 entidades que trabalham com portadores de necessidades. Realizar cursos de 
empreendedorismo Realizar capacitação por meio de oficinas, nas áreas de conhecimento do Centro Universitário Realizar palestras e treinamentos 
envolvendo outros aspectos voltados para a inserção social e no trabalho, atrelados às limitações advindas das deficiências portadas.  Impacto 
Social: Em função dos números apresentados no início e, convictos do poder de alavancagem do potencial das pessoas portadores de alguma 
deficiência, acredita-se que o projeto terá um grande impacto junto ao trabalhador ou futuro trabalhador portador de deficiência. Abrangência 
geográfica: O projeto terá como abrangência inicial as duas entidades citadas, que estão localizadas na cidade de Fortaleza-CE  Referências IBGE – 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Lei nº 8.213/91 PPI e PDI Estácio FIC 
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Título VEM EMPREENDER: EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O empreendedorismo é indiscutivelmente responsável por parcela significativa de geração de trabalho e renda em nosso país. Esse também pode 
contribuir para solução de muitos problemas sociais. Ademais, no âmbito universitário quando estimulado e fortalecido em termos de ações de apoio a 
potenciais empreendedores que tenham interesse no desenvolvimento de modelos de negócios e na orientação para a gestão de pequenos negócios, 
sejam nas mais diversas áreas, pode o empreededorismo resignificar o curso universitário e a escolha profissional do aluno. Destaca-se que o 
desenvolvimento profissional na área do empreendedorismo no âmbito do “VEM EMPREENDER: Empreendedorismo e Inovação” não se limita ao 
aluno de Administração, estes terão formação e assumirão atividades para impulsionar empreendedores de todos os cursos no campus, além de alunos 
do ensino médio e comunidade em geral.  O projeto VEM EMPREENDER: Empreendedorismo e Inovação objetiva proporcionar aos alunos de 
Administração a possibilidade de conexão entre a teoria e a prática, através de ações de extensão social, inovadora e continuada, voltadas ao 
desenvolvimento de competências intraempreendedoras e empreendedoras, além daquelas relacionadas à gestão da inovação a ser implantado no 
Campus Via Corpvs do Centro Universitário Estácio do Ceará.  O VEM EMPREENDER é delineado para que os públicos envolvidos tenham condições de: 
(a) analisar o contexto local identificando as potencialidades e demandas de comunidades e os públicos a serem atendidos; (b) Compreender diferentes 
estratégias e abordagens de intervenção social relacionadas à contribuição para geração de trabalho e renda e incentivo ao microempreendedor e 
pequeno empresário; (c) que o aluno possa utilizar ferramentas variadas para desenho de inovações que favoreçam o empreendedorismo; (d) e por 
fim, aprofundar a autoconsciência e identificar propósito de vida e carreira. O projeto tem 3 pilares de sustentabilidade: o primeiro de Formação de 
Consultores Juniores; o segundo Plantão Empreendedorismo, e o terceiro Empreendedorismo na Escola. Os Consultores Juniores (50 alunos) serão 
alunos de Administração que participarão de processo de formação específica (60 horas), após processo seletivo, para atuarem nos Plantões 
Empreendedores e nas atividades a serem realizadas nas escolas de ensino médio. A seleção dos Consultores e formação serão desenvolvidas nos dois 
semestres de 2018. O Plantão Empreendedor acontecerá bimestramente no campus ou comunidade articulada, sendo realizada ampla divulgação nas 
redes sociais, envolvendo a oferta de oficinas de gestão para pequenos negócios, entre elas fluxo de caixa, plano de negócio, Gestão da Inovação, 
Liderança, entre outras, bem como prestação de informações relacionadas à abertura de empresas e MEI - Microempreendedor Individual. Essas 
facilitadas pelos Consultores Juniores.  As atividades do pilar Empreendedorismo na Escola serão implantadas nas escolas ou através da articulação 
para a visita destas ao Centro Universitário. Pretende-se envolver 10 escolas ao longo do ano, sendo 5 em cada semestre localizadas na região 
metropolitana de Fortaleza. Destaca-se que o projeto terá sua culminância com evento denominado Circuito Startups, voltado à criação de startups 
para alunos e público externo a ser executado em dezembro de 2018 para o público estimado em 250 participantes. Em janeiro de 2019 será Reunião 
com vencedores do Circuito Startups para realizar planejamento estratégico para sua implantação das startups.   O projeto foi lançado na última 
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Semana Acadêmica de Administração (2017) já tendo como parceiros: o CRA-CE (Conselho Regional de Administração), AADECE (Associação dos 
Administradores do Estado do Ceará), ACAD (Academia Cearense de Administração) e FENEAD (Federação Nacional dos Estudantes de Administração). 
  
São autores referenciais para o suporte teórico ao projeto: Jose Carlos Assis Dornelas; Michael P. Peters; Fernando DOLABELA. 

Projeto(s) do curso: Gestão de Recursos Humanos (4070)

Título PROJETO LITERÁRIO: OFICINA DE LEITURA NA ÁREA DE GESTÃO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Percebemos, na sociedade em geral dos nossos dias, a falta do interesse pela leitura, talvez pelo uso mais fácil de tecnologias e mídias, ou falta de 
acesso aos livros, ou até mesmo pela pressa na busca de uma informação curta, sucinta e imediata. O fato é que os alunos do ensino superior não 
estão longe dessa realidade, uma vez que poucos leem ou, quando leem, é por solicitação de seus docentes. É por meio dessa leitura que se formam 
cidadãos críticos e seletivos em busca de um melhor aprendizado sociocultural. A leitura pode contribuir para a emancipação do sujeito, tornando-o 
um cidadão mais consciente, com uma visão mais ampla do mundo, e ajudando-o na transformação de si e da realidade onde vive, atuando na 
sociedade como agente transformador desta. É vital termos como premissa básica no ambiente de aprendizagem a percepção e plena certeza da 
importância de formar gerações de cidadãos conscientes, sensíveis e críticos. Dessa forma, este projeto justifica-se pela característica didático-
pedagógica em sua essência, tendo como pilar o aporte educacional que oferece a um enriquecimento em ambos os contextos, acadêmico e 
profissional. O objetivo do projeto apoia-se na intenção de promover a leitura e fomentar no discente o interesse por tal prática, levando-o a 
discussões salutares e pertinentes sobre os mais diversos aspectos do mundo corporativo no contexto dinâmico e volátil do presente século. A troca de 
ideias e conhecimentos a partir da leitura teórica levará a um enriquecimento e crescimento nos mais diversos aspectos da realidade dos participantes 
não somente no contexto de sala de aula, ultrapassando o espaço acadêmico e levando esses alunos a serem mais questionadores, participativos e 
contribuidores em seus ambientes profissionais. A metodologia do projeto está apoiada em livros com teor educacional e em temas voltados para a 
área de gestão, levando em conta a realidade do universo da gestão de pessoas. As leituras individuais serão ampliadas a partir do compartilhamento 
do conteúdo com todos os envolvidos no projeto a partir dos temas lidos e referentes ao conteúdo do material, com encontros presenciais, 
apresentações expositivas, debates em grupos, estudos de caso e resenhas. O custo do projeto é de baixo impacto haja vista o fato de sua aplicação 
requerer apenas um espaço para as diversas atividades citadas nesta descrição, podendo ser executado no ambiente físico da IES ao qual encontra-se 
vinculado. As metas do projeto recaem especificamente na intenção de crescimento dos discentes, no enriquecimento de atividades a serem ofertadas 
pela IES e na divulgação dos cursos desta, o que contribui para um crescimento do nome da instituição no mercado onde encontra-se inserida. 
Considerando toda a descrição do projeto, verifica-se o impacto social da atividade, uma vez que contribui para as empresas locais, para o 
enriquecimento teórico-prático dos envolvidos e, além disso, apresenta-se como exemplo a ser seguido tanto interna quando externamente, dando a 
esta IES um aspecto inovador no ambiente de aprendizagem e na sua proposta educacional de formação de cidadãos e profissionais capacitados. O 
presente projeto abrange a totalidade de seus discentes nas quatro sedes locais, não se limitando à área geográfica onde os encontros irão ocorrer. O 
projeto apoia-se nas seguintes referências: “MEDIAÇÃO DE LEITURA. Discussões e Alternativas Para a Formação de Leitores. Affonso Romano de 
Sant’Anna. GLOBAL Editora.2009.SP”.; “A FORMAÇÃO DO LEITOR LITERÁRIO. Teresa Colomer. GLOBAL Editora.2003.SP.”
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Projeto(s) do curso: Graduação Tec Gestão Recursos Humanos

Título ASSESSMENT RH

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Assessement em sua tradução literal significa avaliação. É um tipo de avaliação técnica e comportamental. É um processo muito comum em grandes 
organizações que querem conhecer melhor o potencial de suas equipes. É uma maneira eficaz de conhecer as habilidades de uma equipe, a fim de 
descobrir, por exemplo, quem é o profissional mais apto a exercer um cargo de liderança. Com esta análise personalizada dos conhecimentos, 
habilidades e atitudes é possível saber quem tem potencial para crescer e quem, eventualmente, está fora do perfil de certa área. Os resultados 
obtidos com a ferramenta podem fornecer informações sobre as competências dos avaliados. No projeto de extensão Assessmente RH, o perfil de cada 
profissional avaliado por nós poderá ser conhecido por ele mesmo possibilitando melhores resultados na busca de alternativas no mercado de 
trabalho. O projeto de extensão Assessment RH, terá como principal objetivo oferecer a todos os participantes a possibilidade de colaborar e aprender 
em como se inserir ou reinserir no mercado de trabalho, além de direcionar outras pessoas, identificando a necessidade de orientação quanto a 
elaboração de currículo, entrevista simulada, dinâmicas simuladas e testes comportamentais e consequentemente o autodesenvolvimento. Objetiva 
também gerar nos estudantes reflexões críticas quanto a postura de candidatos na busca de possibilidades no mercado de trabalho. O projeto, por sua 
proposta, consolida a prática indissociável entre o ensino, pesquisa e extensão, pois os alunos, sob a supervisão da professora, é que prestarão auxílio e 
promoverão ações para outros estudantes e para a comunidade. Se faz necessário formar profissionais com um olhar diferenciado que questione e 
façam intervenções sobre a realidade do mercado de trabalho X mercado de RH. Da mesma forma desejamos abrir vários espaços de discussão sobre 
esta temática. Realizaremos as seguintes atividades: oficinas semanais dentro da unidade Parangaba para alunos de outras graduações e oficinas 
mensais em escolas, especialmente em turmas de ensino médio, já que é muitas vezes uma exigência de mercado essa escolaridade em andamento ou 
concluída. Realizaremos também fóruns de discussão presenciais favorecendo e enriquecendo o conhecimento dos alunos da graduação em Gestão de 
RH. 
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Projeto(s) do curso: Psicologia

Título OFICINAS CRIATIVAS COMO MODELO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA PARA COMUNIDADES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADES E 
RISCOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
● introdução                         As Oficinas de Trabalho e renda representam espaços de autogestão, cooperação, centralidade do ser humano, valorização 
da diversidade, valorização do saber local, valorização da aprendizagem, justiça social, democracia e emancipação para pessoas em situações de 
vulnerabilidades e riscos. Antes de tudo, promovem oportunidades de reconhecimento de suas potencialidades e identidade social.                          
Iniciamos uma oficina do pão com a ideia da troca social e o trabalho como forma de inclusão e renda. A ideia é considerar que representação uma 
oficina de pão teria para as pessoas convidadas, e que sentido eles poderiam dar ao mundo que vivem, a partir das oportunidades desenvolvidas 
durante as oficinas. Como poderiam despertar o interesse de reproduzi-la a partir da valorização, da prática e sensibilização de suas habilidades. A 
maioria das oficinas oferecidas são destinadas  às pessoas em situação bem vulneráveis, com pouca escolarização, ou que tiveram muito cedo de  
abandonar seus estudos. A proposta  e execução dos projetos  solidários, são formas de inclusão, que se viabilizam  com a implementação das oficinas 
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criativas solidárias. Trata-se da experiência que analisará os aspectos da inclusão através dessa organização de oficinas criativas, como a oficina do pão, 
a de customização de brinquedos artesanais, de ambientação, ofertadas e planejadas.                          No inicio das oficinas se determinam papéis que 
serão ali representados aos futuros empreendedores, sobretudo para que se sintam estimulados para a aprendizagem, e para as mudanças que estas 
acarretam.   Compreendi inicialmente, que elas usam sistemas complexos de significados para organizar seus comportamentos, significados que são 
diretamente expressos pela linguagem, entre outros meios das suas ações. Objetivo geral: A organização de oficinas de Inclusão solidária e 
empreendedoras, e seus aspectos sociais culturais e criativos, que promovam a formação de futuros empreendedores (alunos e 
comunidade) Objetivos específicos. Verificar nas oportunidades geradas através das oficinas criativas, a participação dos discentes e da comunidade 
nas atividades econômicas propostas.  Metodologia: Desenvolver oficinas de trabalho com atividades artesanais  em comunidades e na Escola de 
acolhimento de crianças e adolescentes no Bairro Dias Macedo em Fortaleza-Ce. As oficinas organizadas entre alunos e a comunidade proposta, serão 
sistematizadas em 2 oficinas mensais de 4 horas.   Viabilidade econômica: Todo material a ser utilizado nas oficinas criativas, (Fornos, utensílios, assim 
como material reutilizável, já estão disponibilizados na nossa IES – Centro Universitário Estácio do Ceará- Unidade Moreira Campos Laboratório de 
Gastronomia). O material perecível para a execução das oficinas poderá ser adquirido através de doações e parcerias. Metas e Impactos sociais  O 
fortalecimento dos objetivos propostos em ações de formas interdisciplinares e participativas, ações criativas, e educação para a 
sustentabilidade. Abrangência geográfica e referências: A comunidade proposta é a ANSPAZ – Instituição sem fins lucrativos, localizada no Bairro Dias 
Macedo, de população vulnerável e com boa possibilidade de acolhimento do projeto. . Referencias acadêmicas: Nesse processo onde se imbricam 
relações de produção e criação, meu interesse de reflexão será com a psicologia e, particularmente, com a psicologia social histórica. Articular também 
reflexões com a Teoria das Representações Sociais, nos estudos e pesquisas em subjetividade e trabalho, pressupostos compartilhados pela Psicologia 
social histórico-crítica, e a sociologia reflexiva.   

Licenciaturas

Projeto(s) do curso: Educação Física

Título HABILIDADES MOTORAS E GINÁSTICA PARA TODOS COM CRIANÇAS EM RISCO SOCIAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Este projeto surge do reconhecimento da importância da aplicação da ginástica na educação; da necessidade de se investigar esse tema relacionando-o 
ao desenvolvimento integral das crianças e também à inquietação em unir ginástica e responsabilidade social, relacionando as melhorias motoras que 
essa prática pode favorecer, bem como potencializar o amadurecimento das práticas profissionais dos discentes. Busca-se com esse projeto estimular o 
desenvolvimento de habilidades motoras de crianças, utilizando como estratégia educativa os princípios da Ginástica Para Todos (GPT) que consiste 
numa prática corporal estruturada no olhar pedagógico, que valoriza as experiências corporais dos indivíduos praticantes, que proporciona o diálogo e 
a socialização dos mesmos, reconhecendo suas individualidades dentro do coletivo.   O Lar Santa Mônica é uma instituição não governamental da 
Associação Beneficente dos Agostinianos Recoletos de Fortaleza – ABARF, projeto social que necessita de voluntários para realizar atividades com as 
crianças, jovens e adultos que fazem parte. É nesse sentido que propomos o projeto “Habilidades Motoras e Ginástica Para Todos com crianças em 
risco social”, com o intuito de estimular as crianças e jovens a se desenvolverem de forma harmoniosa, formando uma base adequada para o 
desenvolvimento físico, motor e humano.  A partir dessa ação, os alunos do curso de Ed. Física terão a oportunidade de vivenciar na prática o 
entendimento sobre o desenvolvimento das crianças e jovens, aplicando atividades ginásticas, recreativas e rítmicas.  Propor a GPT como uma 
abordagem pedagógica que considera a prática para além do movimento gímnico, com criatividade, integração, socialização e 
desempenho;  Capacitar os alunos do curso de Educação Física a aplicarem atividades de jogos, brincadeiras e educativos ginásticos com crianças e 
jovens.  As crianças e jovens participarão de atividades a partir da experimentação do movimento, sendo necessário inicialmente reconhecer o que o 
aluno já sabe, para a partir daí sugerir uma progressão técnica do mais simples ao mais complexo, permitindo sempre a liberdade de criação e 
transformação do movimento. Há a possibilidade de uso de elementos cênicos, como dança, teatro, circo, inclusive a utilização de cenários. Os alunos 
da Estácio reunir-se-ão duas vezes por semana: uma para discutir e planejar as atividades, e outra para aplicarem  O material necessário para a 
realização das atividades serão de responsabilidade dos alunos que proporem as atividades.   Pelo aspecto social, a justificativa será devido ao valor 
no cenário educativo que esse projeto possa vir a ter, observa-se um olhar humano nesta aproximação ao se buscar identificar os indicadores de 
qualidade de vida e habilidades motoras de crianças institucionalizadas por abuso. Para Jud, Landolt, Tatalias, Lach, Lips (2013) é preciso construir um 
ambiente estável para a criança maltratada, estruturado na diversificação de atividades e no apoio adicional para que elas possam enfrentar as 
dificuldades e diminuírem as chances de multiplicá-las na vida adulta. Realizando o plano de intervenção com recurso a atividades motoras infantis 
estamos a trabalhar no sentido de promover uma maior competência por parte das crianças para a sua realização (Villwock & Valentini, 2007)  O 
presente projeto será realizado junto a “Associação Beneficente dos Agostinianos Recoletos de Fortaleza ABARF - Lar Santa Mônica”, instituição criada 
para atender meninas e adolescentes de 7 a 18 anos, e que se localiza no Condomínio Espiritual Uirapuru, localizado na Av. Alberto Craveiro 2222, 
Fortaleza, Ce. O Lar Santa Monica foi inaugurado no dia 27 de Agosto de 2009 e até hoje acolhe meninas de 07 a 18 anos vítimas de violência sexual 
(abuso e exploração sexual) na Cidade de Fortaleza.    AL-FAYEZ, OHAERI, GADO. Prevalence of physical and sexual abuse ... 2012 VILLWOCK, & 
VALENTINI. Percepção de competência atlética, orientação e competência motora ... 2007   
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Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física

Título ATLETISMO PARA A VIDA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O atletismo é um conjunto de atividades esportivas (corrida, saltos e arremessos), que tem a origem nas primeiras Olimpíadas realizadas na Grécia 
Antiga. Nos primeiros Jogos Olímpicos, realizados em 776 a.C., eram realizadas provas de corridas e arremessos de peso.  Toda criança gosta de pular e 
correr. O atletismo reúne as principais qualidades para que os pequenos desfrutem. É um esporte ao alcance de todas as crianças, que não necessita de 
grandes investimentos econômicos ou logísticos para ser praticado. Além disso, é um esporte válido tanto para meninos como para meninas, portanto 
contribui na igualdade entre os sexos. O atletismo desenvolve habilidades na criança. O atletismo é um esporte em que se desenvolve a força nas 
extremidades inferiores, se ganha resistência física e se consegue velocidade. Além disso, correr melhora a capacidade pulmonar. Nas crianças foi 
constatada sua eficácia como estimulante dos hormônios de crescimento e o desenvolvimento dos músculos.  Além das vantagens físicas, o atletismo 
nas crianças têm vantagens psicológicas: ajuda a distraí-las diante de qualquer problema que esteja enfrentando, ganha confiança, tem mais 
autocontrole, uma maior estabilidade emocional. Inclusive existem estudos que demonstram que as crianças que praticam esportes têm melhor 
rendimento na escola.  Objetivos: Oportunizar a prática do atletismo, nas suas diversas modalidades, para crianças e adolescentes de escolas públicas 
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dos bairros adjacentes a Instituição; Permitir que os discentes do curso de Educação Física possam aplicar os conhecimentos adquiridos nas disciplinas 
de atletismo, treinamento desportivo e fisiologia do exercício.  Os alunos passarão por uma processo de seleção e após a sua aprovação, serão 
submetidos a uma capacitação de 20 horas. Em seguida, será feita ampla divulgação nas escolas e também um processo de seleção dos adolescentes 
interessados. Uma vez organizados, serão montadas planilhas de atividades diárias, onde professor irá montar e acompanhar os alunos. Utilizaremos o 
espaço já existente no campi - pista de atlestismo, e a participação dos alunos se dará de forma voluntária, através da oferta de horas de atividade 
complementar e emissão de certificado de participação no projeto de extensão.  O projeto tem grande impacto na vida acadêmica dos alunos por 
permiti a vivência prática aliada aos conhecimentos teóricos enriquecendo o currículo do futuro profissional de sucesso Estácio. Além de possibilitar à 
instituição à contribuição social, de assistir a comunidade de forma a propiciar as crianças e adolescentes um ambiente saudável à prática esportiva. 
 
MATTHIESEN, S. Atletismo se aprende na escola. Fontoura, 2ª ed, 2010. MATTHIESEN, S. Atletismo - Teoria e Prática - Educação Física No Ensino 
Superior. Guanabara Koogan, 2014.  

Título ESCOLA DE FUTSAL ESTÁCIO FIC

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: Tendo em vista o grande crescimento urbano e a extinção de espaços para o lazer, surge a dificuldade das crianças e adolescentes de 
“brincar de bola”, ficando cada vez mais próximos da inatividade física e da obesidade. Baseado nessa premissa, o Curso de Educação Física da Estácio 
FIC - Unidade Via Corpvs vem propor a criação da ESCOLA DE FUTSAL ESTÁCIO FIC, que atenderá crianças e adolescentes com idades entre 11 e 14 
anos, com atividades orientadas por alunos do referido Curso.  Justificativa: A formação dos cidadãos começa na infância e precisa ser bem orientada 
para que se desenvolvam na adolescência e juventude se solidificando na fase adulta. A iniciativa em criar a ESCOLA DE FUTSAL ESTÁCIO FIC busca 
oferecer oportunidades e experiências positivas e saudáveis, assim como despertar talentos esportivos. Esse tipo de ação oportuniza aos alunos do 
curso de Educação Física a participarem da organização e execução de atividades ligadas ao contexto de suas práticas. Essa iniciativa proporciona 
também maior visibilidade ao nome Estácio FIC, projetando-o como centro de referência do desporto em nosso estado. Objetivos: - Oferecer 
oportunidade da aprendizagem do futsal, contribuindo para o desenvolvimento psico-físico-social de crianças e adolescentes. - Influenciar na 
formação do cidadão de maneira positiva buscando a inclusão social através da prática do esporte. - Estimular o trabalho em grupo e a convivência 
comunitária; - Descobrir novos talentos, possibilitando um ponto de partida para uma possível ascensão social. Metodologia: - Serão oferecidas 2 
turmas de 25 alunos cada, com 2 aulas de 90 minutos por semana. - O público alvo será crianças e adolescentes com idades entre 11 e 14 anos dos 
sexos masculino e feminino. - Os alunos só poderão realizar a matrícula com a presença de um responsável. - Os alunos deverão apresentar um 
documento que estão regularmente matriculados e deverão apresentar mensalmente um documento que comprove suas frequências à escola. - O 
aluno que abandonar a escola será desligado da ESCOLA DE FUTSAL ESTÁCIO FIC. - O Projeto ESCOLA DE FUTSAL ESTÁCIO FIC terá um professor 
responsável (proponente do projeto) e as aulas serão dinamizadas por alunos do Curso de Educação Física Bacharelado (monitores). - O monitor será 
selecionado pelo professor responsável pelos Estágios do Bacharelado do Curso de Educação Física e pelo professor responsável pelo 
projeto. Viabilidade econômico-financeira: 	O Projeto não terá nenhum custo financeiro para Estácio FIC uma vez que será utilizado o Ginásio de 
Esportes da Unidade Via Corpvs e os materiais esportivos serão os utilizados nas aulas do curso de Educação Física. Metas: O referido Projeto é uma 
ação do Curso de Educação Física da Estácio FIC e será socialmente comprometido com o seu público. Compreendemos que uma organização de 
sucesso deve se preocupar em buscar o bem-estar social, do meio ambiente, da cultura e da educação. Nossa meta é, além da boa prática do esporte 
favorecendo as questões sócias de nosso púbico, dar maior visibilidade ao nome Estácio FIC em nosso estado colaborando, nesse sentido, na captação 
de novos alunos para os diversos cursos de nossa Instituição.    Impacto social: - Melhoria no convívio, na autoestima e na integração social dos 
participantes; - Melhoria das condições de saúde dos participantes; - Diminuição da exposição dos participantes a riscos sociais; - Melhoria no 
rendimento dos alunos e na evasão escolar. Abrangência geográfica: Crianças e adolescentes de escolas públicas e privadas do entorno da Unidade 
Via Corpvs e de bairros circunvizinhos. Referências: VENLIOLES, Fabio Motta. Escola de Futebol. Rio de Janeiro: Sprint, 2001. 

Docente orientador: Dionisio Leonel de Alencar E-mail: dionisiofutsal@bol.com.br

Título LAPIDANDO DIAMANTES: CENTRO DE TREINAMENTO DE GINÁSTICA RÍTMICA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
: O seguinte projeto trata da inclusão social e empoderamento feminino das crianças em situação de vulnerabilidade nas comunidades carentes de 
Fortaleza, através do esporte denominado Ginástica Rítmica. Constituindo-se como um campo de atuação dinâmico e ativo para que os(as) discentes 
desenvolvam suas competências na prática. Portanto essa proposta busca se apropriar dos meios da Ginástica Rítmica para proporcionar as jovens 
oportunidades antes nunca pensadas considerando a realidade social na quais essas estão inseridas. JUSTIFICATIVA: Hoje em dia a questão da inclusão 
social e a busca da superação de injustiças sociais não é mais uma preocupação apenas do Poder Público, felizmente se estende a toda a sociedade, 
principalmente ao Setor Privado, através de ações de responsabilidade social corporativas. Portanto o projeto se justifica por possibilitar que essas 
meninas aprendam a exercer sua cidadania, senso crítico e intervir na sociedade com consciência, ultrapassando o determinismo e lutando pelo lugar 
que elas desejam. OBJETIVOS: - Possibilitar a vivência de competências técnicas e específicas pelos alunos da IES; - Possibilitar para os discentes a 
intervenção profissional a partir dos conhecimentos da GR. - Oferecer prática esportiva, estimulando crianças e adolescentes do sexo feminino a 
manter uma interação efetiva que contribua para o seu desenvolvimento integral; - Desenvolver valores sociais; - Contribuir para a diminuição da 
exposição aos riscos sociais (drogas, prostituição, gravidez precoce, criminalidade, trabalho infantil e a conscientização da prática esportiva, 
assegurando o exercício da cidadania). - Proporcionar nas crianças participação em Festivais, copas e campeonatos. METODOLOGIA: Apresenta 
perspectivas da inclusão e diversidade na aprendizagem esportiva, bem como sua aplicabilidade prática. A docente responsável irá orientar os 
discentes em todos os passos: planejamento, execução e avaliação do Projeto. O discente será autor educativo da experiência e não espectador reativo 
de suas consequências, sabendo lidar com conflitos e situações adversas de forma educativa.   VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: a IES oferece 
condições adequadas para a prática esportiva educacional de qualidade; tem em seus currículos do curso de EF a disciplina de Teoria e Prática da 
Ginástica Artística; O PPP do curso prevê horas de atividades complementares, portanto a presença dos acadêmicos será efetiva. METAS 
QUALITATIVAS:  Sedimentar a imagem do compromisso social da Estácio junto à comunidade, auxiliando na formação de crianças e jovens através do 
esporte;  Sedimentar junto a sociedade a imagem que a IES forma profissionais competentes, engajados socialmente e sensíveis a realidade 
circundante;  Propiciar aos discentes campo prático para atuação e para as crianças/atletas condição de um treino eficiente, eficaz e 
efetivo; Fomentar a prática da GR social na cidade e no estado, através da participação em festivais, torneios e campeonatos; Oferecer aulas no 
mínimo 02 (duas) vezes por semana durante 1 horas por dia para cada grupo. Forma de verificação: chamada de cada turma; IMPACTO SOCIAL: 
Aumentar o grau de grau de bem estar econômico, social e político da comunidade; formar discentes atentos aos problemas políticos, econômicos e 
culturais da região; restaurar a consciência de relacionamentos igualitários entre os membros; proporcionar mudanças sustentadas nas vidas meninas 
provocadas pela intervenção dos discentes e a criação de uma cultura que transforme estruturas (preconceito, patriarcado, misoginia) e sistemas pré-
estabelecidos por meio da reflexão e do diálogo. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: Crianças/adolescentes carentes da  Regional VI REFERÊNCIAS: BRASIL. 
Política Nacional do Esporte. Brasília: ME, 2005. VIANA, J. A.; LOVISOLO, H. R. Projetos de inclusão social através do esporte: notas sobre a avaliação. 

Docente orientador: BARBARA RAQUEL AGOSTINI PALOMARES E-mail: babedson@hotmail.com
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Título MELHOR IDADE EM MOVIMENTO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Projeto de iniciativa do curso de Educação Física destinado a população idosa ou da melhor idade de Fortaleza visando à realização de prática de 
atividade física de forma orientada na busca da melhoria da qualidade de vida em idosos e sedentários, além de proporcionar a capacitação de alunos 
acadêmicos para enfrentar o mercado de trabalho. Atualmente maioria das pessoas idosas convive com uma rotina extremamente sedentária devido à 
ausência movimento físico e social no seu dia-dia. Como consequência, percebe-se que cada vez mais as atividades físicas são buscadas como forma 
principal de melhorar a saúde e qualidade de vida dessas pessoas. O treinamento Funcional é a prática de atividade física mais recomendada por ter o 
nível de impacto facilmente adaptado aos participantes e apresentar um número bastante reduzido de contra indicações. Este projeto proporcionará a 
abertura de mais um campo de pesquisa e estágio da prática assistida, através de ações realizadas diretamente por alunos da Prática Profissional de 
Educação Física e Voluntários do curso de Educação Física, podendo ser estendido a acadêmicos de outros cursos da saúde, incentivando a participação 
em ações voluntárias, campo de pesquisa para iniciação científica e foco na área de Responsabilidade Social. O projeto será desenvolvido na unidade 
Via Corpvs, Rua Eliseu Uchôa Beco nº: 600, Guararapes CEP: 60810-270 e-mail: rgomatos@hotmail.com.Telefones: 85 99096063. São vários os fatores 
que ameaçam a saúde e o bem estar da população. Pode-se considerar que a saúde se vive no dia a dia e no lazer. A saúde é o resultado dos cuidados 
que são dispensados às pessoas, à capacidade de controlar a própria vida, como também criar meios para assegurar que a sociedade através de 
programas sociais possa oferecer a todos a possibilidade de gozar ou melhorar estado de saúde. A promoção da Saúde é uma das principais estratégias 
de contribuição para o estabelecimento de uma cultura de saúde. É fundamental destacar que fatores como: alimentação, moradia, trabalho 
adequado, transporte, lazer e bem estar determinam e favorecem uma vida saudável (MINISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL, 1996). Nesta perspectiva, a 
promoção da saúde não deve enfocar só na doença. Deve, sim, ser uma busca e luta constante para garantir que a população seja mais saudável. A 
prática regular de atividades físicas atua na prevenção de enfermidades relacionadas com a obesidade, doenças cardíacas, hipertensão, algumas 
formas de câncer, depressões e estresse (FIEP, 2000). No nosso Estado, as doenças do Aparelho Circulatório constituem a 1ª causa de mortes, vindo 
em 2º lugar as Neoplasias (tumores).Promover atividade física, como a Treinamento Funcional através de programas sociais possibilita uma redução no 
número de doenças, tornam as pessoas idosas e sedentarias mais ativas, dispostas e felizes, caracterizando-se como uma estratégia que poderá ser 
utilizada na promoção da saúde. Este projeto tem como objetivo proporcionar aos idosos de Fortaleza a oportunidade de realizar uma prática de 
atividade física de forma orientada na busca da melhoria da qualidade de vida, promoção das relações sociais. Criar mais um campo de estágio e 
pesquisa dentro da própria instituição abrindo espaço para acadêmicos de vários cursos deste Centro Universitário. Oferecer ao acadêmico a 
oportunidade de vivenciar uma experiência prática que possa contribuir para uma melhor capacitação e a sua inserção no mercado de trabalho. As 
metas almejadas consistem em atender, nesse primeiro ano de execução, número mínimo de 50 participantes divididos em duas turmas, pela manhã. 
Aumentar o número de turmas atendidas conforme a ocorrência de demanda no durante o ano em curso. Capacitar estagiários, voluntários e alunos 
das disciplinas de Prática Profissional em Educação Física, Medidas e Avaliação e Iniciação Científica.

Docente orientador: Roberto Gomes Oliveira Matos E-mail: rgomatos@hotmail.com

Título SAÚDE EM FOCO NA TERCEIRA IDADE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
 PROJETO SAÚDE EM FOCO NA TERCEIRA IDADE APRESENTAÇÃO O Projeto Saúde em Foco na Terceira Idade consiste em oferecer assessoria em 
atividade física na modalidade hidroginástica, inserindo a sua pratica como meio de restabelecer os níveis adequados de condicionamento físico nas 
atividades da vida diária dos seus participantes, bem como, consiste em criar espaços de estágios para nossos alunos do curso de Educação Física do 
Bacharelado, onde os mesmos poderão vivenciar as praticas profissionais deste segmento de trabalho com todo o suporte e supervisão de um 
professor vinculado ao quadro docente desta IES. As ações que deverão ser desenvolvidas nesta assessoria em atividade física na modalidade 
hidroginástica consistirão em planejar, coordenar e supervisionar a execução de programas de atividades físicas, por meio de intervenções, legitimadas 
por anamneses, com a utilização de métodos e técnicas específicas, de avaliação, de prescrição e de orientação de sessões de atividades físicas com 
fins de condicionamento e de promoção da saúde.  JUSTIFICATIVA Ao longo dos últimos anos, o cenário politico e econômico do nosso país vêm 
fazendo com que a desigualdade social venha aumentando vertiginosamente, gerando um isolamento dos seus cidadãos aos serviços básicos do 
cuidado à saúde e de acesso à educação. Diante disto, as IES vêm ganhando cada vez mais importância na prestação de serviços à comunidade. O papel 
essencial de qualquer IES é o de exercer sua função social articulando a formação acadêmica às demandas da sociedade contemporânea. É notório 
que as transformações sociais no que diz a má alimentação, estresse, inatividade física e a própria tecnologia vem influenciando de forma negativa a 
qualidade de vida dos cidadãos brasileiros. Apesar de não existir um consenso em relação à definição de qualidade de vida, a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) a define como “a percepção do individuo de sua posição de vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em 
relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. (Sinzato, 2005) O Projeto Saúde em Foco na Terceira Idade tem como 
fundamentação, transformar em pratica todos os ensinamentos e conhecimentos desenvolvidos ao longo da fase da graduação, objetivando melhorar 
a saúde física e mental dos praticantes, elevando a sua alta estima, fazendo-os reconhecer e transpor os seus limites, capacitando-os e/ou 
restabelecendo os níveis adequados de desempenho e condicionamento físicos necessários para as atividades da vida diária (AVD’s). As prescrições 
das atividades serão elaboradas após a realização de uma anamnese junto aos participantes inscritos no projeto com o objetivo de desenvolver um 
acompanhamento com a máxima segurança possível. OBJETIVO GERAL  Desenvolver, capacitar e restabelecer o condicionamento físico geral da 
população interessada, elevando sua qualidade de vida através da promoção da saúde. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA ASSESSORIA FÍSICA •	Melhorar a 
capacidade cardiorrespiratória; •	Adquirir resistência muscular localizada; •	Melhorar a qualidade da composição corporal; •	Desenvolver ganho de 
força; •	Desenvolver uma maior flexibilidade; •	Contribuir para a saúde de forma preventiva; •	Proporcionar relaxamento muscular e 
mental; PÚBLICO ALVO O público alvo será composto por todo e qualquer cidadão com idade cronológica que o enquadre na terceira idade e possua 
um encaminhamento médico para a prática especializada de atividades físicas e/ou pessoas com 50 anos acima que tenham encaminhamento médico 
para a prática especializada de atividades físicas. Em ambos os casos, os mesmos deverão residir nas proximidades da unidade Via Corpvs. 

Docente orientador: PATRICIA TAVARES CAVALCANTI E-mail: patriciacavalc@hotmail.com

Projeto(s) do curso: Educação Física - 4003

Título NÚCLEO AQUÁTICO DE ALTO RENDIMENTO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto Núcleo Aquático de Alto Rendimento surge com a missão de oferecer condições para atletas (com vínculo e sem vínculo Institucional) 
inicialmente de Natação e Polo Aquático darem continuidade a sua vida esportiva dentro da Universidade. Nosso curso é um dos maiores do Brasil e o 
maior do Ceará, temos um material humano muito vasto de atletas de alto rendimento e queremos dar condições dentro da IES para que os mesmos 
possam conciliar estudos com o esporte. Através de convênio firmado com a Federação Cearense de Desportos Aquáticos-FCDA, queremos tornar a 

Docente orientador: EDUARDO JORGE LIMA E-mail: dudajlima@hotmail.com
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Estácio uma instituição oficialmente vinculada a esta federação para que nossos atletas possam competir em eventos oficiais representando a Estácio. 
Através de permuta com o comercial da Estácio, firmaremos convênio com a FCDA e a Estácio não terá qualquer ônus para realização desse 
projeto. Os treinamentos serão diários de segunda a sábado, em horários ainda a ser definidos de acordo com a grade de horários do uso das piscinas 
tanto da Via Corpvs como na unidade Centro. Os treinamentos serão elaborados pelo professor responsável pelo projeto voltados ao alto rendimento 
esportivo. Os atletas terão o acompanhamento de treinadores, estagiários e alunos voluntários durante os treinamentos. A meta é atender cerca de 40 
atletas divididos nas modalidades natação e polo aquático. Cada atleta contemplado pelo projeto, terá que cumprir os pré-requisitos necessários para 
permanecer no projeto, dentre eles, bom rendimento acadêmico e escolar, caso ainda estejam na escola. A Estácio não terá qualquer ônus financeiro 
pela realização do projeto, a não ser, liberação de espaço físico. O projeto NÚCLEO AQUÁTICO DE ALTO RENDIMENTO tem o objetivo de selecionar os 
atletas de destaque dentro e fora da Estácio nas modalidades de natação e polo aquático, oferecendo espaço físico para treinamento, inserção de 
discentes na extensão, pesquisa e campo de estágio, além de envolvimento multidisciplinar com as áreas da Educação Física, Nutrição, Fisioterapia e 
Psicologia. Ou seja, atenderemos esses atletas da melhor maneira possível, dando suporte multidisciplinar para que os mesmos tenham ganho de 
performance nas competições e nos treinamentos. Todas as ações poderão ser transformadas em ações de marketing e captação. 

Título PROJETO TRIATLO SOCIAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Projeto Triatlo Social surge com a missão de oferecer condições para atletas carentes de triatlo darem continuidade a sua vida esportiva além da 
idade escolar, pois devido o decorrer do tempo, acabam deixando o esporte para colaborarem com as despesas domésticas de suas respectivas 
famílias, ou na pior das hipóteses, podem se debandarem para o mundo da criminalidade. Wesley Matos, um dos colaboradores do projeto, é triatleta 
profissional e esportista desde os oito anos de idade. Um dos principais nomes do esporte cearense na atualidade e do Brasil, criou o Instituto Wesley 
Matos, com o objetivo de formar novos campeões, sejam eles no esporte ou na vida. Espelhado nos grandes e belos projetos sociais da Federação de 
Triathlon do Ceará, Wesley buscou o apoio da Estácio, que esperamos poder ajudar para a realização desse projeto, dando condições físicas e aporte 
multidisciplinar para os atletas. Os treinamentos serão diários de segunda a sábado, em horários ainda a ser definidos, com a elaboração de 
treinamentos voltados ao alto rendimento esportivo. Os atletas terão o acompanhamento de treinadores e estagiários durante os treinamentos. Serão 
utilizadas as instalações do campus Via Corpus, da Estácio Fic. Cada atleta (meta de 25) contemplado pelo projeto, terá que cumprir os pré-requisitos 
necessários para permanecer no projeto, dentre eles, bom rendimento escolar, caso ainda estejam na escola. Além disso receberão sextas básicas e 
material esportivo sem qualquer ônus para a Estácio. A Estácio não terá qualquer ônus financeiro pela realização do projeto, a não ser, liberação de 
espaço físico. O PROJETO TRIATLO SOCIAL tem o objetivo de selecionar os atletas de destaque dos projetos sociais já existentes no nosso Estado, 
oferecendo espaço físico para treinamento, inserção de discentes na extensão, pesquisa e campo de estágio, além de envolvimento multidisciplinar 
com as áreas da Educação Física, Nutrição, Fisioterapia e Psicologia. Ou seja, atenderemos esses atletas da melhor maneira possível, dando suporte 
multidisciplinar para que os mesmos tenham ganho de performance nas competições e nos treinamentos. 

Docente orientador: JEFFERSON DE SOUSA LIMA E-mail: jefferson.lima@estacio.br

Projeto(s) do curso: ENFERMAGEM

Título DOAÇÃO DE LEITE HUMANO JUNTO A SALA DE APOIO À AMAMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança. No intuito de promover o aleitamento e 
conscientizar mães acerca de seus benefícios, em 1981, criou-se o Programa Nacional de Aleitamento Materno, estabelecendo a criação dos Bancos de 
Leite Humano (BLH). Os BLH apresentam papel fundamental na promoção do aleitamento e se caracterizam pela execução de atividades de coleta da 
produção lática da nutriz, seleção, classificação, processamento, controle de qualidade e distribuição. As doações voluntárias do leite de nutrizes são 
indispensáveis para dar continuidade e manter o projeto dos BLH, os quais viabilizam a manutenção do aleitamento para grupos alvos. Porém, como 
limitação do funcionamento deste serviço, tem-se a divulgação restrita sobre o tema e as doações que ainda estão aquém da necessidade dos BLH. 
JUSTIFICATIVA: é constante a necessidade de doação de leite para suprir a demanda dos bancos de leite, requerendo ampliação das doações. Assim, 
este projeto justifica-se pela necessidade de conscientização sobre a importância da doação de leite materno (LM), por meio de ações de educação em 
saúde e recrutamento de doadoras de leite, atuando em parceria com o BLH. Ao realizar tais ações, pretende-se aumentar o número de doações de LM 
junto ao BLH, além de proporcionar aos discentes envolvidos no projeto conhecimento sobre o assunto e atuação em atividades de extensão. 
OBJETIVO: incentivar e sensibilizar nutrizes à doação de leite humano junto a Sala de Apoio à Amamentação do Centro Universitário Estácio do Ceará. 
METODOLOGIA: pesquisa-ação que será desenvolvida de fevereiro/2018 a janeiro/2019 junto a lactantes que utilizam a Sala de Apoio à Amamentação 
do Centro Universitário Estácio do Ceará para ordenha do LM, a fim de doá-lo. As doações serão direcionadas ao banco de leite do Hospital Infantil 
Albert Sabin, o qual trabalha em parceria com o Grupo de Pesquisa e Extensão em Aleitamento Materno – GRUPAM, coordenado pela autora. As ações 
educativas para captação e conscientização das nutrizes acerca do manejo para doação do leite ocorrerão semanalmente nas dependências do Centro 
Universitário, bem como no referido hospital e através das redes sociais com atuação do professor e discentes por meio de cartilha educativa 
desenvolvida pela pesquisadora em estudo prévio. Vale ressaltar que os envolvidos passarão por treinamento antes do início das ações. A coleta de 
doação ocorrerá diariamente de segunda a sexta no horário de funcionamento da sala de apoio. Cada lactante realizará o preenchimento do formulário 
com seus dados pessoais e clínicos específico no momento em que comparecer na sala de apoio para doação. VIABILIDADE: para a doação de LM, é 
necessário ambiente propício para ordenha e uso de EPIs, disponibilizados na sala de apoio, e vidros estéreis, ofertados pelo BLH. O transporte do leite 
será de responsabilidade do BLH parceiro que conta com motorista que faz a rota diária para captação das doações. Além disso, a autora contará com a 
contribuição dos participantes do projeto de pesquisa nas diferentes ações, bem como auxiliarão nas campanhas de arrecadação de vidros para doação 
de LM. METAS: realizar busca ativa e sensibilização de lactantes para doação de LM; Captar aproximadamente 30 doadoras/mês; Elaborar relatórios 
trimestrais do projeto. IMPACTO: a necessidade de doação de leite humano é constante nos BLH. Assim, ao captar novas doadoras, o presente projeto 
impactará diretamente no aumento do estoque do BLH parceiro e consequentemente na promoção da saúde das crianças beneficiadas. 
ABRANGÊNCIA: Centro Universitário e comunidade adjacente, além de abranger o Hospital Infantil Albert Sabin e comunidade adjacente. 
REFERÊNCIAS: BRASIL. Aleitamento materno e alimentação complementar. Brasília: Ministério da Saúde, 2015; BRASIL. Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária. Banco de leite humano: funcionamento, prevenção e controle de riscos. Brasília: Anvisa, 2008.

Docente orientador: ANA CAROLINA MARIA ARAÚJO CHAGAS COSTA E-mail: aninhaaraujoc@hotmail.com

Título EDUCAR O CUIDADOR: ESTRATÉGIA PARA PROMOÇÃO DE UMA PRIMEIRA INFÂNCIA SAUDÁVEL E PLENA.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Projeto de intervenção comportamental de duração de 15 meses a ser realizado junto aos cuidadores e suas respectivas crianças acompanhadas em 
consultas de puericultura a serem realizadas nos Consultórios de Saúde da Criança do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário 
Estácio do Ceará.  Enfermeiros (Professores Coordenadores do Projeto) e acadêmicos de Enfermagem (voluntários do projeto) desenvolverão 
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atividades educativas embasadas em metodologias ativas de aprendizagem com vistas ao empoderamento dos indivíduos em relação a questões como 
autocuidado em saúde, higiene corporal, alimentação saudável, hábitos de vida saudável relacionados à criança, bem como outras temáticas que 
possam se tornar pertinentes conforme a demanda de atenção do grupo para a promoção da saúde e prevenção de agravos. Busca-se, assim, 
identificar pontos frágeis e que necessitam de atenção na promoção da saúde desses indivíduos e incentivar os alunos a participarem de ações 
educativas com foco na área de saúde coletiva (promoção da saúde), contribuindo para a formação e conscientização destes a respeito do seu papel 
nesse contexto. Além disso, propõe-se documentar as atividades em andamento para que sirva de incentivo a outros alunos e colaboradores neste 
trabalho. Este trabalho busca inspiração em alguns princípios estabelecidos na Carta de Ottawa elaborada durante a 1ª Conferência Internacional 
sobre Promoção da Saúde. Assim, considera que a assistência à saúde tem um papel significativo na determinação do processo saúde-doença, 
sugerindo a reorientação dos serviços e sistemas de saúde visando à implementação de práticas integrais e o fortalecimento de ações de promoção da 
saúde. Considera-se, para isto, ser necessária uma mudança de atitude dos profissionais de saúde a ser alcançada através de processos educativos, 
treinamentos e novos formatos organizacionais. A atuação em saúde deve estar orientada para a necessidade dos sujeitos como um todo, devendo se 
organizar respeitando as diferenças culturais porventura existentes. Este reordenamento torna-se exequível a partir do compartilhamento de 
responsabilidades e da parceria entre usuários, profissionais, instituições prestadoras de serviços e comunidade. Em paralelo com a relevância da 
educação em saúde destaca-se a primeira infância, que abrange a faixa etária do nascimento até os 5 anos de vida. A garantia de uma primeira infância 
saudável é primordial em contexto simplificado de crescimento e desenvolvimento saudáveis, em contexto mais amplo significa garantir que as 
políticas públicas estão sendo cumpridas. Portanto, a primeira infância depende de fatores amplos, como o governo e de fatores mais cotidianos, como 
a rotina entre familiares. Assim, a participação do usuário nos processos decisórios, nas atividades de planejamento e na implementação das ações de 
saúde constitui uma das estratégias centrais da Promoção à Saúde. Esta abordagem coloca em relevo a necessidade de as ações em saúde buscarem 
fortalecer a atuação dos indivíduos e dos grupos e do incentivo das ações que ofereçam suporte social aos coletivos comunitários, que estimulem 
processos de autoajuda e que busquem implementar novas práticas de Educação em Saúde.As atividades do projeto serão desenvolvidas 
mensalmente. Os encontros serão realizados na Unidade Via Corpvs do Centro Universitário Estácio do Ceará que servirá de suporte estratégico para o 
desenvolvimento das ações na comunidade. Os docentes responsáveis realizarão a pactuação com as famílias cadastradas para o desenvolvimento do 
trabalho, bem como com os acadêmicos interessados em colaborar com o projeto e que, obviamente, possuam identificação com a temática de 
trabalho em questão.   

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título BAROPODOMETRIA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Projeto de Responsabilidade Social Baropodmetria visa diagnosticar os desequilíbrios dos pontos de apoio dos pés por meio da realização de testes 
que identificam a sobrecarga plantar em pessoas da comunidade com problemas ortopédicos, desportivos, posturais e neurológicos, atuando, 
portanto, na prevenção e tratamento desses distúrbios neuromusculares. O exame na plataforma de baropodometria proporciona a elaboração de um 
laudo, o qual indica um tratamento mais específico e a confecção de uma palmilha corretiva quando necessário.  Além disso, oferece oportunidades 
ao discente do Centro Universitário Estácio do Ceará vivenciar um atendimento especializado e desenvolver trabalhos científicos nesta área fascinante 
e em ascensão da fisioterapia.  O aluno também tem a oportunidade de participara de ações educativas, orientando aos indivíduos medidas de saúde 
e auto-cuidado, pois o projeto é aberto à comunidade independente de faixa etária, sexo, nível de escolaridade e situação socioeconômica sempre sob 
a supervisão de uma professora coordenadora.     

Docente orientador: Érika Porto Xavier E-mail: erikaportox@hotmail.com

Título CENTRO DE TRATAMENTO DA COLUNA - CTC

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A tríade missão universitária do Ensino, Pesquisa e Extensão, traz para sala de aula e laboratórios a comunidade e suas demandas, essa interação com a 
sociedade permite a academia criar situações de aprendizado, concepção de novas ideias, contribuindo para a formação do capital humano, intelectual 
e científico do país, focado no desenvolvimento sustentável da sociedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde de cada 10 pessoas, 8 terão dores 
nas costas ao longo da vida. Conforme o Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho da Previdência Social referente ao ano de 2012, registrou 47.554 
casos de Dorsalgias, de acordo com a CID-10, ocupando o 2º lugar de prevalência. No cenário atual, o trabalho exige esforço físico e estresse 
psicológico, expondo os trabalhadores por tempos prolongados a altos níveis de tensão e a posturas inadequadas, acarretando em complicações 
afetando principalmente a coluna vertebral, trazendo, como consequência, dor que se relaciona intimamente com a baixa auto estima, redução da 
qualidade de vida e limitação funcional. O tratamento conservador, por intermédio da Fisioterapia, apresenta eficácia no controle das algias vertebrais. 
Nesse contexto o Centro de Tratamento de Coluna (CTC), pretende ser referência em prevenção, promoção e reabilitação dos problemas que 
acometem a estrutura vertebral. A relevância do CTC vai além de contribuir com a formação dos alunos de graduação de Fisioterapia e aproximar os 
graduandos de sua prática profissional, impactar na diminuição das queixas quanto à intensidade da dor da comunidade atendida e a melhoria de sua 
qualidade vida. Objetivos: proporcionar à população beneficiada a prevenção, o tratamento das algias e patologias da coluna vertebral; orientar os 
hábitos posturais; fornecer conhecimentos e experiências de aprendizagem referentes à saúde física; promover melhora do nível de aptidão física; 
reduzir, nos pacientes participantes do projeto, o uso de analgésicos e anti-inflamatórios, bem como esclarecer sobre a prática de automedicação; 
proporcionar melhoria da qualidade de vida e autoestima dos participantes; propiciar experiência prática com os acadêmicos no atendimento aos 
pacientes. Metodologia: Serão atendimentos semanais à população para melhora de pacientes que sofrem de quadros álgicos na coluna vertebral, 
visitas em ambientes especializados para trabalhar a prevenção dos distúrbios associados a coluna vertebral. Serão realizadas também discussões de 
casos clínicos para disseminar conhecimentos científicos já socializados. O projeto funcionará às quartas-feiras, turnos manhã e tarde na Clínica Escola 
de Fisioterapia da Estácio, com o tratamento e prevenção das patologias associadas, utilizando os recursos eletrotermofototerápicos disponíveis, 
juntamente com as diversas técnicas manuais aplicadas pelo fisioterapeuta. A promoção das ações de prevenção será feita por meio de visitas a 
escolas, hospitais e/ou clínicas especializadas. Para seu funcionamento contaremos com a estrutura de uma sala que contem os recursos necessários. 
O CTC tem como principais metas beneficiar 600 pessoas da comunidade e capacitar 15 alunos durante o ano de execução do projeto, levando ao 
público atendimento de qualidade de forma gratuita, além de informações que poderão reverberar no conhecimento por parte da população quanto à 
prevenção e cuidados de saúde. O CTC estará situado na Clínica de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio do Ceará, Rua Vicente Linhares, 308 - 
Aldeota, com ampla atuação na região de Fortaleza. REFERÊNCIAS CARRIERI, A. BITTENCOURT, E. Responsabilidade social: ideologia, poder e discurso 
na lógica empresarial. Revista de Administração, São Paulo, v. 45, p. 10- 22, 2005. MONTREZOR VALENÇA, JB; et al. Perfil de trabalhadores com 
doenças da coluna vertebral atendidos em um serviço de saúde. : Profile of workers with spine cord diseases attended in an occupational health 
service. Cadernos de Terapia Ocupacional da UFSCar. 24, 2, 227-233, Apr. 2016.
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Título ERGOESPIROMETRIA
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Resumo do projeto: O projeto de Ergoespirometria visa realizar avaliação de potência aeróbia e capacidade funcional cardiorespiratória, ECG de 
esforço e curva pressórica em testes de esforço máximo, com público-alvo nos pacientes dos programas de responsabilidade social da FIC e pacientes 
externos. Os alunos terão desenvolvimento de habilidades e conhecimentos envolvidos com o processo de avaliação e áreas afins.  -	Objetivos: 
Proporcionar aos docentes e discentes o conhecimento teórico-prático do ergoespirômetro e essencialmente suas aplicações clínicas e de pesquisa; -
	Divulgação do projeto junto aos outros projetos de responsabilidade social da FIC -	Aplicar os conhecimentos adquiridos no ergoespirômetro nas 
áreas de: -	 Prevenção (avaliar e detectar alterações cardiológicas, ventilatórias e pressóricas no repouso e durante atividade física) -	Reabilitação 
(otimizar as condutas e fornecer dados para os profissionais ligados à reabilitação -	Pesquisa (estabelecer dados normativos para a população em 
relação ao peso corporal, sexo, idade e atividade física).  Metodologia: Durante os últimos anos houve uma revolução nos equipamentos que avaliam 
e exercitam o indivíduo. Estes equipamentos têm sido amplamente utilizados em avaliações e programas de reabilitação. Sendo assim, é importante 
que os acadêmicos e profissionais das áreas afins estejam sempre bem informados sobre as mudanças tecnológicas e sejam cuidadosos e criteriosos 
em avaliar estes equipamentos, suas aplicações clínicas e de pesquisas. Os professores e alunos deverão usar jaleco ou vestimenta branca durante as 
atividades do programa no laboratório.   Os alunos deverão assinar a folha de freqüência de cada dia do programa.    Os alunos deverão ser 
estimulados a realizar pesquisa científica utilizando o ergoespirômetro e em antropometria.   Os resultados das avaliações dos pacientes serão 
analisados pelo professor do programa e encaminhados ao solicitante com seus respectivos comentários e sugestões.  Recursos necessários para a 
execução do projeto:  1.	Analisador de gases com software 2.	Esteira ergométrica  3.	Equipamento de ECG 4.	Estabilizador STARK 3.0 
MICROSOL 5.	Pentium CPU, 32 MB RAM  6.	Impressora Deskjet 640C 7.	Monitor SVGA monitor colorido  8.	Esfigmomanômetro de 
braço 9.	Estetoscópio simples e duplo 10.	Acessório de calibração (02 peças) 11.	Frequencímetro marca POLAR – 5 unidades 12.	Balança 
antropométrica 13.	Estadiômetro 14.	Bocais pequeno, médio e grande  15.	Clipe nasal de metal 16.	Desfibrilador automático – 1 
unidade  MATERIAL DE CONSUMO: 1.	uma resma de papel A4 2.	Eletrodos descartáveis marca Meditrace – 11 unidades / exame – Total do 
semestre = 600 3.	um cartucho de impressão para jato de tinta (Hewlett Packard) 4.	Algodão hidrófilo – 1 pacote 1000g 5.	Álcool 70% - 1 
litro 6.	Barbeador descartável – 25 unidades / semestre 7.	Luva para procedimentos – 1cx / semestre 8.	Esparadrapo – 1 rolo 15 
cm 9.	Guardanapo de papel – 4 pctes /semestre 10.	 Lençol de papel para maca – 2 rolos 11.	Cópias Xérox – Prontuários, folders, material 
informativo – 200 cópias/semestre 12.	Visita do técnico da assistência técnica autorizada para manutenção preventiva – 1/semestre  Impacto social 
relevante à comunidade acadêmica pela incorporação de metodologia de avaliação aos discentes de fisioterapia e à comunidade, avaliando os 
pacientes internos dos projetos de reabilitação da Estácio-FIC, com acréscimo de temas relevantes e atuais à formação do fisioterapeuta.

Docente orientador: Marcus Strozberg E-mail: strozberg@uol.com.br

Título ESCOLA DE POSTURA, TERAPIA MANUAL E PILATES

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Projeto que atua tanto no tratamento quanto na orientação de pessoas com disfunção da coluna vertebral. Busca colocar em prática técnicas tanto em 
relação a Fisioterapia manipulativa, quanto da abordagem do método Pilates, além do aprendizado clínico do diagnóstico das disfunções da coluna 
vertebral ou de disfunções músculo-esqueléticas ligadas a coluna, obtendo experiências que serão aplicadas na vida profissional, após a formação. 
Busca ainda incentivar os alunos a participarem de ações voluntárias, com foco na área social, em especial no processo de conscientização da sua 
responsabilidade neste contexto. Este projeto propõe-se a contribuir com a melhoria da qualidade de vida de pacientes que não podem ter acesso ao 
atendimento particular, através da orientação e tratamento oferecidos pelos alunos, sendo supervisionados pela professora responsável. Além disso, 
propõe-se a exibir e divulgar os benefícios do trabalho voluntário, tanto para a Instituição quanto para o aluno, resultando em conscientização deste 
problema que afeta a maioria da população: as algias da coluna. A terapia manual, como a osteopatia e a reeducação postural, assim como o Pilates, 
está cada vez mais mostrando excelentes resultados quanto sua rapidez e eficácia no diagnóstico e tratamento de pacientes que procuram a 
fisioterapia. Como estes tratamentos são especializados com poucos profissionais atendendo e por isso sendo um tratamento caro, é importante que 
se tenha um programa de responsabilidade social para estar atendendo à comunidade. A união de intervenções educativas e técnicas manuais irão 
trazer um maior benefício para o paciente e oportunidades e subsídios para o aluno de fisioterapia aprender técnicas nem sempre vistas na 
graduação.Os alunos atendem pacientes de forma individual à comunidade com queixas de dores na coluna. Antes de iniciar os atendimentos, os 
alunos recebem capacitação e orientações da professora responsável, para que os pacientes sejam atendidos da melhor forma. No primeiro 
atendimento, os alunos realizam uma avaliação para detectar o problema e poder tratar de forma correta, utilizando métodos de diagnóstico 
específicos e técnicas da Terapia Manual e RPG. Um pré-requisito para atender os pacientes é possuir conhecimento e prática das técnicas manuais. O 
projeto também disponibiliza aulas de Pilates, sendo dividido em duas turmas, contendo, no máximo, dez pessoas em cada equipe.  Os alunos utilizam 
os equipamentos disponíveis no laboratório, como bola suíça, colchões e um barril, sendo realizado o pilates solo. Objetivos:  
atendimento de pessoas com problemas da coluna vertebral  através de um programa supervisionado de Fisioterapia manipulativa, Pilates e exercícios 
específicos para terapia da coluna vertebral ões 
preventivas que atuem na redução e/ou eliminação dos problemas posturais ão corporal e ajuste das compensações 
referentes aos desequilíbrios do corpo.  à pesquisa dos alunos através da utilização teórico prático das técnicas 
existentes  ão do projeto na comunidade  
desenvolverem hábitos saudáveis prevenindo várias doenças da coluna  	 	  

Docente orientador: Giselle Notini Arcanjo E-mail: gnotini@hotmail.com

Título LIGA ACADÊMICA FISIO-MULHER

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA: As mulheres vivem situações que as expõem a diferentes riscos de saúde, embora possuam maior esperança de vida ao 
nascer. Os graves desníveis socioeconômicos e educativos nos levam a buscar alternativas inovadoras e continuadas que reduzam esses riscos. 
Considerando a formação do estudante e a responsabilidade social da IES, já em 2017 propus a criação da Liga Acadêmica Fisio-Mulher (LFM), cuja 
atuação vem despertando crescente interesse de alunos e docentes, mobilizando-os para o estudo da Fisioterapia em Saúde da Mulher (FSM). A LMF é 
um espaço de construção de conhecimento e intervenção na saúde da mulher (SM), sob a coordenação de Juliana Lerche V. R. Pires, a partir de sua 
experiência acadêmica e clínica. Os registros estão no Instagram (@ligafisiomulher) e Facebook (Liga Fisio-Mulher). Pelo sucesso, alcance social e 
perspectivas deste projeto teórico-prático, proponho que a LFM se torne atividade de extensão universitária permanente. OBJETIVOS: Rever anátomo-
fisio-patologia e epidemiologia na SM; Apresentar Políticas Públicas de SM (PPSM) e o papel da fisioterapia; Refletir sobre humanização, ética e 
bioética; Aproximar o aluno da prática da FSM; Ser agente transformador na vida das participantes; Conscientizar o leigo sobre FSM, tratamentos e 
técnicas; Participar de eventos científicos. METAS:  Relacionar PPSM com a fisioterapia para fins de ações; Discutir o código de ética da fisioterapia e 
aplicá-lo à SM; Planejar visitas, avaliações e intervenções; Observar a realidade e intervir; Elaborar e aplicar questionários ao público-alvo; Coletar 
depoimentos sobre o resultado das ações; Registrar os encontros com fotos e vídeos; Compartilhar informações sobre a FSM em datas comemorativas 
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e/ou em locais de grande circulação; Divulgar os resultados de ações desenvolvidas na LFM em eventos científicos. METODOLOGIA: 4 encontros 
mensais – 3 na Via Corpvs (VC) com 1:30h e 1 nas instituições parceiras (IP), com 3h de duração. Uso de “Metodologia Ativa”, recursos audiovisuais, 
palestras, demonstrações, convite a especialistas e técnicas de elicitação de dados. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: A LFM é financeiramente 
viável e não onera a Estácio. Possui 2 IP de renome: Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém (IPNJ), para promoção da saúde na comunidade de baixa 
renda, localizada na Cidade 2000 (@ipnovajerusalem); Harmonia Materno Infantil Clínica Interdisciplinar (HMICI), para promoção da saúde na 
população de classe A/B, localizada na Aldeota (@clinica_harmonia).  IMPACTO SOCIAL: Interferência positiva da LFM nas condições de risco e 
vulnerabilidade social, promovendo a SM em populações de diferentes níveis socioeconômicos.   ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: As ações ocorrem em 
Fortaleza/CE, nos bairros Água Fria (Estácio); Cidade 2000 (IPNJ) e Aldeota (HMICI). REFERÊNCIAS: ABRAMS P, CARDOZO L, WAGG A et al. 
Incontinence: 6th International Consultation on Incontinence. 6. ed. Paris: Health Publication; 2017. BARACHO, E. Fisioterapia Aplicada à Saúde da 
Mulher. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.  BRASIL, Ministério da Saúde. Manual técnico: pré-natal e puerpério, atenção qualificada e 
humanizada. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. CAMPOS, W de S et al. Tratado de Saúde Coletiva. Rio de Janeiro: Hucitec e Fiocruz, 
2007. HERRMANN V et al. Stress urinary incontinence 3 years after pregnancy: correlation to mode of delivery and parity. International Urogynecology 
Journal and Pelvic Floor Dysfunction.Londres. 2009; 20(3):281-8. LEMOS, A. Fisioterapia Obstétrica Baseada em Evidências. Rio de Janeiro: MedBook, 
2014. PIRES, JLVR. Qualidade de vida de gestantes com incontinência urinária atendidas nas unidades básicas de saúde. Dissertação de mestrado. 
Universidade de Fortaleza; 2009. p. 94.

Título PREVENÇÃO LER DORT

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Curso de Fisioterapia possui, dentre os seus diversos Projetos de Responsabilidade Social e Extensão, o de Prevenção LER DORT, que foi implantado 
tendo como finalidade a promoção de saúde, através de um programa de prevenção, enfatizando a melhora na disposição física e qualidade de vida 
dos funcionários/ colaboradores da Instituição, com incremento na capacidade de concentração, mais integração, e consequente diminuição nos níveis 
de estresse, dos desconfortos posturais e de dores musculares relacionadas às atividades laborais. É um programa que visa o bem estar físico e mental 
dos indivíduos (colaboradores) que exercem atividades laborais, utilizando atividades físicas dentro do próprio ambiente de trabalho, bem como ações 
educativas.  As lesões por esforços repetitivos ocasionam afastamento de muitos profissionais de seus postos de trabalho, sendo consideradas grande 
problema de Saúde Pública. Dentro desse contexto, visando amenizar estas repercussões e ganho na produtividade dos funcionários, desenvolvemos o 
Programa de Prevenção LER DORT, através de ações intervencionistas e educativas. O Programa de Prevenção LER DORT tem como objetivos: - 
Melhorar a performance osteomuscular dos funcionários das Unidades Via Corpvs, Moreira Campos, podendo estender-se às Unidades Centro e 
Parangaba, visando prevenir lesões por esforços repetitivos; Promover melhor disposição física e interação dos funcionários no ambiente de trabalho; 
Promover aumento da produtividade.                    A Metodologia aplicada se faz através de: - Curso de Capacitação: Aula Teórica-Prática aos discentes; 
Aplicação de Avaliações com os Funcionários; Análise de Postos de Trabalho; Cinesioterapia Laboral; Sessões Científicas e discussão de Artigos 
Científicos; Distribuição de Material Educativo. A viabilidade econômico-financeira se dá por sua abrangência e retorno em benefícios para 
colaboradores, e discentes envolvidos, especialmente porque conta com a participação de alunos devidamente matriculados na disciplina de Estágio 
Supervisionado do Curso de Fisioterapia. Para sua efetividade necessita-se dos materiais relacionados a seguir: 30 bolas de tênis; 30 bolinhas de 
propriocepção; 30 bastões; 30 colchonetes; 15 therabands. Apresenta como metas: Implantar o programa em todos os setores das Unidades Estacio 
FIC, em Fortaleza; Atingir 100% de participação dos funcionários das Unidades envolvidas no Projeto; Reduzir em 30% o percentual de sintomas dos 
funcionários participantes do programa; Capacitar os discentes, alunos regularmente matriculados, e inseridos no Programa Prevenção LER DORT, bem 
como amigos da RS, voluntários, enquanto participantes do Programa Prevenção LER DORT; Produzir 02 trabalhos científicos, até dez/2018. Dentre as 
vantagens de sua realização, pode-se destacar: permanência do funcionário no local de trabalho, enquanto realiza assistência fisioterapêutica; redução 
dos fatores de riscos laborais; redução do número de funcionários afastados por lesões ocupacionais/ absenteísmo; detecção precoce de LER DORTs; 
redução da incidência ou agravamento dos possíveis distúrbios; melhora do desempenho da Empresa, e consequência do aumento da 
produtividade. Referências: BUKOWSKI, E. L. Análise Muscular de Atividades Diárias. São Paulo: Manole, 2002. CODO, Wanderley; ALMEIDA, Maria 
Celeste C.G. de. LER: diagnostico, tratamento e prevenção. 6.ed. Petrópolis: Vozes, 2005.  DUL, J; WEERDMEESTER, B. Ergonomia Prática. Sao Paulo: 
Edgard Blucher, 2000.  IIDA, I. Ergonomia Projeto e Produção. São Paulo: Edgar Blücher, 2001. HALL, Carrie M; BRODY, Lori thein. Exercício 
terapêutico: na busca da função. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.   
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Título PROJETO DE ASSISTENCIA A MULHER MASTECTOMIZADA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
TITULO: PROJETO DE ASSISTENCIA A MULHER MASTECTOMIZADA-PROAMMA RESUMO: O Câncer de mama continua sendo uma das principais causas 
de morte de mulheres no Brasil e no mundo. Compreende a um tumor maligno devido à multiplicação desordenada das células da mama levando a 
alterações e complicações de natureza biológica, psicológica e social na mulher, secundárias a doença e a terapêutica(BRASIL,2017). Acreditando que 
não é fácil receber o diagnóstico desta patologia, e levando em consideração as possíveis alterações e dificuldades enfrentando pelas mulheres 
submetidas aos procedimentos terapêuticos necessários, é que julga-se de valia o desenvolvimento desse projeto que tem como objetivo realizar 
ações de assistência fisioterápica a mulheres com diagnóstico de câncer de mama, submetidas ao tratamento clinico e  cirúrgico e desenvolver ações 
educativas para a prevenção e a detecção precoce do câncer de mama. O projeto será desenvolvido no laboratório de diagnóstico e tratamento, da 
Estácio na sede via Corpvs, visto ter espaço adequado de atendimento e avaliação fisioterapêutica, e em  instituição parceiras e/ou conveniadas 
públicas e privadas(escolas, centros comunitários, praças publicas dentre outros). Além do atendimento e avaliação fisioterapêutica, oferecerá 
também  atividades com os alunos de Psicologia, Nutrição, Enfermagem através de palestras, oficinas e dinâmicas. O projeto será abordado de duas 
formas: preventiva e reabilitadora. A Abordagem preventiva será através de palestras e oficinas de auto exame das mamas realizadas na Estácio e na 
comunidade, além da elaboração e participação em eventos e campanhas educativas e preventivas desenvolvidas em parcerias com o governo 
municipal e estadual do Ceará, bem como com as associações médicas e serviços oncológicos e organizações não governamentais do estado. A 
Abordagem reabilitadora será feita através de formação de grupos, prática de exercícios, orientação de hábitos de vida saudável e tratamento 
fisioterapêutico especializado  pós-operatório de cirurgia da mama. Esta abordagem consistirá de 4 etapas : 1ª Captação de clientes; 2ª  avaliação 
individual; 3ª Plano de assistência ao cliente; 4ª Formação de grupos (dez pessoas). A mulher ao ser admitida ao grupo de reabilitação, através da 
demanda espontânea ou ter sido encaminhada por diferentes especialidades médicas.  O horário de atendimento será  nas segundas e quartas -feiras, 
no horário de 13h às 16:00 horas.  É um projeto viável  econômica e financeiramente por que já dispõe de um espaço, equipamentos e manterias 
necessários para a realização dos atendimentos e seu funcionamento na abordagem reabilitadora e já dispormos de parcerias e convênios que viabiliza 
a abordagem preventiva. O projeto tem como metas envolver pelo menos 50 alunos (amigo Rs, bolsistas e estagiários), atender 20 mulheres/dia na 
abordagem reabilitadora e atingir mais de 3000 pessoas na comunidade cearense, através de ações de educação em saúde e eventos.Trata-se de um 
projeto de relevância e grande impacto social, envolvendo pelo menos três municípios do Estado do Ceará. REFERENCIAS BRASIL. Instituto Nacional 
de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Coordenação Geral de Ações Estratégicas. Coordenação de Prevenção e Vigilância [Internet]. Estimativa 2016: 
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Incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA; 2016. Disponível em: <http://www.inca.gov.br/estimativa/2017/>   LIMA, Ana Lívia Pontes de et 
al . Rastreamento oportunístico do câncer de mama entre mulheres jovens no Estado do Maranhão, Brasil. Cad. Saúde Pública,  Rio de Janeiro, v. 27, n. 
7, p. 1433-1439, Julho,  2011.  MOREIRA, Camila Brasil Moreira; BERNARDO, Elizian Braga Rodrigues; CATUNDA, Hellen Lívia Oliveira; AQUINO, Priscila 
de Souza; SANTOS, Míria Conceição Lavinas; FERNANDES, Ana Fátima Carvalho. Construção de um Vídeo Educativo sobre Detecção Precoce do Câncer 
de Mama. Revista Brasileira de Cancerologia. v. 59, n.3, p. 401-407, 2013.

Título PROJETO DE ASSISTÊNCIA TRANSDISCIPLINAR E INTEGRAL À SAÚDE (PRATIS)

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: Patologias pulmonares são disfunções no sistema respiratório provenientes de alterações que limitam o fluxo aéreo e prejudicando assim 
as trocas gasosas.  Justificativa: A ação desse projeto de Extensão justifica-se pelo entendimento da necessidade da participação dos alunos também 
na assistência à comunidade, visto que as pessoas que vivem na mesma tem grande dificuldade de deslocarem-se para o Centro Universitário Estácio 
do Ceará, em busca de atendimento principalmente às patologias pulmonares. Dessa forma, a universidade vai além do ensino e da pesquisa, aliando a 
teoria com a prática. Esse contexto determina e ratifica a necessidade da Ação de Extensão como parte da proposta ementada pelo Projeto de 
Assistência Transdisciplinar e Integral à Saúde (PRATIS), surge para sanar as deficiências no atendimento à saúde respiratória da gestante, criança e 
idoso nas comunidades, em virtude da falta de condições das unidades básicas de saúde em prestar uma assistência transdisciplinar aos pacientes com 
pneumopatias. Objetivos: •	Ampliar os conhecimentos práticos e teóricos dos discentes da ESTÁCIO/FIC na área de Promoção da Saúde 
Respiratória; • Investigar a presença de patologias pulmonares nos residentes das comunidades assistidas; • Inserir o estudante de fisioterapia, 
enfermagem, nutrição, psicologia e educação física no meio profissional; • Prestar assistência multidisciplinar à saúde respiratória nas unidades das 
regionais assistidas pelo PRATIS; • Relatar às comunidades atendidas pelo PRATIS informações acerca de problemas de saúde respiratória mais 
prevalentes, bem como se valer do saber popular como meio de aprendizado, facilitando o intercâmbio de informações do saber popular e 
acadêmico; • Estimular a prática de publicações de trabalhos científicos. Metodologia: O PRATIS realizará 2 encontros semanais nas regionais II, VI e 
no PROSAF, onde serão efetuadas atividades de avaliação através de análise dos riscos do aparecimento de doenças respiratórios crônicas e/ou 
agudas, bem como da aferição de parâmetros cardiorrespiratórios, realização de testes e análise do sistema respiratório, orientação alimentares, 
cuidados de enfermagem, psicológico e de educação física para melhora da qualidade de vida. Essas atividades serão realizadas de acordo com a área 
da saúde correspondentes dos acadêmicos em parceria com o PROSAF e a SMS de Fortaleza. Viabilidade econômico-financeira: Verifica-se que os 
investimentos a serem realizados são viáveis tanto em termos econômicos quanto financeiros, visto que os custos são mínimos em frente aos 
benefícios que projeto irá proporcionar as comunidades envolvidas, usando materiais já adquiridos pela Estácio/FIC.  Metas: O PRATIS abordará 
questões como: o conhecimento e a ética para uma boa prática à saúde respiratória, os benefícios da inserção precoce dos acadêmicos no âmbito da 
prática, humanismo, pesquisa e publicação dos resultados obtidos, disseminando as experiências vividas e os conhecimentos produzidos pelo projeto, 
influenciando também a comunidade acadêmica dos cursos envolvidos. Impacto social: O impacto social da Ação de Extensão como parte da 
proposta ementada pelo PRATIS, poderá sanar as deficiências no atendimento à saúde respiratória da gestante, criança e idoso nas comunidades, em 
virtude da falta de condições das unidades básicas de saúde em prestar uma assistência transdisciplinar aos pacientes com pneumopatias, impactando 
diretamente em 300 usuários dos sistemas de saúde do município e do PROSAF. Abrangência geográfica: A área de atendimento do PRATIS será no 
PROSAF e nas unidades das regionais II e VI da SMS. Referências: 1.	ARBEX, Marcos Abdo et al. A poluição do ar e o sistema respiratório. Jornal 
Brasileiro de Pneumologia, v. 38, n. 5, p. 643-655, 2012. 2.	DE SOUZA ARAÚJO, Marize Barros; DE MEDEIROS ROCHA, Paulo. Trabalho em equipe: um 
desafio para a consolidação da estratégia de saúde da família. Ciência & Saúde Coletiva, v. 12, n. 2, p. 455-464, 2007.
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Título PROJETO DE DERMATO FUNCIONAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Projeto de Responsabilidade Social Dermato Funcional visa diagnosticar as alterações Dermatológicas Faciais e Corporais.As alterações Faciais são do 
tipo acne,,comedão e hipercromias.As alterações Corporais são: Edema, Retenção líquida e Estrias .Além disso, oferece oportunidades ao aluno do 
Centro Universitário Estácio do Ceará vivenciar um atendimento especializado e desenvolver trabalhos científicos nesta áreade Dermato Funcional. : 
Objetiva o atendimento à comunidade através de Técnicas de Drenagem Linfática,Limpeza de pele,Aplicação de Peeling Químicos e na realização de 
tratamento para estrias.. Participando, também, de ações educativas, orientando aos indivíduos  no auto-cuidado da pele,estimulando o bem estar,a 
qualidade de vida e a auto estima de seus pacientes.  
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Título PROJETO DE FISIOTERAPIA AQUÁTICA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A água vem sendo utilizada desde os primórdios da Antiguidade como meio de tratamento de vários males que atingem o ser humano. Com e evolução 
e o desenvolvimento técnico científico o uso da água para fins terapêuticos ultrapassa os aspectos socioculturais inerentes ganhando notoriedade 
através de estudos que indicavam os benefícios gerais e suas diversas formas de aplicação, tais como compressas quentes, spas romanos, tanques de 
Hubbard, entre outros.  Na piscina, várias abordagens de intervenção foram desenvolvidas, articulando conhecimentos de diversas ciências, como a 
hidrodinâmica, neurofisiologia, fisiologia, cinesiologia e biomecânica, engenharia, sociopsicologia entre outras, expressas através das técnicas de Bad 
Ragaz, Hidrocinesioterapia,  Propriocepção Sub-aquática, Halliwick, Watsu, Relaxamento Aquático, Terapia Manual Sub-aquática, entre outras, 
passando inclusive por aquelas relacionadas à atividade física.  Por ser hidroterapia um termo abrangente, o qual contempla desde a crioterapia ao 
turbilhão, há a tendência de utilização dos termos reabilitação aquática ou fisioterapia aquática para fazer referência ao tratamento realizado por um 
fisioterapeuta na piscina o qual tem a possibilidade de prestar atendimento às diferentes afecções traumato-ortopédicas e reumatológicas, 
cardiovasculares, respiratórias, neurológicas, pediátricas, geriátricas, entre outras, valendo ressaltar que com o processo de envelhecimento 
populacional que o Brasil experimenta e as peculiaridades inerentes à essa faixa etária, a fisioterapia aquática torna-se bastante relevantes como 
método de escolha para tratamento desses indivíduos, por oferecer, o ambiente aquático, menor carga às articulações e maior conforto, segurança e 
globalidade na execução dos exercícios terapêuticos, fatores importantes no processo de reabilitação de idosos, além dos efeitos, já consolidados no 
sistema cardiovascular, respiratórios e no aspecto biopsicossocial. Além desse grupo, outros também têm na reabilitação aquática um modo de 
tratamento relevante, tais como pessoas em pós-operatórios de artroplastia, ligamentoplastia, crianças com paralisia cerebral, adultos que sofreram 
acidente vascular cerebral, traumatismos raquimedulares, para citar apenas alguns.  Nesse contexto, a Clínica de Fisioterapia do Centro Universitário 
Estácio do Ceará oferece à comunidade acadêmica e à população em geral o Projeto de Fisioterapia Aquática, o qual não se constitui apenas em um 
propósito educacional-científico, com atividades supervisionadas por profissionais e professores-orientadores, mas também assistencial, através da 
reabilitação, promoção da saúde e qualidade de vida. Objetivo Geral: Fomentar atividades acadêmico-assistenciais na área de fisioterapia 
aquática. Objetivo específico: Capacitar alunos na utilização das várias técnicas da fisioterapia aquática respaldadas em evidências e no atendimento 
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humanizado. Metodologia:  Os alunos passarão por uma processo de seleção e após a sua aprovação, serão submetidos a uma capacitação de 20 
horas. Em seguida, serão organizados de forma à atender todos os dias e horários de atendimentos da clínica e supervisionados pela professora 
Responsável.  Viabilidade: Utilizaremos o espaço já existente na clínica escola, e a participação dos alunos se dará de forma voluntária, através da 
oferta de horas de atividade complementar e emissão de certificado de participação no projeto de extensão.  O projeto tem grande impacto na vida 
acadêmica dos alunos por permitir o contato com uma ampla diversidade de patologias, possibilitando a vivência prática aliada aos conhecimentos 
teóricos enriquecendo o currículo do futuro profissional de sucesso Estácio. Além de possibilitar à instituição à contribuição social, de assistir a 
comunidade com um atendimento diferenciado e de qualidade, sendo referência na sociedade.  COHEN, M. Fisioterapia Aquática. Manole, 2014. 
 
CAMPION, M.R. Hidroterapia: Princípios e prática. 2000.  

Título PROJETO DE FISIOTERAPIA BUCOMAXILOFACIAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: O projeto de fisioterapia bucomaxilofacial existe desde 2007 e é referencia na cidade de Fortaleza no atendimento de pacientes com 
traumas de face, DTM, oncologia de cabeça e pescoço e as demais cirurgias bucomaxilofaciais. Justificativa: Somos o único projeto da cidade 
recebendo encaminhamento dos hospitais de referência em Fortaleza na área de reabilitação de cabeça e pescoço. Objetivo: Por intermédio do projeto 
os alunos podem promover a reabilitação de pacientes com restrição de abertura bucal, dificuldade de deglutição, restrição na fala e mastigação. Dessa 
forma, o alunos adquirem na prática a experiência no tratamento de pacientes complexos que não encontram na rede pública da cidade um setor de 
fisioterapia especializado, e mesmo na rede particular ainda é bastante restrito e de alto custo. Metodologia: Os pacientes são encaminhados dos 
hospitais públicos que realizam essas cirurgias e mediante atendimento com hora marcada o alunos utilizam técnicas de terapia manual e os recursos 
eletrotermofototerápicos disponíveis na Clinica escola para o tratamento. Viabilidade econômico-financeira: O projeto tem baixo custo, pois o 
equipamento utilizado já existe na clínica escola e os materiais descartáveis utilizados são na maioria luvas de procedimento e máscaras e abaixadores 
de língua de madeira. Metas: aumentar o numero de atendimentos e estender o projeto para dentro do ambulatório dos hospitais. Impacto Social: Já 
somos referência nessa área em Fortaleza, sendo solicitado capacitação e palestras nos centros de especialização em Cirurgia bucomaxilofacial para a 
integração multidisciplinar. Abrangência geográfica: Fortaleza e cidades vizinhas. 
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Título PROJETO DE INTERVENÇÃO EM FISIOTERAPIA PEDIÁTRICA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Trata-se de um projeto de intervenção em fisioterapia pediátrica que tem como missão capacitar estudantes de fisioterapia para prestar assistência 
qualificada, integral e ética na área da pediatria. Atua nas áreas neurológica, traumatológica, reumatológica e respiratória na assistência a crianças de 0 
a 14 anos tendo como parceiros hospitais e clínicas que referenciam essas crianças com necessidade de uma avaliação da fisioterapia e possível 
intervenção. Essas intervenções acontecem na Clínica de Fisioterapia da Estácio,  na Unidade Moreira Campus, duas vezes na semana, no turno da 
tarde de segunda-feira e no turno da manhã de quarta-feira e são  realizadas pelos alunos com a supervisão do professor. O projeto  justifica-se pela 
necessidade de aumentar o contato direto dos alunos com a criança comprometida, onde eles possam através da vivência avaliar os casos e as 
propostas de tratamento realizadas nessas crianças. Sabe-se que a demanda de criança é muito pequena e os serviços são muito fechados para as 
visitas dos alunos (GUEDES, ALVES e WYSZOMIRSKA 2013), o que dificulta essa aproximação. A importância do projeto está também em ampliar o 
acesso ao tratamento, diminuindo assim o número de crianças que não tem acompanhamento por falta de vaga em outros serviços, abrindo mais uma 
oportunidade de encaminhamento e tratamento de fisioterapia. Os objetivos do projeto são capacitar estudantes de fisioterapia para prestar 
assistência qualificada, integral e ética na área de pediatria,  valorizar o conhecimento e as habilidades individuais, estimular a capacidade comunicativa 
com os pacientes, colegas, profissionais da área e demais pessoas envolvidas com o tratamento, aprimorar a capacidade de trabalho em equipe de 
forma harmoniosa, desenvolver o compromisso e responsabilidade profissional e Incentivar a responsabilidade coletiva.  O projeto foi apresentado a 
algumas instituições parceiras  como o Hospital Geral de Fortaleza, Hospital Geral Dr. Waldemar de Alcântara e NUTEP. Com a chegada da criança na 
Clínica de Fisioterapia da Estácio,  esta será encaminhada para a sala de avaliação da fisioterapia onde será aplicado a ficha de avaliação de acordo com 
a necessidade da criança. Após a avaliação da criança, se necessário, ela será encaminhada para o atendimento da fisioterapia que será realizado pelos 
integrantes do projeto supervisionado pelo professor. Para o tratamento de patologias respiratórias serão realizadas as técnicas de fisioterapia 
respiratória, para o tratamento de doenças neurológias serão realizadas a estimulação sensório motora ou a intervenção neurológica e para o 
tratamento de patologias traumatológicas serão realizadas técnicas para correção desse desvio. Frequentemente essas crianças são reavaliadas para 
constatar a necessidade da continuidade da criança no projeto ou a alta do acompanhamento da fisioterapia com as orientações devidas feitas aos 
cuidadores dessas crianças. Trata-se de um projeto viável do ponto de vista financeiro pois utiliza as dependências da clínica-escola, uma sala com 
espelho, cama e colchão e materias como bolas suíças, rolos, brinquedos  e outros já existentes na clínica. A meta do projeto é capacitar todos os 
alunos da graduação de fisioterapia ao atendimento na área da pediatria. O projeto trás muitos benefícios aos bolsistas e aos alunos da disciplina de 
Fisioterapia na Saúde da Criança, onde eles podem ter uma prática mais completa, com maior acessibilidade, já que está dentro da nossa clínica-escola 
e vivenciar mais de perto os problemas reais que essas crianças e seus cuidadores sofrem. É de grande valor e interesse para as instituições parceiras 
que tem um local referenciado para encaminhar seus pacientes. E o maior valor está em proporcionar para as nossas crianças um atendimento 
humanizado e de qualidade garantida       
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Título PROJETO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA OSTEOPOROSE E HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (HAS)

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Projeto de  Prevenção e Controle da Osteoporose e Hipertensão Arterial Sistêmica no qual eu coordeno desde 2003 tem como objetivo : melhoria da 
qualidade de vida dos participantes, despertar no aluno o interesse para atuar com segurança no atendimento ao idoso após ingressar no mercado de 
trabalho. Relacionado ao Ensino e Extensão, nas disciplinas do curso, TCC, encontro de pesquisa do curso anual e em eventos internos e 
externos. Hoje, em todo o mundo, a osteoporose é a doença óssea metabólica mais comum, atingindo quase metade da população com idade 
superior a 75 anos, de ambos os sexos. E, somente entre as mulheres, calculam-se uma em cada quatro chega a desenvolver a osteoporose pós-
menopausa.  Em vários países, a doença se apresenta, atualmente, como causa importante fonte de mortalidade, morbidade e alta taxa de invalidez. 
 
No caso do Brasil, não é diferente. Estima-se que até o ano de 2002, teremos em torno de 25 milhões de brasileiros na faixa da terceira idade.  Isso 
coloca a questão da osteoporose como uma das prioridades assistenciais do país, seja pela sua alta prevalência na população, seja pela oportunidade 
na aplicação de medidas eficazes de prevenção. A hipertensão arterial é uma síndrome multifatorial cuja prevalência no Brasil atinge de 22% a 44% da 
população urbana adulta.  A hipertensão arterial é uma síndrome multifatorial cuja prevalência no Brasil atinge de 22% a 44% da população urbana 
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adulta. A hipertensão é considerada um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento e progressão da aterosclerose e seus desfechos clínicos 
como o acidente vascular cerebral (AVC), infarto agudo do miocárdio (IAM), e a obstrução arterial periférica (OAP). É também uma importante causa 
da insuficiência renal crônica (IRC) e o mais importante fator de risco para a progressão de lesão renal. Conhecendo as necessidades supracitadas e a 
importância de um trabalho de esclarecimento, prevenção e controle da osteoporose e hipertensão arterial sistêmica, nos propomos a realizar este 
projeto para a prevenção e o controle à osteoporose e hipertensão arterial sistêmica  junto à comunidade assistida pelo Centro Universitário Estácio do 
Ceará. Temos como objetivos : Educar e informar para a comunidade sobre a importância da prevenção e controle da osteoporose e 
hipertensão; Promover campanhas de esclarecimento e prevenção da doença hipertensiva e osteoporótica e suas complicações junto à população; 
 
Desenvolver trabalhos científicos e epidemiológicos sobre hipertensão arterial e osteoporose;  Aplicar medidas de prevenção e controle á hipertensão 
e a osteoporose; Esclarecer formas de tratamento; Elevar a qualidade de vida dos idosos. Utilização de recursos já disponiveis pelo Centro 
Universitário Estácio do Ceará, como Recursos audiovisuais, Colchões, Bastões, Halterer, estotoscopio e tensiometro. Objetivando alcançar o maior 
número de pessoas na cidade de Fortaleza. JR, Moreira, Revista Brasileira de Medicina - Edição Especial: Oteoporose. Vol 56, agosto de 
1999. KNOPLICH, José. Prevenindo a Osteoporose: Orientações para evitar fraturas. São Paulo: IBRASA, 1993 Ministério da Saúde. 
URL:http://www.datasus.gov. Acessado em 28 de janeiro de 2018. Carneiro G, Faria AN, Ribeiro Filho FF, Guimaraes A, Lerario D, Ferreira SR, Zanella 
MT. Influência da distribuição da gordura corporal sobre a prevalência de hipertensão arterial e outros fatores de risco cardiovascular em indivíduos 
obesos. Rev Assoc Med Bras 2003; 49(3):306-311.

Título UREDAPE – UNIDADE DE REEDUCAÇÃO DAS DISFUNÇÕES DO ASSOALHO PÉLVICO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Projeto:  UREDAPE - Unidade de Reeducação das Disfunções do Assoalho pélvico  Curso: Fisioterapia  Professora orientadora: Leila 
Beuttenmüller __________________________________________________________ RESUMO Introdução: O Projeto UREDAPE - Unidade de 
Reeducação das Disfunções do Assoalho Pélvico do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio do Ceará baseia suas atitudes no compromisso 
que as organizações devem ter com a sociedade, trabalhando os pilares da atividade responsável e estimulando o corpo docente, discente e 
colaboradores para atuarem na construção de uma mentalidade direcionada para a implantação de projetos e ações de responsabilidade e de impacto 
socioambiental, respectivamente, com foco na demanda da comunidade, oportunizando a socialização do conhecimento adquirido na academia e na 
comunidade. Justificativa: A incontinência urinária(IU) é definida atualmente pela International Continence Society(ICS) como a queixa de qualquer 
perda involuntária de urina. Parar tratá-la têm sido utilizadas cirurgias, fisioterapia, fármacos, entre outras. Além dos problemas físicos, a IU afeta a 
autoestima,  atividades sociais e suas habilidades em manter um estilo de vida independente.  Diante disso,  representa um problema de prevalência 
relevante, que interfere na qualidade de vida(QV) desses indivíduos. Objetivos: Promover a reeducação de portadores de disfunções do assoalho 
pélvico (DAP), contribuindo para a sua reintegração social e promovendo a prevenção. Melhora o bem-estar, conscientização corporal e sexualidade. 
Trabalha com a multidisciplinaridade em parceria com outros projetos. Metodologia: Inclui a apresentação do projeto aos alunos, visita a hospitais e 
clínicas para a divulgação, discussão de casos clínicos, seminários sobre temas abordados, treinamento do atendimento, avaliação, protocolo de 
tratamento para as DAP, sessões educativas, reavaliação, relatórios do projeto. Consta na relação de materiais: aparelhos de eletroestimulação e 
biofeedback, material impresso como fichas de avaliações, frequência dos(as) pacientes, entre outros pertinentes ao funcionamento ideal do projeto. 
Além disso, são necessários macas, escadinhas, espelho, bola suíça, thera-band e material descartável, como batas, lençóis, luvas, máscaras, etc. 
Viabilidade econômico-financeira: UREDAPE já funciona desde 2004, porém se faz necessário a sua manutenção através de reposição do estoque de 
materiais descartáveis, manutenção dos aparelhos e acessórios, uma bolsa para estagiário, bem como atualização de novos aparelhos. Metas: 
Capacitar os estagiários no conhecimento teórico-prático da arte; Ensinar e possibilitar o atendimento à população específica sob a orientação 
professora; Informar e orientar a população sobre as DAP e seus tratamentos, contribuindo para a prevenção desses e Possibilitar visita técnica em 
estabelecimentos que contenham materiais para tratar as DAP. Impacto social: Tem correspondido às expectativas dos(as) pacientes de acordo com 
seus relatos de melhoras e do resultado das reavaliações, quanto aos sintomas e à QV.  Quanto aos(às) discentes, proporciona um novo aprendizado, 
observando-se que realizam trabalhos científicos e TCCs no tema em tela e de egressos que se especializaram e atuam na Fisioterapia Pélvica. 
Abrangência geográfica: Atende homens e mulheres de qualquer abrangência geográfica, mas a nossa clientela se limita ao estado do 
Ceará. Referências:  BARACHO, Elza et al. Fisioterapia aplicada a saúde da mulher. Rio de janeiro: Guanabara Koogan. 5 ed. 2012. GIRÃO, Manoel 
João Batista et al. Tratado de uroginecologia e Disfunções do assoalho pélvico. São Paulo: Manole. 2015. 

Docente orientador: LEILA BEUTTENMÜLLER CAVALCANTI SOARES E-mail: leila.soares@estacio.br

Projeto(s) do curso: Graduação Educação Fisica Licenciatura e Bacharelado

Título PSICOMOTRICIDADE E AVALIAÇÃO MOTORA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Projeto de intervenção Psicomotora e Avaliação Motora, no período de fev a dez de 2018,  junto ao Condomínio Espiritual Uirapuru, localizado na Av. 
Alberto Craveiro 2222, no município de Fortaleza (Ceará). Busca-se com esse projeto estimular o desenvolvimento psicomotor de crianças como 
também avaliar esse desenvolvimento para que se possam conhecer os possíveis déficits motores e assim proporcionar atividades que estimule o 
desenvolvimento harmonioso das crianças. Ainda, aprimorar o conhecimento prático e teórico dos alunos do curso de Educação Física (Licenciatura e 
Bacharelado) a partir de ações educativas pautadas no desenvolvimento psicomotor. Este projeto propõe-se a documentar as atividades em 
andamento e convocar novos alunos a este trabalho social. Exibir os benefícios do trabalho de voluntário, tanto para os efeitos no aluno quanto das 
entidades/ instituições. A conscientização dos problemas sociais promove, além do exercício da cidadania, o compromisso de criar ações sociais que 
promovam o desenvolvimento humano. Pois, a Responsabilidade Social busca instituir projetos que possibilite benefícios para um grupo de pessoas, 
mas não se restringe somente a esse aspecto, vai além, pois se trata de agregação de valores, que uma organização ou pessoa pode desenvolver com o 
intuito de promover uma sociedade com meio ambiente sustentável no presente e no futuro assegurando a sobrevivência. 

Docente orientador: CLAUDIA MENDES NAPOLEAO E-mail: claudianapoleao12@gmail.com

Projeto(s) do curso: NUTRIÇÃO

Título CANTINA SAUDÁVEL ESTÁCIO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução - Uma das causas mais relacionadas aos casos de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA), é a manipulação de alimentos, onde os 
manipuladores estão envolvidos em torno de 55% dos episódios de DTA’s, seguido dos equipamentos e utensílios contaminados e contaminações 
cruzadas, sendo responsáveis por 34,6% dos casos de surtos de origem alimentar (GERMANO e GERMANO, 2015). Justificativa - Algumas destas causas 
foram observadas nos serviços de alimentação do Centro Universitário Estácio do Ceará, através de uma pesquisa realizada em 5 cantinas da Unidade 
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Via Corpvs, no ano de 2013. Estes serviços foram então classificados como não conformes ao atendimento das exigências descritas na Resolução RDC 
Nº 216/2004 - ANVISA/MS. Objetivo geral - Implantar as Boas Práticas nas Cantinas do Centro Universitário Estácio do Ceará, minimizando os riscos de 
contaminação dos alimentos e agravos à saúde dos consumidores. Objetivos específicos - Realizar inspeção sanitária nas cantinas; Elaborar um 
relatório com o diagnóstico das condições higiênico-sanitárias observadas; Realizar capacitação em Boas Práticas para os manipuladores e demais 
funcionários das cantinas; Monitorar as atividades desenvolvidas pelas cantinas de acordo com a legislação; Participar de eventos técnicos e científicos; 
Desenvolver estratégias de educação em saúde; Implantar o Selo de Qualidade Cantina Saudável Estácio. Metodologia - Serão realizadas inspeções 
sanitárias, com base na Resolução RDC nº 216/2004 – ANVISA/MS e aplicação do check-list elaborado pela Vigilância Sanitária do Município de 
Fortaleza, através da Portaria Nº 31/2005. Esta atividade será realizada nos turnos da manhã, tarde e noite. Posteriormente, será elaborado um 
relatório descrevendo as não conformidades observadas durante as inspeções sanitárias, bem como serão apresentadas as ações corretivas para a 
melhoria da qualidade destes serviços. Caso as cantinas atendam de 70% a 100% das boas práticas, receberão o Selo de Qualidade. Quanto à 
capacitação dos manipuladores, será aplicado um curso de capacitação em BP, que terá carga horária de 20h. O curso será ministrado pela professora-
orientadora do projeto com a participação dos alunos integrantes. Pretende-se realizar uma capacitação a cada seis meses, sendo o dia e horário para 
realização acordado com a Coordenação do Curso de Nutrição e Donos das Lanchonetes. Viabilidade econômico-financeira – Será destinado recurso 
financeiro para aquisição de materiais de apoio como resmas de papel ofício; canetas; pranchetas; materiais de gráfica (cópias de legislações, 
frequências, informes técnicos, check list para realização das inspeções sanitárias, impressões de certificados, informes educativos, cartilhas, dentre 
outros); compra de materiais para realização das reuniões e capacitações (coffee breack). Metas – Implantar as boas práticas nas cantinas do Centro 
Universitário Estácio do Ceará; Ampliar os conhecimentos dos alunos para o gerenciamento de riscos; Desenvolver habilidades durante a atuação dos 
alunos neste Projeto, fazendo com que estes adquiram experiências para atuar na área quando ingressarem no mercado de trabalho. Impacto Social – 
Possibilitar a atuação dos alunos, onde poderão agregar a teoria com a prática no controle higiênico-sanitário dos alimentos. Abrangência Geográfica – 
o Projeto será desenvolvido nas cantinas do Centro Universitário Estácio do Ceará, na Unidade Via Corpvs, podendo ser ampliado para as demais 
unidades. Referências - FORSYTHE, Stephen J. Microbiologia da segurança dos alimentos. 2ª ed. Porto Alegre. Artmed, 2013. 607p. GERMANO, P. M. 
L.; GERMANO. M. I. S. Higiene e vigilância sanitária de alimentos. 2.ed. São Paulo: Livraria Varela, 2015. JAY, James M. Microbiologia de Alimentos. 6ª 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.

Título ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA – CEARÁ

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO: Em Fortaleza as feiras se ampliaram com o passar dos anos, oferecendo grande variedade de produtos alimentícios com preços 
acessíveis, tornando-se um local frequentado por grande parcela da população.  O que se observa é que não há controle sobre o transporte, 
armazenamento e comercialização dos alimentos, principalmente dos alimentos perecíveis, que necessitam de refrigeração, além de infra estrutura 
favoráveis para o crescimento e proliferação de microrganismos, com barracas, bancadas e utensílios inadequadas JUSTIFICANDANDO este projeto de 
pesquisa.  OBJETIVO: Avaliar as condições estruturais e higiênico-sanitárias das feiras e elaborar um guia para adequada estruturação e funcionamento 
das feiras livres do município. METODOLOGIA: O estudo será realizado no município de Fortaleza, no período de fevereiro de 2018 a janeiro de 2019. 
Será realizado em 6 feiras livres localizadas nas seis Secretaria Regional (SR) I, II, III, IV,V e VI, da Prefeitura Municipal de Fortaleza. As feiras serão  
escolhidas por conveniência, de maneira aleatória.  População do estudo: será representada por aproximadamente 200 feirantes. Delineamento 
transversal, de abordagem quantitativa, com componente descritivo e analítico composta por quatro fases.  Fase I – Revisão bibliográfica e estudo do 
meio com análise da estrutura física: programa de necessidades, zoneamento, lay out, desenho de cada barraca e expositor (materiais, dimensões); 
oferta de produtos: tipos e quantidades, origem, especificidades no que diz respeito a transporte e embalagens; comercialização de produtos: 
especificidade de armazenamento e exposição; manipulação dos alimentos: higiene e conduta de manipulação dos produtos e dos feirantes e 
qualidade dos produtos comercializados: características sensoriais, bem como a caracterização dos feirantes. Fase II – Elaboração diagnóstico  Fase III 
–  Será desenvolvida uma proposta de adequação dos materiais, com proposta de intervenção no que diz respeito aos itens elencados na primeira fase: 
análise da estrutura física, oferta de produtos, comercialização de produtos, manipulação dos alimentos, bem como o perfil sócio econômico dos 
feirantes tomando como base os conceitos da Segurança Alimentar e Nutricional - SAN. A VIABILIDADE FINANCEIRA do projeto é adequada, visto que 
se trata de um estudo construído por meio de diagnóstico, com custo de deslocamento, horas estudo e material para impressão textual e fotográfica.   
 
META: Elaborar um guia para adequada estruturação e funcionamento das feiras livres. Os produtos deste trabalho serão apresentados ao poder 
público municipal com vistas à implantação do novo modelo de comercialização de alimentos. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA, IMPACTO SOCIAL E 
VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA Fortaleza conta com uma área de aproximadamente 314.930 km² e população estimada para 2015 segundo 
IBGE de 2.591.188 habitantes. Fortaleza consta com  3 985 297 habitantes em 2015. Abriga 119 bairros. A comunidade de Fortaleza conta com 48 feiras 
livres onde são comercializadas frutas, legumes, verduras, roupas, carnes, peixes e artigos regionais com objetivo de contemplar a população com 
produtos produzidos pela agricultura familiar e da região. O preço acessível é um dos principais atrativos das feiras. Portanto a ABRANGÊNCIA 
GEOGRÁFICA deste projeto de pesquisa é o município de Fortaleza, tendo como IMPACTO SOCIAL a saúde dos frequentadores das feiras livres do 
município por meio de abastecimento alimentício mais adequado.  REFERENCIAS AKUTSU et al. Avaliação das boas práticas em duas visões: técnica e 
da empresa. Brazilian Jornal Of Food Technology, v. 12, p. 19 – 23, jan. 2009.  Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA. 
Documento de Referência da III Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Brasília, 2007. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 
ESTATÍSTICA – IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: Suplemento de Segurança Alimentar 2013. Brasília: IBGE, 2013

Docente orientador: Rafaella Maria Monteiro Sampaio E-mail: rafaellasampaio@yahoo.com.br 

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título VOZ E ESPERANÇA AOS AUTISTAS!

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Pretendemos, com este projeto de extensão, contribuir com a realização de ações contínuas para a transformação de uma realidade social: a violência 
sofrida por crianças e por jovens autistas na cidade de Fortaleza, ao serem excluídas da escola. O Transtorno do Espectro do Autismo – TEA é um 
transtorno crônico e permanente. Percebemos que os autistas adultos, em sua maioria, não conseguem levar uma vida com independência e 
autonomia. Talvez porque eles não tenham sido diagnosticado precocemente; o que deve ter comprometido ainda mais o desenvolvimento de seu 
processo cognitivo, pragmático e discursivo, bem como a sua vida social, educacional e profissional. Muitos sofreram violência no sistema educacional 
tradicional, que os excluía das escolas regulares e até mesmo das escolas especiais. Esse tipo de segregação os isolava do mundo e do seu papel de 
cidadão. Nos últimos anos, os diagnósticos de autismo têm aumentado, ampliando, em consequência, o número de estudantes nas escolas, gerando a 
necessidade de novos entendimentos sobre o processo de formação, a fim de promover a inclusão desses sujeitos. Apesar de a Legislação (Lei nº 
12.764/2012 – Direitos da Pessoa com TEA e Lei nº 13.146/2015) garantir o acesso à educação, muitas crianças e jovens são vítimas de práticas 
excludentes em diversos ambientes. Nesse cenário, nasceu a “Casa da Esperança” (situada à Rua Francílio Dourado- no. 11. Bairro Água Fria), nosso 

Docente orientador: Letícia Adriana Pires Ferreira dos Santos E-mail: leticia.ferreira@estacio.br

ESTÁCIO FIC Página 55 de 127



lócus de trabalho de extensão social e de pesquisa. Trata-se de um espaço de acolhimento e inserção de autistas, de preparação profissional, treinando 
de professores da rede pública de ensino, e de um movimento de luta pela saúde, educação e dignidade de pessoas autistas. É importante mencionar 
que esse trabalho de extensão e responsabilidade social já está autorizado pela Dra. Fátima Dourado, Fundadora e Diretora Clínica da Casa da 
Esperança. O projeto está inserido em um projeto maior, Viva a Palavra, da Universidade Estadual do Ceará, e visa fortalecer as práticas de letramento 
com os autistas, já autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UECE e da Estácio. As práticas de letramento, desenvolvidas 
por meio de uma metodologia com jogos de linguagem (cirandas de leitura, oficina de produção de poesia, oficina de narração, saraus literários, 
produção de livros, fórum de diálogos entre movimentos sociais de pais de autistas etc) podem colaborar, com o uso social, terapêutico e 
emancipatório da linguagem (ALENCAR, 2014), para o desenvolvimento da conscientização e da inclusão de crianças e de jovens autistas na sociedade 
contemporânea. Trabalhar com essa perspectiva desde a infância é uma forma de intervir na promoção da saúde e da educação, levando à construção 
de uma melhor qualidade de vida ao chegar à fase adulta. Além da bolsa auxílio, não haverá nenhum outro tipo de investimento financeiro do Centro 
Universitário Estácio do Ceará. O convênio entre a IES e a Casa da Esperança já foi firmado, sem ônus, resultando numa ação de Responsabilidade 
Social para o Centro Universitário Estácio do Ceará. Nossa proposta foi construída a partir dos pressupostos teóricos de Rajagopalan (2004), Moita 
Lopes (2006), Zaluar (2012), Alencar (2014), entre outros.

Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo

Título OFICINA DE QUADRINHOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Atualmente as histórias em quadrinhos são muito mais aceitas como produção artística e cultural por parcelas cada vez maiores da sociedade, sendo 
tratadas como uma ferramenta didático-pedagógica muito eficaz, possuindo a capacidade, através do seu currículo cultural, de divertir, transmitir uma 
forma de ser, sentir, viver e se comportar no mundo.  Apresentam um caráter lúdico e artístico, misturando texto e imagem, contribuindo, assim, para 
o desenvolvimento de capacidades envolvidas na leitura de textos multimodais (que se utilizam de diferentes linguagens). Além de entreter, podem 
contribuir para o aprendizado de outras áreas do conhecimento. Assim a proposta se justifica por entender que os quadrinhos registram uma 
problematicidade expressional de profundo significado estético, tornando-se a literatura por excelência do século XX e XXI. Ou um novo tipo de 
literatura, a literatura gráfico-visual. Além do contato direto com a sociedade, os membros da Oficina de Quadrinhos contribuem com a pesquisa 
acadêmica sobre a nona arte desenvolvendo artigos, monografias e dissertações sobre o tema e em eventos nacionais e internacionais de 
pesquisadores de HQs a exemplo do que já acontece na Universidade Federal do Ceará (UFC) e a Universidade de São Paulo (USP).  Sabe-se que a 
discussão sobre o uso e produção da charge, cartum e HQ como integrante das novas metodologias no ensino de nos mais diferentes componentes 
curriculares contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico e interdisciplinar. Assim, uma oficina de caráter local pode alcançar proporções 
de âmbito nacional. Deste modo, o projeto possui como objetivo principal desenvolver a leitura e produção de histórias em quadrinhos 
desenvolvendo as capacidades de leitura intersemiótica (ler e relacionar imagem e texto). Específicos 
na constituição dos quadrinhos abordando aspectos conceituais e suas principais formas de representação visuais, textuais, temporais e espaciais; 
 

conhecimento, possibilitando assim que os interessados ampliem seus conhecimentos em relação a esta produção; 
de fanzine histórias em quadrinhos.  A oficina será desenvolvida através de aulas dialogadas, com base na leitura prévia das referências indicadas, 
oficinas e rodas de conversa. Ao final da participante deverá entregar uma história em quadrinhos de 3 a 8 páginas para a produção de um Fanzine 
(produção independente sem fins lucrativos). Com relação a viabilidade financeira da oficina, num país onde a educação permanece como uma das 
áreas mais fragilizadas, com investimentos insuficientes e professores buscando alternativas para despertar o interesse dos alunos, essa proposta 
percebe que a utilização das histórias em quadrinhos pode se constituir em opção eficiente, de baixo custo, pois são um veículo de comunicação mais 
versátil em temas e tratamentos gráficos do que outras mídias. Precisa-se para a fabricação de uma história em quadrinhos apenas de papel, lápis, 
borracha e canetas.  Referências  CIRNE, Moacy. Quadrinhos, sedução e paixão. Petrópolis: Vozes, 2000. CALAZANS, Flávio Mário de Alcântara. 
História em quadrinhos na escola. São Paulo: Paulus, 2004. CIRNE, Moacy. História e crítica dos quadrinhos brasileiros. Rio de Janeiro: Ed. Europa; 
FUNARTE, 1990. EISNER, Will. Quadrinhos e arte sequencial. São Paulo: Martins Fontes, 1989. LUYTEN, Sonia Bibe. O que é história em quadrinhos. 
São Paulo: Brasiliense, 1985. LUYTEN, Sonia Bibe. Mangá: o poder dos quadrinhos japoneses. São Paulo : Hedra, 2000. McCLOUD, Scott. Desvendando 
os quadrinhos. São Paulo: Makron Books, 1995. MOYA, Álvaro de. História da história em quadrinhos. Nov. Ed Ampliada. São Paulo : Brasiliense, 
1996. RAMOS, Paulo; VERGUEIRO, Waldomiro. (orgs) Quadrinhos na educação – da rejeição à prática. São Paulo: Contexto, 2009.
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Projeto(s) do curso: Jogos Digitais

Título HUB JOGOS - GAMIFICAÇÃO DE DISCIPLINAS DA ESTÁCIO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Os jogos eletrônicos fazem parte da cultura do homem atual. Estudar seus componentes e sua influência dentro da sociedade garantem dados para 
que novas soluções em tecnologia possam ser desenvolvidas, buscando ajudar os usuários em suas atividades diárias.  Engajamento é essencial dentro 
do ambiente universitário e, portanto, professores devem ter recursos compatíveis com a linguagem da nova geração de alunos na prática acadêmica. 
Objetos de aprendizagem foram usados durante anos através do software educacional, a maioria sem sucesso. O dilema persiste: como aliar a 
tecnologia, tão presente e atuante, com o engajamento dos alunos através das linguagens digitais, nas práticas acadêmicas? Os jogos digitais são a 
solução. O ato de jogar de forma lúdica, segundo Huizinga, permite que usuário, dentro de sua imersão, encarem desafios com alta motivação. Pode-se 
construir mecânicas de jogos que permitam conter em suas narrativas ou jogabilidade aspectos que possam favorecer o aprendizado. O desafio do 
design de jogos é aliar diversão com educação. Produtos desse tipo são feitos sob encomenda e demandam muitos insumos. O HUB Jogos foi criado 
em Fortaleza para atender a demandas da Estácio para a criação de jogos eletrônicos do curso de Jogos Digitais. Usando técnicas como a gamificação, 
produz jogos que são usados pelos alunos dos Campi. Aprendendo com as experiências e formatando processos amadurecidos nessa prática, já fez 
alguns protótipos de jogos para disciplinas em Fortaleza. Com esse edital pode-se assegurar alocação de tempo e recursos necessários para dedicação 
total na realização dos jogos, deixando de ser um trabalho experimental para uma colaboração institucional, algo instrumentalizado, reutilizável e 
aplicável em todo o Brasil. Objetivos Gerais – Produzir pelo menos 3 jogos para disciplinas da Estácio, a serem testados e disponibilizados para a 
comunidade de alunos da instituição Específicos – Compartilhar a metodologia com grupos no Brasil; estimular professores dos cursos da instituição a 
adotar práticas de Design Motivacional através dos games Metodologia O projeto já se encontra ativo desde 2017 e cadastrado como extensivo pela 
Unidade. O projeto se dará com um grupo de 8 a 16 alunos, orientados pelo proponente, que trabalharão em conjunto no desenvolvimento de até 3 
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produtos em disciplinas de cursos diferentes, documentando suas experiências e relatando-as durante o processo, em 3 etapas: 1 – Levantamento de 
dados – formatação do Game Design Document, identificando em que ponto está cada jogo e o que é necessário para sua produção – a equipe será 
formada por alunos multidisciplinares. 2 – Desenvolvimento – o desenvolvimento seguirá os referenciais da engenharia de software, somados com as 
técnicas de gerenciamento de projetos em PMBOK, com geração de relatórios. 3 – Entrega – nos prazos do cronograma, os produtos serão entregues 
para os professores. Todos os testes com usuários e estudos de usabilidade serão de responsabilidade dos professores envolvidos, bem como estudos 
e análises nessa fase. As experiências do projeto servirão para comparar, confrontar e analisar cada contexto. O projeto explorará a metodologia de 
trabalho e sua evolução, certamente amadurecida, gerando material para compartilhar com a academia em geral, com palestras, fóruns, e submissão 
de artigos. O projeto tem viabilidade técnica para ser realizado, uma vez que o HUB já tem estrutura física localizada na Unidade Moreira Campos. 
Existem parcerias com instituições para ajudar no desenvolvimento. Referências CRAWFORD, CHRIS. The art of computer game design. Vancouver : 
Washington State University, 1982. 1 CD-ROM. HUIZINGA, Johan. Homo ludens: a study of the play element in culture. Boston: Beacon Press, 
1971. SALEN, Katie; ZIMMERMANN, Eric. Rules of play: game design fundamentals. Cambridge : The MIT Press, 2004. 1 CD-ROM. SOMMERVILLE, Ian. 
Software Engineering. 9.. ed. Harlow, England: Addison-Wesley, 2010. ISBN 978-0-13-703515-1
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2018 - ESTÁCIO FLORIANÓPOLIS

Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título LABORATÓRIO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO (L.E.I.)

DESCRIÇÃO DO PROJETO
No Brasil o empreendedorismo cresce consideravelmente e é possível, cada vez mais, ver que novas empresas brasileiras podem se destacar 
internacionalmente e mesmo aos poucos o empreendedorismo se torna importante para o brasileiro.  Florianópolis tem mantido o segundo lugar 
como a cidade mais empreendedora do Brasil (Endeavor 2016, 2017). Sendo que a Faculdade Estácio de Florianópolis foi considerada uma das 10 IES 
do Brasil mais influentes dentro de seus Ecossistemas de Empreendedorismo (StartupAwards 2017). Na academia é onde se faz diversas descobertas e 
aprendizados durante o percurso, o empreendedorismo dentro das IES permite que o aluno aplique o conhecimento aprendido e amplie suas 
descobertas. O objetivo geral é de desenvolver a infraestrutura e processos de suporte a criação de startups por meio do Laboratório de 
Empreendedorismo e Inovação da Faculdade Estácio de Florianópolis. Para isso, será realizada uma revisão exploratória de literatura e boas práticas 
sobre o desenvolvimento de startups, a criação e manutenção de uma estrutura de apoio física e humana e o acompanhamento e desenvolvimento de 
startups a medida que é revisto e documentado o papel da faculdade dentro do processo de criação. Neste trabalho será utilizado o método 
fenomenológico que emprega a pesquisa qualitativa, e busca descrever a experiência como ela é de fato (HUSSERL, 1973). Tratará da descrição direta 
da experiência da criação de startups dentro do ambiente de uma faculdade. Será uma pesquisa de natureza aplicada com o objetivo de gerar 
conhecimento para aplicações práticas para a solução do problema.  Dentro desta perspectiva os passos a serem executados serão: exploração da 
hipótese inicial, tratando da ideia como um todo; prototipagem do projeto, execução do produto mesmo que de modo rústico; a transição de hipótese 
ao canvas, que tratará do alinhamento das ideias de acordo com 9 componentes diferentes; a validação da hipótese que irá verificar se a ideia e 
protótipo estão no mesmo caminho; validação do protótipo que abordará o segmento de mercado desejado para saber se o produto será aprovado; e 
por fim sobre a situação em que se encontra a startup na atualidade. Com apoio de parceiros já existentes e da própria Faculdade Estácio de 
Florianópolis hoje temos a viabilidade de operar não apenas uma unidade do Laboratório de Empreendedorismo e Inovação em uma das salas da IES 
mas também possuímos capacidade de desenvolvimento de uma aceleradora de empresas que se utilizará do espaço ocioso da unidade em horários 
matutino e vespertino onde a utilização da IES é mínima. Sendo este espaço locado pelo programa em desenvolvimento, justamente pelas startups que 
estão sendo desenvolvidas. Já foi visto junto a unidade e aos alunos interessados o pagamento, por meio de cursos de extensão, de mensalidades para 
utilização do espaço como área de coworking e mentoria que atendem ambos os lados e permitem a viabilidade do programa. Desta forma, temos a 
meta de formar 8 startups neste primeiro ano de funcionamento e envolver diretamente 5% dos alunos da unidade, número aproximado de 50 alunos. 
Quantidade viável com base em nossos trabalho prévio onde já foi desenvolvido cursos de formação empreendedora com o qual tivemos 
envolvimento, não direto, de 89% dos alunos, dos quais acreditamos agora poder converter em verdadeiras startups. Além dos alunos, o programa 
prestará atendimento a empresas e empreendedores do entorno da IES, algo que já tem sido feito e justamente nos fez despontar como uma das IES 
mais influentes em seus ecossistemas de todo Brasil, tendo rendido matérias em jornais, entrevistas e colaborações com diversas entidades inclusive 
uma cadeira dentro do comitê de inovação de Florianópolis. Pretende-se agora formalizar esta impacto e alcançar novos degraus de reconhecimento 
estadual e nacional. 
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Projeto(s) do curso: Ciências Contábeis

Título NÚCLEO DE APOIO CONTÁBIL E FISCAL - NAF

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Docente orientador: Alexandre Serafim Prates E-mail: alex.pra@hotmail.com

Projeto(s) do curso: Gastronomia

Título PROJETO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE COZINHA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE FLORIANÓPOLIS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2018 - ESTÁCIO FMJ

Saúde

Projeto(s) do curso: ENFERMAGEM

Título ADOTE UM IDOSO: PROMOÇÃO DA SAÚDE DA PESSOA IDOSA EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Projeto de Extensão intitulado Promoção da Saúde da Pessoa Idosa em Instituições de Longa Permanência tem por objetivo auxiliar na adequação 
dos Cuidados aos Idosos em uma Instituição de Longa Permanência (ILP) em juazeiro do Norte – CE, a partir de um programa de Educação Continuada 
e Interdisciplinar. Propondo estimular nos discentes dos cursos de Enfermagem, Medicina, Fisioterapia e Farmácia uma visão ampliada para a 
assistência aos idoso frente a essa nova demanda da população se caracterizando pela transição demográfica  e tendo como resultado o aumento 
progressivo da população idosa. As ações serão desenvolvidas em uma ILP do município de Juazeiro do Norte e terão como ações prioritárias 
atendimento interdisciplinar ao idoso, educação em saúde e capacitação dos Cuidadores dos Idosos, além destas serão desenvolvidas atividades 
lúdicas com os idosos e uma ação de outros acadêmicos para que “Adote um Idoso” no intuito de promover o acolhimento dos mesmos. Como 
resultados esperados temos: melhorara a qualidade da assistência prestada pela ILP, estímulo a práticas de atividades físicas, atividades de socialização 
e hábitos saudáveis de vida auxiliando no bem-estar do idoso que se encontra nesta ILP.

Docente orientador: REGINA PEROLA BASTOS ROCHA E-mail: rpetrola@yahoo.com.br

Título EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM: APRENDENDO E ENSINANDO COM UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO: Trata-se de um projeto de extensão universitária implementado para desenvolver ações educacionais vinculadas a promoção dá saúde 
com um público alvo que possuem limitações mentais. O projeto intitulado: Educação em Enfermagem: Aprendendo e Ensinando com Utilização de 
Metodologias Ativas, busca desenvolver processos de ensino aprendizagem através de metodologias ativas/oficinas pautadas em estratégias 
educacionais afins ao aprendizado em saúde. Sob um prisma, busca favorecer a promoção da saúde de familiares e pacientes acompanhados pela 
equipe do Centro de Atenção Psicossocial Adulto em Barbalha-CE. RELEVÂNCIA/JUSTIFICATIVA: A Educação e a Saúde pública representam duas 
grandes e importantes áreas de pesquisa e investimento brasileiro, tendo em vista seus potenciais para dinamizar a realidade sociopolítica e econômica 
brasileira, o que gera indicadores compatíveis com uma nação em desenvolvimento. A própria Constituição Federal Brasileira (1988), em seu artigo 
205, afirma que a educação é direito de todos os cidadãos e dever do Estado e da família, tendo que ser promovida e incentivada com vistas ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Deste modo a educação em enfermagem é 
um pilar primordial para promoção e prevenção  em saúde. OBJETIVOS: Desenvolver processos de ensino aprendizagem pautados na educação em 
enfermagem com utilização de metodologias ativas. Promover aos participantes da proposta de extensão universitária conhecimentos, habilidades e 
atitudes enquanto educador em saúde. METODOLOGIA/TIPO DO ESTUDO: O projeto de extensão possui abordagem qualitativa e tem como lócus de 
atuação o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) adulto do município de Barbalha- CE, atualmente o projeto em vigor conta com onze participantes 
membros discentes e duas docentes/facilitadoras. As ações serão planejadas, realizadas e registradas durante 1 ano compreendendo o período de 
2018.1 a 2018.2. Os métodos utilizados serão pautados em estratégias educacionais como: Tempestade cerebral, técnica P-N-1, estudo de texto, 
dinâmicas de grupo, dramatização, rodas de conversa, oficinas com jogos, pinturas, circuito e Músicas. Para cada momento serão considerados: 
Pressupostos das Teorias Educacionais e o Ensino de Enfermagem; Fatores que influenciam no processo de educação em saúde; Usuários envolvidos e 
suas limitações cognitivas (pacientes do CAPS e familiares). METAS/IMPACTO SOCIAL: Desenvolver e mediar momentos educativos que visem 
esclarecer as informações com vista a promoção e prevenção em saúde em 2018.1 e 2018.2. Melhorar consideravelmente o conhecimento dos 
usuários do serviço de saúde de acordo com os assuntos que serão abordados. A relevância social do projeto se relacionará à repercussão indireta no 
processo de trabalho na Unidade de Saúde escolhida, acreditando que os enfermeiros poderão se envolver e programar ações de educação em saúde 
no contexto de estudo de forma mais exitosa, embasados na educação em enfermagem para os usuários. VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA: O 
projeto de extensão universitária supracitada conta com recursos e materiais disponibilizados pelos participantes e facilitadores, os materiais utilizados 
para os momentos educativos são: resma papel A4, canetas, xerox, cartolina, EVA, pinceis, papel madeira, tintas diversas e cartuchos para impressora 
(preto). O projeto não possui órgãos patrocinadores. REFERÊNCIAS BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 292 p. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Departamento 
de Apoio à Gestão Participativa. Caderno de Educação Popular e Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2007. BRASIL. Lei Federal de Diretrizes e Bases da 
Educação N°. 9394 de 20 de dezembro de 1996. Diretrizes e bases da educação nacional. Diário oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, 1996.
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Título ENFER+ PACIENTE SEGURO: ENSINANDO ACERCA DA SEGURANÇA DO PACIENTE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução A Segurança do Paciente está nas bases das ciências da saúde e no dia-a-dia do exercício profissional nos ambientes laborais, provendo 
meios para prestar a assistência ao paciente sem gerar consequências ruins. A temática foi intensificada da década de 1990 nos Estados Unidos da 
América, a partir do relatório “To Err is Human” do Institute of Medicine, no qual mortes decorrentes de incidentes em hospitais foi mais prevalente 
que morrer de acidentes de veículos (KOHN, CORRIGAN, DONALDSON, 2000). Em toda a rede de atenção à saúde, a segurança deve ser valorizada 
como um direito do paciente (BRASIL, 2014). Contudo, os profissionais ainda são pouco instrumentalizados para lidar com erros (OLIVEIRA et al., 
2014). O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), publicada em 2013, que traz como eixo prioritário a inclusão do tema segurança do 
paciente no ensino, como na graduação e educação permanente dos profissionais da Saúde (BRASIL, 2014).  O Ministério da Saúde (MS) estabelece 
que protocolos básicos devem ser implantados nos serviços, dentre eles: prática de higiene das mãos; segurança no uso de medicamentos; 
identificação; prevenção de quedas; e, de lesões por pressão (BRASIL, 2014). Justificativa Números alarmantes de incidentes têm sido associados ao 
agravamento do paciente, e a elevada mortalidade, o que torna a segurança do paciente um desafio.  A interação ensino-serviço é uma estratégia 
potencial para intensificar a discussão sobre a temática nos serviços de saúde e inserir o aluno no nesse contexto, possibilitando o pensamento crítico e 
a formação de um profissional instrumentalizado para a prevenção dos erros. Destaca-se ainda, que atividades de extensão com foco na segurança do 
paciente, são escassos. Objetivo Geral:  Desenvolver atividades educativas acerca dos protocolos básicos de Segurança do Paciente para profissionais 
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de saúde atuantes em hospitais. Metodologia O projeto será executado por estudantes do curso de Enfermagem da ESTACIO FMJ, em hospitais 
localizados na Região do Cariri, Ceará, Brasil. Para a capacitação dos discentes serão utilizados os protocolos de segurança do paciente do MS, a partir 
de métodos ativos, como discussão de casos clínicos, problematização, leitura e discussão de artigos. Em seguida, será construído o material didático. 
Serão priorizadas estratégias interativas, como paródias sobre os protocolos, poemas, afixação de cartazes, distribuição de folders e adesivos sobre os 
protocolos.  Viabilidade econômico-financeira Materiais de uso contínuo: folhas de oficio, tintas para impressão, pincéis, cartolinas, papel madeira, 
grampos, clipes.  Outros custos: grampeador, álcool gel em unidades individuais, confecção de blusas, jalecos, pulseiras de identificação, banners, 
folders, canetas e adesivos. Valor total do orçamento: cinco mil e quinhentos reais.  Metas Capacitar os alunos sobre quatro protocolos de segurança 
do paciente, por semestre; Realizar dezesseis momentos educativos para profissionais de saúde, por semestre. Impacto social Possibilitará uma 
maior discussão sobre a temática, o que contribuirá para transformação da prática profissional, a partir da adoção de cuidados mais 
seguros. Abrangência geográfica Será desenvolvido em hospitais das cidades de Crato, Juazeiro e Barbalha, Ceará, Brasil.  Referências OLIVEIRA, R. 
M.; LEITÃO, I. M. T. A.; SILVA, L. M. S.; FIGUEIREDO, S. V.; SAMPAIO, R. L.; GONDIM, M. M. Strategies for promoting patient safety: from the 
identification of the risks to the evidence-based practices. Esc Anna Nery. 2014 jan/mar;18(1):122-129. KONH, L.T.; CORRIGAN, J.M.; DONALDSON, M. 
S. Errors in health care: a leading cause of death and injury. To err is human: building a safer health care system. Washington (DC): Institute of 
Medicine, p.26-48, 2000. BRASIL. Ministério da Saúde. Documento de referência para o Programa Nacional de Segurança do Paciente / Ministério da 
Saúde; Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília, 2014. 

Título MAMÃE DE PRIMEIRA VIAGEM

DESCRIÇÃO DO PROJETO
	As gestantes primíparas vivenciam pela primeira vez a experiência da maternidade. Conhecer as dúvidas, percepções e necessidades dessas mulheres 
atendidas nos serviços de saúde pública, desvelam aos profissionais de saúde e estudantes, as necessidades no enfrentamento da maternidade. 
Percebe-se, com efeito, que muitos são os desafios quando se assume a responsabilidade de acolher a gestante, especialmente quando trata-se da 
primeira gestação; ficando evidente que tão importante quanto os resultados alcançados é todo o processo do cuidado que envolve o pré-natal, cujos 
resultados são o desfecho objetivo, muitos deles, mensuráveis. Diante desta problemática torna-se imprescindível que estas “mães de primeira 
viagem” recebam uma atenção especial no período que vai desde o pré-natal até os primeiros três meses do bebê. Inserir alunos de graduação em 
enfermagem para atuar na ESF levando orientações de cuidados a gestante e ao bebê; oportuniza benefícios mútuos: Atrai mais gestantes ao pré-natal, 
contribui para a formação do aluno em uma perspectiva de atuação crítica da enfermagem em espaços de atenção à saúde e possibilita a melhoria da 
qualidade da assistência prestada pelos serviços envolvidos e na qualidade de vida das futuras mamães, bem como de seus filhos. Esse projeto tem 
como objetivo Geral: Orientar gestantes em sua primeira gestação quanto ao cuidado pessoal e com o RN. E como objetivos específicos: desenvolver 
oficinas através de grupos formados por gestantes, profissionais de saúde e estudantes; Contribuir para formação do aluno em uma perspectiva de 
atuação crítica do enfermeiro considerando as necessidades do binômio mãe e filho; Possibilitar a melhoria da qualidade da assistência prestada pelos 
serviços envolvidos e na qualidade de vida dos usuários. Para alcançar esses objetivos, serão realizadas atividades na ESF 25, localizada no bairro 
Salesianos no município de Juazeiro/Ceará. Esta unidade foi escolhida por estar em uma área que apresenta um elevado número de gestante. A priori 
os alunos selecionados para a extensão serão capacitados acerca do tema através de grupos de estudo, aulas práticas de cuidado ao RN, discussões em 
grupo e rodas de conversa. Em seguida, serão desenvolvidas oficinas de cunho educativo/operacional com foco em temas de saúde da mulher e da 
criança. As metodologias que serão utilizadas envolvem dinâmicas de grupo, rodas de conversas, demonstrações práticas de como realizar o banho, 
troca de fraudas, cuidados com o coto umbilical e outros.  As dificuldades que podem ser encontradas deverão estar relacionadas a conceitos pré-
estabelecidos, relacionados à cultura e crenças populares. Quanto a viabilidade econômico/ Financeira é possível afirmar que este projeto possui 
excelente aplicabilidade, uma vez que, possui baixos custos financeiros, pois a principal ferramenta de execução é o conhecimento teórico cientifico.  
Sendo necessário apenas materiais básico para execução das simulações. Tais como: 01 Boneca (R$80), 01 Banheira (R$50), 01 PCT de Fraldas (R$25), 
Material de Papelaria (R$80). Totalizando um valor de R$ 235,00. Espera-se Alcançar efetiva melhoria na qualidade da assistência prestada as gestantes 
e puerperas; bem como melhorar o cuidado prestado ao RN nos primeiros meses de vida. Os impactos esperados são: 3  Artigos Científicos (periódicos 
e trabalhos completos em eventos científicos); 2 Trabalho de Conclusão de Curso e uma extensão. Além disso, vislumbra-se contribuir para formação 
do aluno sob uma perspectiva de atuação crítica do enfermeiro considerando as necessidades do serviço de saúde e de seus 
usuários. 	Referências: •	CARVALHO, B. L.; FREIRE J. C.; BOSI, M. L. Alteridade radical: implicações para o cuidado em Saúde. Physis, Rio de Janeiro, v. 
19, n. 3, p. 849-865, 2011.  •	SILVA, M. Z. N.; ANDRADE, A. B.; BOSI, M. L. M. LANDERDAHL, M. C. et al. A percepção de mulheres sobre atenção pré-
natal em uma unidade básica de saúde. 2013 
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Projeto(s) do curso: Farmácia

Título ESPUMA DO BEM

DESCRIÇÃO DO PROJETO
1.	DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA Um grande desafio atualmente no Brasil, principalmente na região Nordeste, é o combate e controle à 
pediculose, mais conhecido como infestação por piolhos, no entanto não é visto nenhuma ação do governo que se relacione a esta patologia, o que 
leva a uma preocupação que deve ser considerada e analisada. Levantando em evidência uma vertente cientifica, é relevante ressaltar a definição 
dada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) no que tange ao conceito de saúde, que seria não apenas a ausência de doença, mas sim um completo 
bem estar físico, mental e social, sendo assim a pediculose merece a atenção da comunidade cientifica por ser uma patologia que interfere nos três 
aspectos, físico ao causar coceira e desconforto ao enfermo, mental, pois prejudica a autoestima e em consequência social, pois a pessoa afetada deixa 
de ter contato com outras pessoas por vergonha. Não existem números precisos para quantificar a ocorrência no Brasil, porém é possível notar que 
mesmo depois de tantas medidas profiláticas, a quantidade de pessoas infectadas ainda é grande, principalmente crianças de famílias com baixo poder 
aquisitivo, no entanto cabe destacar que a pediculose não está relacionada à classe social, sexo ou cor em seu conceito patológico, más é verificado 
uma ocorrência maior em periferias e lugares onde se tem predominância de uma classe social mais baixa, por conta do grau de esclarecimento dessas 
pessoas e até mesmo pela falta de capital para ter acesso aos medicamentos que combatem essa doença.   2.	JUSTIFICATIVA O projeto de extensão 
‘‘espuma do bem’’ torna-se relevante em razão do grande crescimento de pessoas abrigadas em instituições de caridade na região do Cariri, com o 
conhecimento da real necessidade da região aumenta a preocupação de oferecer maior suporte, ou seja, este trabalho a doação de um xampu 
antiparasitária para entidade aplicar ou doar para aquelas pessoas que seja constatada a necessidade do uso, além do contanto com algumas escolas 
para que o shampoo tenha necessidade de ser distribuído além de palestras aos pais e alunos como temas voltados para higiene pessoal, a fim de 
proporcionar um bem-estar e qualidade de vida.  4.	OBJETIVO  Desenvolver formulação de xampu para combater a proliferação do piolho 
(Phthiraptera) e distribuir o cosmecêutico em entidades carentes e escolas que possuam alta incidência.  5. METODOLOGIA O projeto de extensão é 
dividido em duas etapas. A primeira etapa consiste na manipulação do xampu antiparasitário, este é produzido no laboratório de Tecnologia 
Farmacêutica da Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte - Ceará. O xampu é constituído com as matérias-primas (Metilparabeno, EDTA, 
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Cloreto de Sódio, Deltametrina, Propilenoglicol e Lauril Éter Sulfato de Sódio), cada xampu é envasado com conteúdo líquido de 100 mL. Após a 
produção do xampu segue-se a segunda etapa, que é a escolha das escolas ou instituições de caridade para a distribuição do 
produto.  6.	VIABILIDADE FINANCEIRA Vidrarias/Componentes	Quantidade	Valor 		 Béquer 1000 mL	                        2 un	R$ 40 Béquer 100 
mL	                        2 un	R$ 10 Proveta 100 mL	                        2 un	R$ 25 Proveta 1000 mL	                        2 un	R$ 110 Espátula	                                2 
un	R$ 14 Gral c/ pistilo	                        1 un	R$ 14 Frasco Plástico 200 mL        	100 un	R$ 100 Metilparabeno	                        60 g	R$ 
11 EDTA	                                        50 g	R$ 20 Cloreto de sódio 	                        250 g	R$ 10 Deltametrina	                                   1 L	R$ 
50 Propilenoglicol	                           2 L	R$ 66 Lauril Éter Sulfato de Sódio	   3 L	R$ 26  7. METAS Atender a um número de 100 
crianças/semestre  REFERÊNCIAS  MIRANDA, N. R. ESTUDO DA ESTABILIDADE PRELIMINAR DE XAMPU BASE COM DIFERENTES AGENTES DE 
VISCOSIDADE. Anais VI SIMPAC - V. 6. n. 1 – Viçosa – MG. 2014  

Título ESTUDO CROMOSSÔMICO DE PACIENTES COM SUSPEITA DE DOENÇAS GENÉTICAS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA O estudo dos cromossomos, sua estrutura e herança denomina-se citogenética. Em 1956 Tijo e Levan criaram técnicas 
eficazes para análise dos cromossomos, tomando este um procedimento diagnóstico importante na medicina clínica. As anormalidades cromossômicas 
são responsáveis por 60 ou mais síndromes identificadas. Estima-se que afeta 0,7% dos nascidos vivos, 2% das gestações em mulheres com idade maior 
do que 35 anos e 50% dos abortos espontâneos do primeiro trimestre. As doenças cromossômicas são bastante comuns na população chegando a uma 
incidência de 1 a cada 600 crianças nascidas (Síndrome de Down). O cariótipo é um exame necessário para a identificação de síndromes cromossômicas 
e é de fundamental importância para o médico geneticista poder realizar o aconselhamento genético de seu paciente. Além de ser forma 
comprobatória da doença, para que o SUS forneça a medicação de alto custo de forma gratuita ao paciente. Portanto, a citogenética é imprescindível 
para o diagnóstico de certeza de cromossomopatias, sendo de grande importância para o aconselhamento genético dos pacientes e seus familiares. 
 
Este trabalho é pioneiro no nosso Estado, onde há carência de profissionais que trabalham na área de Genética Humana. A partir desse trabalho 
poderemos incentivar a profissionalização de indivíduos na área de citogenética  OBJETIVOS Realizar o estudo cromossômico de pacientes com 
suspeita de anomalias cromossômicas para determinar um aconselhamento genético correto. Capacitar alunos dos cursos de farmácia para a análise 
do cariótipo, criando assim uma demanda de profissionais que possam difundir e ampliar o número de serviços no estado.  METAS: Diagnóstico 
laboratorial das síndromes de alteração numérica mais frequente na prática clínica, atendimento integral a todos os pacientes encaminhados para o 
serviço de citogenética da Estácio-FMJ bem como, o suporte ao Aconselhamento Genético realizado durante os ambulatórios de genética no estado do 
Ceará e áreas vizinhas.  METODOLOGIA, ESTRATÉGIA DE AÇÃO Será realizado um estudo genético-clínico de pacientes, onde será preenchido um 
protocolo que será realizado pela médica responsável pelo serviço de Genética do estado do Ceará. O protocolo e uma amostra de sangue periférico 
serão encaminhados para o laboratório de Genética da Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte. A seguir a amostra é processada e a lâmina fica 
pronto para análise. O laudo é concluído após a análise de 31 metáfases.  VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 	Todos os materiais necessários já 
existem no laboratório de Genética da Instituição e são utilizados para aulas práticas. IMPACTO SOCIAL E ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA Em nosso 
estado não há nenhum serviço que forneça este exame para o paciente de forma gratuita e que atenda a pacientes de todas as idades. Atualmente 
somos a única instituição a realizar o cariótipo de forma gratuita para pacientes adultos no estado beneficiando assim uma grande parcela da 
população. 	As amostras serão enviadas de um centro de referência do estado onde são atendidos todos os pacientes com suspeita de doenças 
genéticas, portando pode-se dizer que atenderemos a todo o estado do Ceará.  REFERÊNCIAS   Miziara RC, Marques SBS, Marques JHS, Rezende C, 
Aquino R, Rodrigues VC, et al. The Cytogenetic Examination as a Tool for the Diagnosis of Chromosomal Disorders. Int. J. Morphol. 2011 mar; 29(1): 57-
64.  Benitez HIP, Cuesta NM, Borrego AG, Benitez ZG, Cebada EA, Camot HEI. Transtornos de la fertilidad y aberraciones cromosómicas asociadas. 
AMC. 2011 oct; 15(5): 791-801.  Pereira TM, Oliveira ARCP, Teixeira ACZ, Jesus AN, Rodrigues MG, Agostinho MAB, et al. Frequência das 
anormalidades cromossômicas: Importância para o diagnóstico citogenético. Arq. Ciênc. Saúde. 2009 jan-mar; 16(1): 31-3.  Teixeira ACZ, Oliveira 
ARCP, Pereira TM, Jesus AN, Rodrigues MG, Salvador R, et al. Estudo citogenético de abortos espontâneos. Arq Ciênc Saúde. 2009 abri/jun; 16(2): 59-
61.  
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Título PLANTANDO SABERES

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A busca de plantas medicinais como opção terapêutica é motivada pelo fácil acesso, comodidade, baixo custo, efeitos desejáveis, mas uma parte da 
população desconhece os riscos tais como efeitos colaterais, interações medicamentosas, riscos na gravidez (KLEIN et al, 2009).  A aplicação 
apropriada dos princípios ativos de uma planta necessita do preparo correto. Os efeitos colaterais estão relacionados a múltiplas falhas de 
processamento, tais como identificação incorreta das plantas, necessidade de padronização, prática deficiente de processamento, contaminação, 
substituição e adulteração de plantas, preparação e/ou dosagem incorretas. (CALIXTO, 2000)  A automedicação com fitoterápicos cresce bruscamente 
a cada dia em todo o Brasil, na região de Juazeiro do Norte não é diferente, as comunidades têm usado plantas medicinais como uma importante 
atividade terapêutica sem saber os perigos por elas causados, como intoxicação, efeitos adversos, interações medicamentosas. Em contrapartida, 
muito dos conhecimentos da medicina popular tradicional veem sendo perdidas pois não estão sendo registrados de maneira correta e segura.  A 
implantação do Plantando Saberes é fundamental para a formação dos alunos do curso de Farmácia, contribuindo com a formação generalista, 
humanista, crítica e reflexiva, para que possa atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor científico e intelectual. Assim, a inserção 
das plantas medicinais e do Curso de Farmácia no SUS, é mais uma justificativa para a implantação do Projeto, que baseado no Projeto Pedagógico do 
Curso procura contribuir para um ensino integrado ao serviço público de saúde e que dê respostas às necessidades concretas da população na 
formação de recursos humanos e na produção e disseminação do conhecimento adquirido. Dessa forma, o objetivo deste projeto de extensão é 
colaborar para o treinamento e capacitação de futuros profissionais farmacêuticos como também, contribuir para a melhoria da qualidade de vida da 
população de Juazeiro do Norte – CE.  O desenvolvimento do projeto será por meio de um trabalho de educação ambiental e em saúde de caráter 
informativo sobre uso correto de plantas medicinais. Serão realizadas revisões sistemáticas das espécies pré-selecionadas para se obter as 
comprovações científicas e comparar com o uso na medicina popular, em seguida esses conhecimentos serão divulgados em palestras, debates e 
eventos científicos, nos locais em que as pessoas façam uso de plantas medicinais no cotidiano. Abrangendo a população em todas as faixas etárias, 
raça, sexo e escolaridade.  Para a realização das atividades serão necessárias a confecção de banners, panfletos e folders para auxiliar na difusão das 
informações sobre as plantas medicinais, apresentados na lista abaixo: •	2000 (dois mil) Panfletos - valor: 40,00 (quarenta reais) •	2000 (dois mil) 
Folders - valor: 40,00 (quarenta reais) •	2000 (dois mil) Adesivos - valor: 200,00 (duzentos reais) •	2 (dois) Banners - valor: 90,00 (noventa reais) A 
partir do desenvolvimento deste projeto, buscaremos parcerias e integração com outras instituições e organismos, visando a integração com outros 
projetos e ações de ensino, pesquisa e extensão. Com esse trabalho, espera-se contribuir na conscientização dos riscos quanto ao uso inadequado de 
plantas, acarretando no bem-estar e na saúde da população de Juazeiro do Norte e regiões vizinhas, bem como a diminuição de gastos familiares com a 
aquisição de medicamentos.  REFERÊNCIAS CALIXTO, J.B. Efficacy, safety, quality control, marketing and regulatory guidelines for herbal medicines 
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(phytotherapeutic agents). Braz J Med Biol Res. 33(2):179-89. 2000. KLEIN T, LONGHINI R, BRUSCHI ML, MELLO JCP. Fitoterápicos: um mercado 
promissor. Revista Ciência Farmacológica Básica Aplicada. 30(3):241-248. 2009.

Título QUIMIDIVERTE: A ARTE DA QUÍMICA DIVERTIDA NA ESTÁCIO FMJ

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO: A Química está presente no nosso cotidiano, porém nem sempre as pessoas relevam essa atuação, sendo de vital importância métodos 
alternativos para gerar elo entre o conhecimento e a realidade. É uma disciplina temida no ensino médio e predominante na matriz curricular do curso 
de Farmácia. O projeto de Extensão QUIMIDIVERTE da ESTÁCIO/FMJ, tendo como integrantes os acadêmicos de Farmácia, visa realizar atividades 
dinâmicas e criativas em escolas e na própria instituição, para despertar a curiosidade e elevar o interesse dos alunos para o estudo da química. É o 
fundamento da química sendo experimentado a partir de processos que constroem reuniões, debates e experiências práticas.  JUSTIFICATIVA: Diante 
da visão fóbica para o aprendizado de química, o projeto de Extensão QUIMIDIVERTE propõe uma atrativa forma de relacionamento entre conteúdos e 
descobertas. Há o agradável exercício de um campo que leva alunos de variadas escolas da Região do Cariri a aprenderem química de forma divertida, 
com a responsabilidade da informação decodificada. Os alunos envolvidos no projeto têm a oportunidade de exercitarem a criatividade, expressão oral 
e corporal e a compreensão de temas relevantes da química. As oficinas oportunizam as comunidades dessa Região à fabricarem materiais de uso 
cotidiano.  Este projeto é vanguarda na Região do Cariri e pode contribuir também, satisfatoriamente, para o processo de captação para a Curso de 
Farmácia, sendo palco e cenário de grandes eventos e ensinamentos de química. OBJETIVOS: Ensinar e aprender química de forma divertida 
envolvendo alunos do curso de Farmácia e do ensino médio de escolas da Região; Oferecer às diversas comunidades da Região oficinas para 
fabricação de produtos de utilidade doméstica. METODOLOGIA: Através de mágicas, teatro, oficinas e muita história o QUIMIDIVERTE busca romper as 
barreiras que distanciam os estudantes dessa ciência primordial na construção do conhecimento e na formação profissional. Os alunos pesquisam e 
elaboram Procedimentos Operacionais Padrões (POPs) para cada experimento, com textos lúdicos e fundamentação química. Em sequência os 
experimentos serão selecionados e testados no laboratório da ESTACIO/FMJ, até ser descoberto o encaixe cênico, o tão esperado truque. Após verifica-
se quais se enquadram no contexto de mágica, teatro, brincadeiras e oficinas.  VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: Material: Vidrarias; Jalecos e 
camisetas; Reagentes; Materiais Caseiros; Acessórios para cenário. METAS: Apresentação mensal em eventos e escolas da Região do Cariri; Realização 
de oficinas trimestrais nas comunidades da Região do Cariri; Elaboração de um manual com os POPs, fotos e textos elaborados para a apresentação; 
Apresentação para calouros do curso de Farmácia no início do semestre; Apresentação de trabalhos em eventos da ESTÁCIO com relatos de 
experiência; Divulgação do projeto na mídia local. IMPACTO SOCIAL: A extensão universitária causa impacto e transformação social quando relaciona a 
Instituição de Ensino com os outros setores da sociedade, com vistas a uma atuação transformadora. O projeto QUIMIDIVERTE propõe exercer a 
prática acadêmica, interligando a ESTÁCIO/FMJ nas suas atividades de ensino e extensão com as demandas sociais, possibilitando a formação integral 
do profissional. A partir do ensino da química de forma dinâmica, o projeto trafega por ambientes escolares, comunidades e variadas instituições 
levando informações transformadoras para construção do conhecimento e aplicação no cotidiano.  ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: Escolas, 
comunidades e diversas instituições da Região do Cariri-CE REFERÊNCIAS CRUZ, R.; GALHARDO FILHO, E. Experimentos Químicos em Microescala, com 
Materiais de Baixo Custo e do Cotidiano. Livraria da Física. 2ª ed, 2009. GUÉRIOS, E.; STOLTZ, T. EDUCAÇÃO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: Pesquisa e 
Docência. Juruá, 2017.  MATEUS, A. L. QUÍMICA NA CABEÇA: Experiências Espetaculares Para Você Fazer Em Casa Ou Na Escola. UFMG. 1ª ed, 2005. 
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Projeto(s) do curso: medicina

Título ASSISTÊNCIA AO IDOSO LNSTLTUCLONALLZADO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Abrigo da Velhice Abandonada Jesus, Maria e José não conta com periodicidade de atendimento, ou seja, os internos ficam sujeitos às ações de 
caridade voluntárias de profissionais da saúde, as quais, infelizmente, não ocorrem de maneira ininterrupta. Propõe-se, portanto, neste projeto, o 
compromisso semanal de atendimento supervisionado desses indivíduos.  Sabendo-se que na senescência o indivíduo está, invariavelmente, mais 
propenso ao desenvolvimento de doenças, torna-se imprescindível para qualquer idoso, salvo raríssimas exceções, um acompanhamento médico 
adequado. Tendo em vista a falta de recursos financeiros dos idosos residentes no abrigo, une-se a necessidade de prática clínica dos alunos 
participantes do projeto com a necessidade dos idosos de um acompanhamento clínico holístico com foco nos problemas de origem digestiva. O 
projeto de extensão tem o intuito de assistir, dentro de uma perspectiva clínica preventivo-curativa, os internos do Abrigo da Velhice Abandonada 
Jesus, Maria e José, visto que estes não possuem condição financeira de arcar com as despesas médicas. O trabalho é direcionado, principalmente, 
para as afecções do aparelho digestivo como um todo, incluindo também suas glândulas acessórias, não excluindo, todavia, as outras áreas da clínica 
médica, uma vez que dissocia-la da gastroenterologia é impossível, afinal esta é base acadêmica para aquela. Tal iniciativa traz consigo o objetivo de 
proporcionar uma melhoria na qualidade de vida dos vinculados ao estabelecimento. A iniciativa será supervisionada, pelo médico  Dr. Jorge André 
Cartaxo Peixoto, gastroenterologista, o qual, efetivando suas funções acadêmicas e dentro das práticas e condutas médicas vigentes, conduzirá os 
trabalhos sob os olhos da ética médica. Dois grupos de 05 alunos em revesamento farão a assistência aos idosos ao sábado através da anamnese e 
exame clinico para posterior conduta. realização de relatórios a cada 30 dias e avalição dos resultados obtidos. Capacitação dos cuidadores da 
instituição a cada 6 meses. Ao final do projeto será realizado um balanço das atividades e do cumprimento de metas alcançadas. Almejamos com o 
desenvolvimento deste projeto, trazer benefícios às pessoas assistidas, visando o aumento na qualidade de vida, a redução da incidência de 
determinadas doenças que afetam pessoas idosas além de proporcionar acompanhamento e tratamento adequados para problemas prevalentes no 
grupo. Além disso, através desse projeto, pretende-se realçar o valor do idoso na sociedade, uma vez que esse grupo etário tende a sofrer 
marginalização social.  
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Título DE OLHO NO OLHO: PROMOÇÃO DA SAÚDE OCULAR INFANTIL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Vários estudos apontam uma associação entre o bom rendimento escolar e a saúde visual. Sabe-se que os problemas visuais acarretam prejuízos ao 
aprendizado e à socialização, repercutindo negativamente no desenvolvimento natural das aptidões intelectuais, escolares, profissionais e sociais 
(GIANINI.et. al., 2004). Diante do exposto surgiu a necessidade de se pesquisar a relação entre a baixa acuidade visual e o rendimento escolar em 
crianças do ensino fundamental I.A pesquisa faz-se relevante haja vista que uma boa qualidade visual proporciona uma melhor interação sociocultural 
e intelectual. Sendo assim, o estudo terá repercussão social no universo das crianças avaliadas. O estudo contribuirá para sensibilizar os gestores 
públicos, sobre a necessidade da realização de campanhas, que tenham como objetivo identificar e tratar precocemente crianças com baixa acuidade 
visual.      
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Título ECOMED: AMBIENTE E SAÚDE COM CONSCIÊNCIA
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA A sociedade contemporânea justifica todo desequilíbrio ecológico nas ações da natureza. Porém essa problemática está 
muito mais ligada as ações que o homem vem fazendo ao longo do processo de desenvolvimento da sociedade, do que simplesmente apontar como 
reações ou manifestações naturais esses fenômenos que fazem o planeta “gritar por socorro”. O homem deve lembrar que faz parte do meio 
ambiente e toda ação contra ele está diretamente contribuindo para que a raça humana sinta direta e indiretamente a reação das ações do homem 
sobre o mesmo. Esse projeto – ECOMED – objetiva dentro e fora do campus da Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte ESTÁCIO-FMJ, 
conscientizar a população local a adquirir hábitos simples, mas de grandes benefícios para o planeta e consequentemente para a saúde do ser 
humano.   OBJETIVOS •	Programar palestras e encontros com funcionários da limpeza e segurança para alertar sobre a necessidade da coleta seletiva 
do lixo e como atuar conscientemente dentro e fora da faculdade sobre gastos de energia elétrica e água; •  Colocar lixeiras seletivas em toda a 
faculdade para que a comunidade acadêmica possa visualizar e ver a necessidade dessa prática; • Promover oficinas de reciclagem para a comunidade 
carente. Trabalhando a consciência e proporcionando geração de renda para a mesma; • Promover ações de responsabilidade social com os catadores 
de resíduos no lixão de Juazeiro do Norte; METODOLOGIA A necessidade do projeto é fazer uso dos seguintes métodos para quer haja uma eficácia 
em execução: •  Palestras com a comunidade escolar em vários seguimentos; •  Oficinas de reciclagem consciente e geradora de renda; •  Confecção 
e fixação de banners, adesivos e cartazes informativos sobre hábitos como: pague a luz, desligue a torneira, lixo na lixeira... •  Confecção de camisetas 
com a logomarca do projeto e Estácio-FMJ; •  Ações de responsabilidade social com comunidades carentes em Juazeiro do Norte; •  Parcerias com as 
secretarias de educação e saúde do município. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA Parcerias, patrocínios e bolsas para confecção do material que 
o projeto necessidade para oficinas e palestras. METAS •  Que os acadêmicos da área da saúde percebam a necessidades de conhecer as práticas 
ambientais para que possam correlacionar com a saúde dentro do processo de prevenção; •  Que a sociedade de Juazeiro do Norte, principalmente as 
escolas, tenha informações sobre como cuidar do ambiente para uma cidade mais saudável; •  Que as ações de responsabilidade sociais cheguem aos 
abrigos, praças, e escolas como espaços públicos e que carecem de um olhar focado na qualidade de vida e saúde da população; •  Que seja reduzido 
os resíduos dentro da IES de maneira consciente e que em parcerias sejam destinados corretamente – a exemplo de parcerias com empresas de 
reciclagens; •	Organização de simpósio. IMPACTO SOCIAL •  Que todas as escolas do município de Juazeiro do Norte promovam ações, a partir das 
palestras pelo ECOMED, pensando em um ambiente limpo que com promoção a saúde; •  A redução de resíduos e o descarrete correto dentro da 
IES; •  Que as parcerias entre saúde e educação possibilitem ações pragmáticas dentro de cada território. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA O campus da 
Estácio-FMJ a priori e o território da cidade de Juazeiro do Norte. REFERÊNCIAS   ARLINDO JÚNIOR, Philippi; MALHEIROS, Tadeu Fabrício. Controle da 
qualidade do ar: saneamento, saúde e ambiente - fundamentos para um desenvolvimento sustentável. Barueri: Manole, 2005. AUGUSTO, Lia Giraldo 
da Silva. Impactos da nocividade ambiental para a saúde – a necessidade da abordagem ecossistema em saúde. 2. ed. Recife: Editora Universidade 
Federal de Pernambuco, 2011. BOTSARIS, Alex. Medicina Ecológica: descubra como cuidar da sua saúde sem sacrificar o planeta. Rio de Janeiro: Nova 
Era, 2010. 
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Relatório atualizado em 10/12/2018

PROJETOS DE EXTENSÃO 2018 - ESTÁCIO JUIZ DE FORA

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: DIREITO

Título USUCAPIÃO: A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
USUCAPIÃO: A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE  Introdução  	O presente trabalho busca mapear na cidade de Juiz de Fora famílias de baixa renda 
que possui imóvel sem o devido registro, e que preenchendo os requisitos serão tomadas todas as medidas para interposição da ação de usucapião, 
visando a regularização da documentação do imóvel e visando a função social da propriedade.  Justificativa  	Como exigência dos novos tempos e 
do surgimento dos grandes centros urbanos, a Constituição Federal de 1988 criou o usucapião. O novo Código Civil apenas reafirmou esta modalidade, 
conferindo a propriedade por usucapião a quem utilizar imóvel de até 250 metros quadrados em área urbana, como se dono fosse, se tiver exercido 
sua posse ininterruptamente por 5 anos, sem oposição do proprietário, destinando-o para sua moradia ou de sua família.  	Importante salientar que a 
lei nº. 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) determina que as áreas urbanas com mais de 250 metros quadrados ocupadas ininterruptamente por mais de 
cinco anos por população de baixa renda - sem que se possam identificar as respectivas áreas de cada possuidor - podem ser objeto de usucapião 
coletivo, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural.  	Assim, determinado trabalho tem como justificativa 
buscar a regularização dos imóveis para pessoas que não possuem condições de arcar com os custos de tal ato, assim atendendo o requisito de 
extensão social prevista no projeto.  Objetivo  	Com relação ao objetivo, determinado projeto visa garantir as famílias o registro do imóvel, através 
de uma integração do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Direito, o qual será responsável pela interposição das ações de usucapião, elaboradas 
pelos alunos, sob a supervisão do professor orientador, com o estudo dos seguintes institutos: a) introdução ao estudo da posse; b) Verificar a 
necessidade ou não de título nas ações de usucapião imóvel; c) A função social da posse; d) Relacionar objetivos nitidamente traçados na norma 
constitucional; e) explanação sobre o Estatuto da Cidade da lei n° 10257, de 10 de junho de 2001; f) Coisas e direitos suscetíveis de usucapião. g) 
conclusão das literaturas.  	Ademais deve ser destacado que se buscará uma interação com a Faculdade de Engenharia Civil, para elaboração das 
plantas e memorias descritivos dos imóveis.  Metodologia  •	Levantamento dos requisitos da ação de usucapião; •	Delimitação de uma região da 
cidade de Juiz de Fora a qual se identifique famílias com necessidade de regularização do registro do imóvel; •	Divulgação do projeto perante as 
lideranças do bairro (presidente de bairro ou projetos sociais), para que oriente as famílias a procurarem o Núcleo de Prática Jurídica da 
Faculdade; •	Análise da situação e constatação do preenchimento dos requisitos para interposição da ação de usucapião, pelos alunos no Núcleo de 
Prática Jurídica; •	Parceria junto ao curso de Engenharia Civil para realização de plantas e memorial descritivo dos imóveis; •	Reunião da 
documentação necessária, interpor a ação.  Viabilidade econômico-financeira  •	Locomoção para realização da medição das residências para 
realização das plantas.  Impacto Social  	Com relação ao impacto social deve ser destacado que o projeto trará uma regularização do registro dos 
imóveis das famílias o que no futuro será imprescindível para uma transmissão decorrente da linha sucessória ou uma venda futura.  	Ademais, 
ratificar que o instituto da usucapião garante a estabilidade e a segurança da propriedade, sanando a ausência do titulo de posse.  Referências 
Bibliográficas  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil  BRASIL, Código Civil, Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. FULGÊNCIO, Tito. 
Da Posse e das ações possessórias: Teoria Legal: Prática – 12ª Ed. 2017. MONTENEGRO FILHO, Misael. Ações Possessórias No Novo CPC - 4ª Ed. 2017. 
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Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Design Gráfico

Título DESIGN NA ESCOLA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO: O presente projeto visa contribuir para a capacitação de alunos em fase escolar, utilizando da estrutura do Centro Universitário Estácio 
Juiz de Fora para oferecer a alunos do Ensino Médio de escolas públicas do município, curso presencial gratuito de introdução a softwares utilizados 
para o tratamento, edição e criação de imagem digital. Serão utilizados o Adobe Photoshop e Adobe Illustrator, ambas ferramentas de uso recorrente 
no curso de Design Gráfico. Para participarem do projeto, os alunos deverão estar devidamente matriculados. Esse curso será ministrado pelo 
professor responsável pelo projeto e por alunos voluntários do curso de Design Gráfico.  JUSTIFICATIVA: Podemos de fato perceber a dimensão do 
ensino e prática do conhecimento como fatores inerentes ao desenvolvimento sociocultural, pois, como exemplo, “quando aproximamos o campo do 
design ao da educação, estamos (...) arquitetando a construção de uma perspectiva social (...) que possam contribuir com as práticas sociais”. 
(COUTINHO e LOPES, 2011, p. 137). Assim, permitir ao aluno de ensino médio que frequente o espaço no ensino superior pode, de certa forma, 
possibilitar sua aproximação, para que futuramente busque acesso a universidade, bem como, tornar-se alternativa de profissão futura. Além disso, 
podemos citar a possibilidade de potencializar a captação de novos alunos para o curso de Design Gráfico e/ou cursos afins da Estácio Juiz de 
Fora.  OBJETIVOS: Oferecer curso presencial gratuito de introdução às ferramentas Adobe Photoshop e Adobe Illustrator para alunos do Ensino 
Médio de escolas públicas do município de Juiz de Fora, ministrado pelo professor responsável e por alunos do curso de Tecnologia em Design Gráfico 
da Estácio Juiz de Fora.  Proporcionar treinamento para os alunos do curso de Design Gráfico envolvidos no projeto para ministrar conteúdos e 
auxiliar em sala de aula; Elaborar material didático de apoio para os alunos participantes do curso; Produzir relatórios trimestrais com base nos dados 
colhidos durante o curso.  METODOLOGIA: O curso ofertado será gratuito, presencial e semanal, executado em laboratório de informática, que 
abordará os principais aspectos de utilização dos softwares descritos. Os conteúdos serão ministrados pelo professor responsável pelo projeto, bem 
como por alunos voluntários do curso de Design Gráfico. Este conteúdo se desenvolve a partir de exercícios práticos em computador, executados de 
forma individual pelo aluno. Serão duas turmas de 25 alunos cada, uma no primeiro semestre e outra no segundo. As aulas serão ministradas uma vez 
por semana e terão duração de 3 horas. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: Não serão necessários recursos adicionais, pois serão utilizados os 
laboratórios de informática já existentes na unidade, bem como os softwares já instalados. Os alunos que auxiliarão nas aulas serão 
voluntários. METAS: Atender durante o período do projeto cinquenta (50) alunos de escolas públicas de Juiz de Fora e dar suporte para o bom 
desempenho dos alunos; Possibilitar treinamento e capacitação de até oito (8) discentes do curso de Tecnologia em Design Gráfico da Estácio Juiz de 
Fora para auxiliar nas aulas. IMPACTO SOCIAL: O acesso ao conhecimento e seu desdobramento, em qualquer área do saber, permite o indivíduo 
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criticar sua própria realidade e buscar alternativas para mudá-la quando necessário. O desenvolvimento de atividades relacionadas ao Design Gráfico, 
poderá instigar uma busca posterior, norteando oportunidades para uma nova profissão. Assim, quando o aluno passa a frequentar o espaço 
universitário, permite-se que este o conheça e se aproxime de fato do ensino superior, potencializando suas chances de, ao terminar o ensino regular, 
cursar uma faculdade.  Atendendo alunos de escolas públicas há possibilidade de atender alunos de baixa renda que não poderiam custear tal curso, 
podendo refletir de forma significativa em sua formação.  ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: Município de Juiz de Fora.   

Projeto(s) do curso: Jornalismo e Publicidade e Propaganda

Título RÁDIO PIRAÍ: COMUNICAÇÃO A SERVIÇO DA POLIFONIA NA INCLUSÃO DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE MENTAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução O Centro de Convivência Recriar é um serviço do Departamento de Saúde Mental da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora. 
Atualmente atende 94 usuários visando a inclusão e reabilitação psicossocial de pessoas com transtorno mental. No local, os usuários participam de 
diversas oficinas: artes, pintura, canto, costura e rádio. Essa última, incentiva a expressão verbal e possibilita exercitar a criatividade, assim como a 
geração de conhecimento. Além de ser uma importante atividade de comunicação e interação social, permitindo que eles exponham de forma 
espontânea, suas produções internas, como poesias, músicas, atividades de locução e entrevistas. Com o slogan “Não desperdice sua loucura”, a 
“Rádio Piraí”, nome escolhido pelos próprios participantes, é pioneira em Juiz de Fora e abre espaço para as pessoas portadoras de bipolaridade, 
esquizofrenia e outros tipos de transtorno mental.  Justificativa e Objetivos  O principal objetivo da oficina de rádio é a reconstrução do olhar social 
sobre  as pessoas com transtorno mental. A rádio possibilita que os usuários da rede de saúde mental que por muito tempo tiveram sua liberdade de 
expressão limitada, possam exercer livremente a comunicação. Para isso, usam o rádio, uma mídia tradicional, prática e barata. A meta a ser atingida 
pelos participantes é o aprimoramento da qualidade dos programas e o aperfeiçoamento das funções escolhidas por eles, como locução e entrevista 
através da atuação dos alunos das disciplinas de Redação e Produção para Áudio e Comunicação Comunitária nos cursos de Jornalismo e Publicidade e 
Propaganda.  Metodologia de Trabalho A equipe de radiojornalismo atuará acompanhando a produção das oficinas e promovendo a capacitação dos 
participantes. Atuará ainda de forma ativa na gravação dos programas da “Rádio Piraí”.A promoção social do portador de transtorno mental é a 
principal meta a ser atingida. Duas vezes por semana os usuários participam de uma oficina de rádio nas quais  sugerem o conteúdo do próximo 
programa. Depois de feitas todas as gravações, começa a edição do programa. Que após finalizando é disponibilizado em uma página no Facebook, 
além de um canal no Youtube, criados através desta parceria com o grupo de Radiojornalismo do Centro Universitário Estácio Juiz de 
Fora.  Viabilidade econômico-financeira A execução do projeto não demanda recursos financeiros.   Meta e impactos sociais O projeto visar à 
promoção social do portador de transtorno mental, estreitando a relação com a sociedade garantindo o resgate da cidadania e a vitória na luta 
constante pelos direitos humanos e combate ao preconceito. A “Rádio Piraí” é um exemplo de como a comunicação pode ser usada no processo de 
transformação social.  Abrangência geográfica  Usuários do serviço de saúde mental oferecido pelo Centro de Convivência Recriar, um serviço do 
Departamento de Saúde Mental da Prefeitura de Juiz de Fora.   8) Referências . Carmo-Roldão, I. C., & Moreira, R. (2005). Maluco Beleza: a 
reinserção social através do rádio. In: Fuser, B., ROLDÃO, C. G. (orgs). Comunicação Alternativa: cenários e perspectivas. Campinas, SP: Centro de 
Memória da Universidade Estadual de Campinas.  Fortuna, D. B. S., & Oliveira, V. C. (2013). Mapeamento das práticas comunicacionais radiofônicas 
como terapia psicossocial nos serviços de saúde mental no Brasil. RECIIS – R. Eletr. de Com. Inf. Inov. Saúde. 6, 4 – Suplemento, Fev. Rio de 
Janeiro.  MARTliN-BARBERO, Jesus - «Sujeito, comunicayao e cultura», Revista ComunicQfiio & EducQfiio, Sao Paulo, ModernaJEca-Usp, maio/ago. 
1999, n.O 15. - Entrevista concedida a Roseli Figaro e Maria Aparecida Baccega. OLIVEIRA, J. Fernandes de. O Rádio a serviço da solidariedade. É 
possível? In: FERNANDES, Francisco A. M. e BARROS, Laan M. de. (Orgs.). Comunicação e Solidariedade. São Paulo: Loyola - UCBC, 1992. p. 177-
180 PERUZZO, Cecilia M. Krohling. Comunicação comunitária e educação para a cidadania. Comunicação e Sociedade, v. 2, p. 651-668, 2013.
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Projeto(s) do curso: Publicidade e Propaganda

Título COMPETÊNCIAS MIDIÁTICAS: INSTRUMENTALIZANDO ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS A LIDAR COM A INFORMAÇÃO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
No ano de 2016 desenvolvemos uma pesquisa atrelada ao programa Pesquisa Produtividade da Estácio denominada "Competências midiáticas no 
cenário de Juiz de Fora. Tratava-se de um levantamento bibliográfico e da aplicação de questionários para entender como os estudantes de graduação 
da Estácio Juiz de Fora, sobretudo algumas turmas de primeiro período, lidavam com a informação consumida através das mais diversas mídias a que 
tinham acesso. O intuito do projeto era perceber se os estudantes tinham competências necessárias para entender a informação que recebiam, 
levando em conta 6 dimensões (linguagens, tecnologia, processos de interação, processos de produção e difusão, ideologia e valores e estética) 
propostas por Ferrés e Piscitelli (2015). Os questionários revelaram algumas habilidades e algumas falhas dos estudantes para lidar com a mídia e com 
a informação que era recebida através dela. Em decorrência deste estudo, percebemos que haviam problemas graves que dificultavam aos estudantes 
a correta compreensão de uma informação. Muitas vezes, informações com uma série de indícios de falsidade não eram percebidas como mentirosas 
pelos estudantes. Tal conclusão nos levou a acreditar que, talvez, o problema fosse anterior ao ensino superior. Não há, de fato, educação para as 
mídias aplicada ao nosso ensino e básico, que leva a problemas de interpretações futuras, quando o jovem já toma decisões importantes. Aliado a este 
fato, temos a introdução de uma “estratégia” utilizada por políticos, empresas e lideres das mais diversas ordens, que pode trazer sérios danos à 
sociedade: a utilização massiva das Fake News. O uso das notícias falsas como estratégia persuasiva não é algo novo. No entanto, após a última eleição 
nos EUA em que Donald Trump foi eleito, este recurso ganhou muita visibilidade em nível mundial. Algumas teorias nos levam a perceber o porque 
este momento de “pós-verdade” ser tão ligado ao consumo midiático. Uma delas é a teoria da midiatização, sobretudo nos estudos de Hepp (2014) e 
Hjarvard (2014). Postas as explicações teóricas, compreendemos que lidar com as notícias e informações falsas e também com aquelas que possuem 
um direcionamento por parte do emissor não é uma tarefa fácil e exige uma série de habilidades por parte daquele que as consome. Neste sentido, as 
pessoas com baixa renda familiar e/ou pouca instrução (por não terem acesso a educação de qualidade, tempo, dentre outras questões) acabam sendo 
as mais prejudicadas, tomando decisões, muitas vezes, com base em notícias falsas ou fatos que não ocorreram. É neste sentido que esta proposta 
pretende atuar. Levar a adolescentes na faixa de 12 a 17 anos, estudantes de escolas públicas de bairros periféricos e com população de baixa renda, 
oficinas para que possam identificar o tipo de informação que estão consumindo. A ideia é aplicar as 6 dimensões já faladas aqui para instrumentalizar 
os estudantes a: 1) identificar notícias falsas e hoax a partir da sua forma estética, 2) a partir de pistas em seu conteúdo, 3) a partir da fonte, 4) a partir 
do contexto, 5) aprender a fazer pesquisas na internet para identificar a veracidade de uma informação, 6) ser multiplicador deste processo para outros 
estudantes, familiares e amigos. Para tanto, a equipe envolvida no projeto vai ministrar oficinas com estudantes da rede pública, em horários 
compatíveis com os estudos dos mesmos, precedidas por uma etapa contextual em que os adolescentes responderão a um questionário e terão, 
posteriormente, a revelação das respostas e do intuito de cada pergunta.  Referências FERRÉS, J. e PISCITELLI, Alejandro. Competência midiática: 
proposta articulada de dimensões e indicadores. In: Revista Luminav.9, n.1, 2015. HEPP, Andreas. As configurações comunicativas de mundos 
midiatizados: pesquisa da midiatização na era da “mediação de tudo”. Revista MatriZes. v.8, n. 1, 2014. Hjarvard, S. A Midiatização da Cultura e da 
Sociedade. São Leopoldo/RS: Ed. Unisinos, 2014. 
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Saúde

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS NO DIA A DIA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: A prática educativa em saúde é uma preocupação contínua, e cada vez mais importante dentro do setor saúde.  Sabemos que os acidentes 
e violências consistem em um conjunto de agravos à saúde que podem levar ao óbito ou não, nos quais estão inseridas as causas acidentais (por 
trânsito, quedas, afogamentos, entre outros) e as intencionais (agressões e lesões auto provocadas), sendo este conjunto de eventos denominado 
causas externas(1). Saber agir corretamente mediantes as situações de emergência faz toda a diferença para a qualidade de vida deste indivíduo. E isso 
somente será capaz de acontecer, se houver, de forma continuada, a educação em saúde abordando tais situações. Justificativa: A maioria dos 
acidentes ocorrem durante as atividades esportivas e em atividades de recreação. As lesões mais freqüentes foram: contusões, ferimentos, distensão e 
outras(2). Neste sentido, as escolas têm um papel importante e crescente na promoção de saúde, prevenção de doenças e de acidentes entre crianças 
e adolescentes(3). Muitos não têm informações específicas sobre o que fazer frente a um acidente o qual envolve atitudes simples relacionadas à 
prática de primeiros socorros e também os agravos que este pode causar. Isso pode repercutir acarretando em inúmeros problemas, como pânico, 
manipulação incorreta da vítima e solicitação excessiva e às vezes desnecessária do socorro especializado em emergência. Desta forma a capacitação 
nas escolas contribuirá com o trabalho de educação e vem ao encontro com a iniciativa da Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por 
Acidentes e Violências do Ministério da Saúde(4). Diante do exposto, verifica-se a importância da capacitação dos profissionais e alunos quanto à 
noções básicas de primeiros socorros e como agir em casos de emergência. Objetivo: capacitar professores e alunos das escolas municipais de Juiz de 
Fora a como agir mediantes situações de emergência no dia a dia.  Metodologia: Atuação dos alunos do Curso de Enfermagem do Centro Universitário 
Estácio Juiz de Fora - MG, serão capacitados pela professora em sala de aula e posteriormente separados em grupos irão até as escolas, com 
agendamento prévio, para que possam demonstrar como agir em situações emergenciais. Viabilidade econômico-financeira: não haverá custos para a 
Instituição e ou alunos e será contabilizado como parte integrante do conteúdo prático a ser desenvolvido dentro da disciplina. Metas: capacitar 
alunos e professores da rede de ensino de Juiz de Fora - MG, frente a atuação em situações de Urgência e Emergência. Impacto Social: A falta de 
conhecimento da população acarreta inúmeros problemas, como a manipulação incorreta da vítima e a solicitação às vezes desnecessária do socorro 
especializado em emergência.  Com essa capacitação, objetivamos uma assistência correta durante a ocorrência do problema, repercutindo na melhor 
assistência a vítima, bem como o acionamento correto do serviço especializado em emergência. Abrangência Geográfica: Município de Juiz de Fora – 
MG Referência 1. Amaral JJF, Paixão AC. Estratégias de prevenção de acidentes na criança e adolescente. Rev Pediatria. 2007;8(2):66-72. 2. Prédine R, 
Chau N, Lorentz N, Prédine E, Legras B, Benamghar L, et al. Les accidents scolaires dans dês établissements d’ enseignement general: incidence, causes 
et consequences. Rev Epidemiol Sante Publique. 2002;50(3):265-76. 3. Liberal EF, Aires RT, Aires MT, Osório ACA. Escola Segura. Jornal de Pediatria. 
2005;81(5 Suppl 0):S155-63. 4. Portal da Saúde [Internet]. Brasilia: Ministério da Saúde (BR) [update 2008 mai 10, cited 2008 mai 14]. Política Nacional 
de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências. Available from: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/p ortaria737.pdf 
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Título SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA COGNITIVA: PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: No Brasil, segundo dados do censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 45,5 milhões de 
pessoas convivem com algum tipo de deficiência, o que representa 24% de brasileiros(IBGE,2010). A Enfermagem, hoje constituída como ciência do 
cuidar, é composta por conhecimentos, competências, um arcabouço teórico e uma prática clínica definida, o que nos insere em um distinto patamar 
profissional, sendo assim capaz de se inserir em quaisquer níveis de assistência à saúde, onde os enfermeiros possam entrar em contato com 
indivíduos a fim de promover, proteger e recuperar a saúde. As evoluções das formas de cuidar, sendo a sistematização da assistência de enfermagem 
(SAE), uma metodologia cientifica que tem a finalidade instrumentalizar o enfermeiro, sendo esse organizado e pautado em etapas, a saber: 1)Coleta 
de dados (Histórico de Enfermagem); 2) Diagnóstico de Enfermagem; 3)Planejamento de Enfermagem; 4)Implementação e 5)Avaliação (COFEN,2009). 
Atualmente, a inclusão social de pessoas portadoras de alguma deficiência deve ser discutida, entretanto, o que percebemos e que ainda na formação 
acadêmica a temática é pouco abordada, sendo assim torna-se relevante para a formação de futuros enfermeiros a oportunidade vislumbrada pelo 
presente projeto de extensão, e vislumbrando o papel social em que a extensão deve articular com o ensino, a pesquisa e o retorno para o sociedade 
(REBOUÇAS,2011). Justificativa: Justifica-se pela qualificação do discente de enfermagem para realização da SAE em contextos diversos; 2) a realização 
de intervenções educativas com abordagens integradoras e que atenda as demandas de cuidados de forma individualizada dos usuários; 3) a utilização 
de evidências científicas e da prática baseada em evidencias para subsidiar a tomada de decisão do discente de enfermagem em relação ao o processo 
de enfermagem. 4) desenvolver a metodologia científica a partir de reuniões científicas com a finalidade de desenvolver as capacidades discentes de 
inserção na pesquisa ainda no âmbito da academia. Objetivos: Objetiva-se instrumentalizar discentes de enfermagem em relação ao uso da SAE; 
Assistir de forma integral às demandas de usuários portadores de deficiência e cuidadores, por meio da promoção do autocuidado e ações de saúde 
com fins preventivos;  E para os cuidadores dos usuários que são assistidos, promover ações de autocuidado e saúde mental. Metodologia: O presente 
projeto de extensão terá o método científico presente na SAE e as intervenções de saúde baseadas na educação e promoção da saúde, utilizando-se 
levantamento de problemas do contexto. Viabilidade econômico-financeira: a educação em saúde é viável e factível, uma vez palestras, rodas de 
conversas, acolhimento de demandas do usuário, entrevistas, bem como todo o processo da SAE, não requerem investimento financeiro . Cabe 
mencionar que cada discente envolvido estará responsável pelo seu transporte até o canário de prática. Metas:  1) Promover a assistência de 
enfermagem de forma integral aos usuários, através do uso da SAE; 2) Realizar intervenções educativas a partir de demandas situacionais levantadas 
pelos discentes no cenário referido, incentivando dessa forma o discente a desenvolver habilidades e competências em educação em saúde; 3) 
Instrumentalizar o discente de enfermagem ao uso do processo de enfermagem. Impacto social: Espera-se instrumentalizar os discentes de 
enfermagem em relação à SAE e acolher as demandas de forma individualizada com atividades que promovam ações de saúde e o autocuidado de 
usuários e familiares. Abrangência geográfica: O munícipio de Juiz de Fora. Referências:  COFEN. Resolução 358/2009. Brasília (DF): Conselho Federal 
de Enfermagem: 5 p. 2009. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2000.  REBOUÇAS, C. B. A. et al. Pessoa com deficiência física e 
sensorial: percepção de alunos da graduação em enfermagem. Acta Paulista de Enfermagem, v. 24, n. 1, 2011.

Docente orientador: Michele Nakahara Melo E-mail: nakahara.michele@hotmail.com

Projeto(s) do curso: Enfermagem/saúde

Título CONVERSANDO COM AS CRIANÇAS SOBRE TEMAS RELACIONADOS À SAÚDE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Os ambientes vinculados à educação são de extrema importância na formação e no desenvolvimento da criança. Local onde a criança busca 
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acolhimento, aprendizado, afeto, o saber teórico vinculado à prática sobre saúde e modos de prevenção de doença e acidentes mais comuns na 
infância estendido a busca pelo conhecimento construído de acordo com o cenário, cujas questões sobre saúde são abordadas com base no referencial 
teórico baseado em cada tema relevante para o momento. O presente projeto visa ao aprofundamento dos estudos acadêmicos relacionados à saúde 
da criança e adolescentes cujo meio é a realização de palestras voltadas para educação em saúde, ora seja, em escolas da rede pública, ora em centro 
comunitário de saúde. A partir de 2003, com a inserção da Educação Popular em Saúde como área técnica do Departamento de Apoio à Gestão 
Participativa, da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, do Ministério da Saúde, o tema saúde na escola, ganha cunho institucionalizado cujo 
objetivo de articular e promover a integração entre as práticas desenvolvidas por outras áreas do Ministério da Saúde, com esse objetivo, tais como 
projetos voltados para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, como alimentação saudável, atividade física e outros, que ressalta 
alimentar regional, estudos sobre redução da vulnerabilidade e dos riscos à saúde e ações educativas com enfoque na vigilância sanitária, desenvolve 
também ações que colocam a comunidade escolar e seu entorno como sujeitos e territórios de produção de saúde (BRASIL, 2006). Justificativa-Realizar 
educação na escola através dos acadêmicos de enfermagem é imprescindível, pois proporciona uma relação próxima entre os profissionais de saúde e 
da educação, para que ocorra uma reflexão conceitual da proposta de educação e saúde pautada na promoção da saúde e na prevenção de doenças e 
de agravos à saúde e atendendo a implementação das ações no cotidiano programado pela instituição.  Metodologia  O projeto tem como meta 
promover a saúde da criança e do adolescente,   pré- escolar e escolar, em creches e escolas que tenham convênio com o Centro Universitário Estácio 
de Juiz de Fora. Será composto por 6 alunos do curso de enfermagem  que cursam a disciplina Ensino Clínico Saúde da Criança. Para a inclusão da 
escola participante,será  feito  contato prévio com a direção da escola  para a apresentação das propostas do trabalho e, neste momento, articularão a 
disponibilidade de horários semanais nas turmas abrangidas pelo projeto de extensão.  - Viabilidade financeira Identificação do orçamento	 Material 
de consumo 1	Papel Sulfite Oficio 9 215mmx315mm 75g.  Pacote Com 500fls	4 unidades	 2	Xerox	50 cópias	 3	Prancheta	4 unidades	 4	Caneta 
esferográfica	10 unidades	 5	Lápis preto 2.0	10 unidades	  Objetivos-  Desenvolver habilidades e competências nos acadêmicos de enfermagem 
matriculados na disciplina Ensino Clínico - saúde da criança e adolescente. para atuação no processo de educação em saúde para promoção da saúde 
da criança e prevenção de agravos e doenças na infância. Promover a saúde da criança e do adolescente nas  escolas conveniadas ao Centro 
Universitário Estácio de Juiz de Fora.  - Referências   RASCHE, Alexandra Schmitt; SANTOS, Maria da Soledade Simeão dos. Enfermagem escolar e sua 
especialização: uma nova ou antiga atividade. Rev. bras. enferm., Brasília , v. 66, n. 4, p. 607-610, Aug. 2013 . Available from . access on 17 May 2017. 
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-71672013000400022.  BRASIL. Ministério da Saúde. A promoção da saúde no contexto escolar. Rev. Saúde Pública 
2002; 36(2):533-535.  BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde na escola. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Brasília, DF: 
Ministério da Saúde; 2009. -  

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título ATENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS À IDOSOS COMUNITÁRIOS E SEUS CUIDADORES

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO: O envelhecimento populacional é uma realidade que reconfigura a distribuição de acometimentos à saúde, com aumento na 
prevalência de doenças crônicas e degenerativas e morbidades associadas, impactando diretamente a população idosa emergente no desempenho de 
suas funções 1. Estas habilidades são influenciadas por fatores intrínsecos, ligados ao processo de envelhecimento, e extrínsecos, como o ambiente e 
tarefas, e devem ser vistos com atenção por profissionais de saúde 2. Além disso, esta modificação demográfica acarreta mudanças na organização 
familiar, uma vez que os idosos passam a requerer, gradativamente, um maior nível de atenção dos familiares/cuidadores. JUSTIFICATIVA: Por 
influenciar a capacidade funcional dos indivíduos, o envelhecimento gera impactos diretos à saúde pública, refletindo na qualidade de vida da 
população idosa e daqueles que os assistem. A fisioterapia pode contribuir ao propor ações específicas de envelhecimento ativo, na reorganização e 
adaptações do espaço físico, proporcionando a realização de tarefas de forma mais funcional e segura, visando a prevenção de agravos. Pode intervir 
também na orientação aos cuidadores que se tornam mais propensos a sobrecargas físicas, emocionais e sociais inerentes à nova função de cuidado 
que passam a desempenhar. OBJETIVO: Orientar idosos e cuidadores quanto à questões de saúde, como prevenção de quedas, reorganização do 
espaço domiciliar, adaptação de tarefas domésticas, organização de medicação, tipos de calçados, posturas adequadas, transferência de indivíduos 
restritos ao leito, dentre outras. METODOLOGIA: Serão realizadas visitas domiciliares por acadêmicos do curso de Fisioterapia do Centro Universitário 
Estácio JF, com o intuito de levar orientações através de cartilhas didáticas, ilustradas com temas os referidos. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
Serão confeccionadas duas cartilhas, uma voltada para o público idoso e outra para seus cuidadores, com subsequentes cópias em papel ofício, para a 
distribuição à população. Serão entregues crachás de identificação para os envolvidos no projeto, para garantir a segurança e credibilidade da equipe 
envolvida. Tais gastos serão assumidos pelo coordenador do projeto. METAS: Orientar à população sobre o envelhecimento ativo, adaptações 
ambientais e tarefas desenvolvidas por este público, com o objetivo de diminuir o impacto de morbidades associadas ao processo de envelhecimento. 
Além disso, orientar cuidadores sobre medidas que facilitem o acompanhamento destes idosos, bem como o cuidado com a própria saúde. IMPACTO 
SOCIAL: Segundo dados do último censo demográfico (2010), a população idosa cadastrada pela Unidade de Atenção Primária à Saúde Cruzeiro do Sul 
(Juiz de Fora – MG) era de 414 indivíduos 3. Assim, espera-se que o presente projeto consiga abranger um número superior ao referido, tendo em vista 
que este dado encontra-se desatualizado e há uma tendência mundial de aumento do número proporcional de idosos. Além disso, para cada idoso, um 
cuidador será abordado, estimando-se, dessa forma, a participação de cerca de 800 indivíduos no projeto. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: O projeto será 
desenvolvido na região da Unidade de Atenção Primária à Saúde Cruzeiro do Sul, que abrange aos bairros Cruzeiro do Sul e Graminha (Juiz de Fora), 
próximos ao Centro Universitário Estácio JF, proporcionando benefícios diretos à comunidade próxima à instituição, e maior interação entre ensino e 
extensão aos acadêmicos. REFERÊNCIAS: (1) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Mudança Demográfica no Brasil no Início do Século 
XXI: Subsídios para projeções da população. 2015. (2) Bonardi G, Souza VBA, Moraes JFD. Incapacidade funcional e idosos: um desafio para os 
profissionais de saúde. Scientia Medica, 2007. 17(3): 138-144. (3) Juiz de Fora – Prefeitura. Secretaria de Saúde. Proposta de Territorialização das 
Unidades de Atenção Primária em Saúde. Horta TAC, Costa APB, Almeida W et al. Juiz de Fora (MG), 2013.

Docente orientador: Leandro Hermisdorff Bernardo E-mail: leohermisdorff@yahoo.com.br

Título ESTRATÉGIAS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA NA POPULAÇÃO – UMA ATUAÇÃO TRANSDISCIPLINAR

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: Para que a promoção à saúde e a qualidade de vida de uma população seja alcançada precisamos primeiramente entender suas 
necessidades de saúde. Para isso, o programa criou estratégias de atuações que iniciam na avaliação e orientação destes indivíduos inseridos nas 
comunidades de Juiz de Fora a fim de identificar o que precisam para sua saúde. Desta forma, pretendemos reinserir em nossas atividades de extensão 
esta temática que vai de encontro ao Novo Modelo de Ensino Estácio e com o projeto político-pedagógico dos cursos da saúde, onde os acadêmicos 
terão a oportunidade de atuar com a população em eventos externos à instituição. Justificativa: Existem inúmeros eventos sociais no município de Juiz 
de Fora, porém poucos envolvendo algo integrativo à saúde dos indivíduos, como o processo de avaliação, diagnóstico, orientação e tratamento, 
processo este proposto por este programa para promover melhor acesso e qualidade à informação e a saúde da comunidade envolvida. Objetivos: 
Inserir os acadêmicos dos cursos de saúde na prática de avaliação, diagnóstico, intervenção e orientação de pacientes e participantes de eventos 
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externos à instituição, atuando em meio à realidade social, proporcionando experiência para a boa prática profissional e melhor acesso à saúde e 
qualidade de vida para a população envolvida nas ações realizadas. Metodologia: Os encontros com os discentes serão realizados nos laboratórios da 
Instituição e/ou em eventos externos. Pretende-se contar com o total de dez discentes da área da saúde para integrarem a proposta transdisciplinar. 
As atividades serão dividas em três etapas: 1) Planejamento anual das ações, buscando os calendários de atividades sociais e comunitárias previstas 
para todo município, disponíveis na Prefeitura, programas sociais, unidades básicas e parcerias gerais em atuações de responsabilidade sociais. 2) 
Serão realizadas reuniões para definição das estratégias de atuação e elaboração de uma “Ficha de Avaliação à Saúde”, contendo Anamnese, Exame 
Físico Específico para cada área profissional, questionário de qualidade de vida e cartilhas de orientações à saúde. 3)  Esta etapa envolve a atuação da 
equipe Transdisciplinar nos campus pré-estabelecidos para ações de responsabilidade social. Após avaliação, orientação e, se necessário, intervenção, 
nossas clínicas escolas serão disponibilizadas para tratamento daqueles que necessitam de maiores cuidados à saúde.  Viabilidade Econômico-
Financeira: O projeto não traz custos adicionais, uma vez que a Instituição já possui os recursos e ferramentas disponíveis em seus laboratórios de 
saúde. Os alunos participantes serão voluntários no programa. Metas: Promover a saúde e a qualidade de vida para estes indivíduos, levando acesso a 
informações e cuidados com a saúde física e mental; Estimular as atividades extra muro, de caráter social, que serão desenvolvidas dentro de 
comunidades e unidades espalhadas por Juiz de Fora. Impacto Social: Torna-se indispensável planejar e ofertar a promoção à saúde para indivíduos de 
diversas faixas etárias, uma vez que o acesso a melhores condições de saúde deve ser vislumbrada para todos, independente da idade, gênero e 
comunidade onde está inserido, sendo essencial levar o acesso à saúde física e mental a todos. Abrangência Geográfica: O Programa irá percorrer todas 
as comunidades da Zona Norte, Nordeste, Noroeste, Leste, Centro, Oeste, Sul e Sudeste do Município da cidade. Referências:  CARNEIRO, A. C. L. L. et 
al. Educação para a promoção da saúde no contexto da atenção primária. Rev Panam Salud Publica, 31(2), 2012. FREITAS, M. L. A; MANDÚ, E. N. T. 
Promoção da saúde na Estratégia Saúde da Família. Acta Paul Enferm, 23(2), P.200-5, 2010. MALTA, D.C. et al. A Política Nacional de Promoção da 
Saúde e a agenda da atividade física no contexto do SUS. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 18(1):79-86, jan-mar 2009. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Política 
nacional de promoção a saúde. 2006.  

Tecnologia da Informação

Projeto(s) do curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Título DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO DE PENSAMENTO COMPUTACIONAL PARA CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE 
SOCIOECONÔMICA.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Em estudo recente a Unicef alertou para o risco da tecnologia se tornar o novo motor da desigualdade no mundo [1]. Estima-se que 800 milhões de 
pessoas poderão ser afetadas apenas pela automatização tecnológica até o ano de 2030 [2]. Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
nos próximos anos a extinção de postos de trabalho que exigem baixa qualificação irá aumentar e um número bem menor de postos que exigem alta 
qualificação será aberto [3]. Este quadro gera uma grande preocupação em relação às parcelas mais carentes da população que não terão a 
oportunidade de aprender as habilidades necessárias para manter sua empregabilidade [3].   O ensino do Pensamento Computacional tem sido 
apontado como forma de preparar os jovens para os novos postos de trabalho desta era de transformações exponenciais em que estamos inseridos.  O 
Pensamento Computacional já é uma disciplina oferecida no currículo escolar em diversos países como Austrália, Inglaterra, Finlândia, Nova Zelândia, 
Suécia, Noruega, Coréia do Sul, Polônia e EUA.  Na Inglaterra, por exemplo, a disciplina é obrigatória para crianças a partir dos 5 anos de idade [4]. 
  
Diante deste cenário, como preparar as crianças brasileiras que estão em vulnerabilidade socioeconômica para o futuro do trabalho? Como resposta a 
esta questão, o presente projeto tem como principal objetivo promover a inclusão social democratizando o aprendizado dessa habilidade básica do 
novo profissional que é o Pensamento Computacional. Os discentes envolvidos no projeto terão a possibilidade de conectar a teoria do Pensamento 
Computacional com sua aplicação prática, além de se engajarem em um mercado em franco crescimento que é a capacitação de indivíduos em 
Pensamento Computacional.   A metodologia a ser utilizada consiste na criação de um programa de capacitação em Pensamento Computacional 
baseado em dinâmicas desplugadas, isto é, que não exigem o uso da internet ou do computador. O foco do projeto em dinâmicas desplugadas é de 
extrema importância para manter o seu alcance às crianças mais vulneráveis socioeconomicamente, uma vez que não depende de acesso à internet ou 
computadores. O programa se dividirá em duas trilhas: i) Aprender o Pensamento Computacional - voltado para as crianças vulneráveis 
socioeconomicamente e; ii) Aprender para Ensinar o Pensamento Computacional - voltado para líderes comunitários e professores do ensino público. A 
implementação do programa ocorrerá em duas dimensões, a presencial e a virtual.   O projeto tem como meta o desenvolvimento de planos de 
ensino e materiais lúdicos baseados em atividades desplugadas para o Pensamento Computacional e material de capacitação do adulto (líder de 
comunidade e/ou professor) como multiplicador desta habilidade.   O projeto possui viabilidade econômico-financeira, uma vez que todas as 
ferramentas necessárias ao desenvolvimento do projeto são livres e gratuitas.   O impacto social esperado com o projeto é a preparação de crianças 
socioeconomicamente vulneráveis para os novos postos de trabalho que estão sendo criados, bem como o entendimento e domínio das tecnologias 
que irão mudar o mundo que conhecemos nas próximas décadas.   O projeto será implementado presencialmente em Juiz de Fora e região e 
virtualmente abrangendo os falantes de língua portuguesa ao redor do globo.   [1] Unicef. The State of the World’s Children 2017: Children in a Digital 
World. New York: UNICEF; 2017. [2] Manyika, J., Chui, M., Miremadi, M., Bughin, J., George, K., Willmott, P. and Dewhurst, M., 2017. A Future that 
Works: Automation, Employment, and Productivity. McKinsey Global Institute. [3] INTERNATIONAL LABOUR OFFICE., 2017. Global employment trends 
for youth 2017: paths to a better working future. International Labour Office. [4] Heintz, F., Mannila, L. and Färnqvist, T., 2016, October. A review of 
models for introducing computational thinking, computer science and computing in K-12 education. In Frontiers in Education Conference (FIE), IEEE.

Docente orientador: Frâncila Weidt Neiva E-mail: fran.weidt@gmail.com

Projeto(s) do curso: Redes de Computadores

Título DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA MÓVEL PARA COMUNICAÇÃO COM SURDOCEGOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O presente projeto visa focar na continuidade do desenvolvimento de uma solução que que facilite a comunicação interpessoal com deficientes 
portadores da surdocegueira de forma que a comunicação com familiares ou indivíduos que se relacionam com os mesmos seja ampliada e 
intensificada, mesmo com aqueles que ainda não tenham familiaridade com os métodos de comunicação com surdocegos através de linguagem de 
sinalização especifica. A pesquisa e prototipagem do dispositivo de comunicação, já iniciada em 2015, seria continuada a fim de criar a evolução do 
desenvolvimento da ideia, onde além do dispositivo, também haverá a comunicação do mesmo com smartphone com Android, permitindo a 
comunicação do portador de surdocegueira com qualquer individuo. Conforme previamente aprovado e baseado na experiência anterior com projetos 
de extensão e de iniciação cientifica na Estacio Juiz de Fora, quanto ao grupo de estudos em Arduino, iniciou-se o desenvolvimento do projeto 
observando as possibilidades do uso destes recursos na criação de um dispositivo facilitador em portadores de deficiência, seja ela física ou sensorial. 
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Desta forma, no ano de 2016, iniciou-se uma pesquisa sobre a doença através do contato com a direção de uma entidade civil, de caráter filantrópico e 
sem fins lucrativos, especializada no atendimento a pessoas com múltiplas deficiências, quando foi apresentada à equipe uma nova demanda, relativa 
à múltipla deficiência da surdo-cegueira e de como há demanda para criação de tecnologias que sejam assistenciais à comunicação linguística com os 
portadores da mesma. Surdo-cegos são considerados deficientes multi-sensoriais. Quando crianças, por exemplo, demonstram graves dificuldades, 
tais como dificuldade em compreender rotinas do dia-a-dia, gestos ou outras formas de comunicação. Logicamente, também demonstram dificuldade 
em reconhecimento de pessoas que estão ao seu redor, há pouca resposta ao som, movimento, toque, bem como outros tipos de estimulo. Sua 
complexidade na antecipação de eventos ou do que está ocorrendo ao seu redor faz com que cada experiência possa aparecer para o deficiente como 
assustadora, como simples ações de se transportar de um lugar para outro ou até mesmo a ingestão de um alimento ou de toca-lo. Além disso, seu 
interesse em reconhecimento do ambiente é diminuído, devido a estas barreiras psicológicas que lhes são criadas. Eles, na verdade, devem ser 
encorajados a criar seu estilo de comunicação e reconhecimento de forma que sejam compensadas as suas limitações visuais e auditivos, e de 
desenvolver a criação e manutenção de relações interpessoais.  Aproveitando a existência dos cursos de Redes de Computadores e Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, onde os alunos recebem uma base teórica e pratica em tecnologias, o projeto visa criar o envolvimento de alunos de 
forma que os mesmos possam aplicar e desenvolver as disciplinas no aprimoramento de um protótipo já iniciado por alunos anteriormente 
participantes de um programa de iniciação cientifica. No decorrer do desenvolvimento do protótipo, algumas decisões foram tomadas, focando o 
desenvolvimento antecipado de uma evolução do dispositivo, focado principalmente no uso do código morse. Sendo assim, eliminou-se a ideia de 
botões de acionamento de necessidades básicas, criando uma interface que pudesse ser utilizada pelo portador para enviar e receber mensagens pelo 
protótipo via bluetooth, de forma que, no momento da tradução para o dispositivo, o mesmo pudesse “ler” a mensagem enviada por uma pessoa não 
portadora através do morse, utilizando a vibração do dispositivo. Esta ideia se tornou um artigo, que foi publicado com apoio da Estacio através do PIC, 
bem como participou de reportagem na revista Ensino Superior, de distribuição física e online. O momento atual pede o aprimoramento de um 
protótipo a ser entregue para uma instituição parceira, a fim de de acompanharmos o resultado e aplicabilidade dos recursos a serem apresentados. 
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2018 - ESTÁCIO MACAPÁ

Tecnologia da Informação

Projeto(s) do curso: Tecnologia em Redes de Computadores/Sistemas de Inf

Título ESTÁCIO DIGITAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução A informática possui grande penetração em diversas áreas do conhecimento. Não se pode imaginar qualquer ação profissional que não 
haja a necessidade dos saberes relacionados ao manuseio do computador.         Para Castells (2003), “Uma economia eletrônica, requer o 
desenvolvimento de um aprendizado eletrônico como companheiro permanente da vida profissional”, todavia, nem todas as pessoas em idade 
produtiva possuem acesso a computadores em suas moradas. Estima-se em cerca de 32% das residências na região norte possuam computador. 
 (CGI.BR, 2017)         Diante do cenário acima apresentado, temos a presença da Exclusão Digital, que se trata das dificuldades de acesso às novas 
tecnologias, todavia, segundo Kuester Neto (2017) “As empresas também podem contribuir com a inclusão digital. Conscientes de seu papel social nas 
regiões onde atuam, elas podem trazer um desenvolvimento que gere riqueza e crie um ciclo virtuoso para o país.”          A Estácio, através de extensão 
acadêmica, pode possibilitar essa inclusão digital através da oferta de Curso de Informática Básica, assim, possibilitando aos futuros alunos 
conhecimentos sobre o correto manuseio do equipamento, bem como ganhos advindos com esse conhecimento. -Objetivo Geral Capacitar os futuros 
alunos do curso para o correto uso de um microcomputador, de acordo com as demandas de mercado, diminuindo o índices de excluídos digitais na 
sociedade macapaense. -Objetivos Específicos Ensinar aos alunos os conceitos básicos de Introdução a informática, MS Windows 7, MS Word 2010, 
MS Excel 2010, (v) MS Power Point 2010 e (vi) Introdução a Internet. Aferir, ao fim de cada módulo, o índice de aproveitamento da disciplina, 
satisfação do aluno e ausências. -Metodologia As aulas serão expositivas, utilizando-se lousa, microcomputador,  projetor multimídia e laboratório de 
informática, utilização de dois auxiliares em sala de aula. Os módulos a serem desenvolvidos são os seguintes:Introdução a informática,Windows 
7,Word 2010,Excel 2010,Power Point 2010 e Introdução a Internet. O planejamento e aulas serão realizadas aos sábados (quinzenalmente), das 08:00 
às 12:00hs, no Laboratório B da Faculdade Estácio Macapá, nos meses de março a dezembro de 2018, excluindo-se os períodos de recesso da 
instituição. Ao fim de cada módulo, serão aferido os indicadores do item 2.6 (metas). -Viabilidade econômico-financeira O projeto não possui custos 
adicionais, utilização da infraestrutura existente. -Metas Aferir o índice de aproveitamento do módulo, através da aplicação de teste escrito, para 
mitigar possíveis problemas no processo de ensino aprendizagem Aferir a presença dos alunos para examinar possíveis fatores que estão culminando 
na perda do engajamento dos discentes. Aferir o índice de satisfação do aluno, através da aplicação de questionário, para adequação da abordagem 
utilizada em sala de aula. -Impacto social Diminuição da denominada Exclusão Digital, fator limitador para que as pessoas consigam galgar outras 
funções no mercado de trabalho, bem como de usufruir da facilidades disponíveis pelas Tecnologias da Informação e Comunicação. -Abrangência 
geográfica A população serão colaboradores da empresas terceirizadas ou dependentes de colaboradores da Estácio Macapá, residentes nas cidades 
de Macapá e Santana (estado do Amapá), perfazendo um grupo de 24 alunos. -Referências CASTELLS, Manuel. A galáxia da Internet: reflexões sobre a 
internet, os negócios e a sociedade. Rio de Janeiro: Zahar, 2003 KUESTER NETO, Paulo. Ecossistema Digital: A Inclusão Digital como fator de 
transformação socioeconômica. In TIC Domicílios 2016: Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos Domicílios Brasileiros. 
São Paulo:  Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. 2017 COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL. TIC Domicílios 2016: Pesquisa sobre o 
Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos Domicílios Brasileiros. São Paulo:  Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. 2017
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2018 - ESTÁCIO NATAL

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título SEMEAR ALECRIM

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto Semear Alecrim já foi desenvolvido na Estácio Alexandrino nos anos de 2015 e 2016. Seu formato permite a construção de um elo entre a 
comunidade do bairro do Alecrim (bairro comercial onde está sediada a Estácio Natal) e a nossa instituição de ensino. Se desenvolve através da 
promoção de atividades (palestras, mini cursos, gincanas, exibição de filmes) nas escolas públicas próximas, abrangendo o atendimento aos alunos, 
professores e pais de alunos dessas escolas. Tais momentos são idealizados e executados pelos alunos do curso de Direito, sob a supervisão da 
professora orientadora. Também tivemos a oportunidade de receber alunos e professores destas instituições das dependências da faculdade Estácio 
para que participassem de nossas atividades acadêmicas. Tais experiências permitiram o reforço da identidade dos alunos de Direito com a Instituição, 
bem como a divulgação dos cursos ofertados pela Estácio na comunidade. 

Docente orientador: Rebeca Câmara Alves E-mail: beckalves@hotmail.com

Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo

Título RESGATE HISTÓRICO DO BAIRRO DA RIBEIRA PELO OLHAR DO USUÁRIO.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução Natal tem importantes edificações no centro histórico e apesar de sua vocação turística, não são tratadas com importância. Algumas estão 
em ruínas e apenas uma pequena parte da população se interessa pela história delas. Mas isso está mudando, em 2017 o projeto UrbanLab, promovido 
pelo BID escolheu a Ribeira para começar um resgate histórico-cultural, através de um concurso de projetos inovadores. Assim, o bairro teve uma 
notoriedade maior. Ainda em 2017, foram aprovados dois projetos de Leis (Nº 145/2015 e Nº 74/20150) que incentivam investimentos no bairro. 
Diante dessa nova realidade, um resgate histórico através de fotos torna-se uma proposta viável e interessante, onde o olhar do usuário irá fazer a 
diferença.  Justificativa O resgate histórico, através do contexto arquitetônico de alguns prédios importantes para a cidade e que hoje estão 
esquecidos; A visibilidade que este tema levaria ao curso de Arquitetura e Urbanismo da Estácio Natal; O novo contexto em que os “olhos" de todos 
começam a se voltar para o bairro; Disponibilidade de grande acervo “on line” de fotos antigas, incluindo o período da Segunda Guerra, onde a cidade 
teve uma grande visibilidade mundial. Objetivos Divulgar o tema, para que a história das edificações se perpetue;  Divulgar o curso de Arquitetura e 
Urbanismo da Estácio, proporcionando uma maior visibilidade, agregando valor e ampliando as possibilidades para captação de novos 
alunos; Fomentar parcerias de órgão com interesse comum, como o IPHAN-RN; Ajuda na formação dos discentes, aliando a teoria dos projetos de 
patrimônio histórico às realidades existentes; Aproximação maior do curso com a comunidade; Integrar os alunos de vários cursos num só 
projeto. Metodologia O projeto divide-se em etapas, com as seguintes metodologias: Etapa 1: Seleção dos Indicadores e das 
Edificações Selecionaríamos 10 usuários do bairro, que sejam relevantes para o mesmo. Cada um com seu conhecimento sobre o contexto em 
questão, iria escolher as edificações que consideram importante para esse resgate histórico. Desta forma, aqueles prédios que fossem mais indicados, 
seriam selecionados. Essas entrevistas com os usuários poderiam ser registradas através de vídeos, afim de utilizar esse material em uma futura 
divulgação do projeto.  Etapa 2: Pesquisa Fotográfica e Histórica Nesta etapa, escolheríamos através de pesquisa na Internet, as fotos antigas 
disponíveis e faríamos uma pesquisa histórica do contexto delas, bem como do próprio prédio em questão.  Etapa 3: Registro Fotográfico Atual Seria 
feito um registro atual no mesmo ângulo, enfatizando as mudanças sofridas no entorno da edificação. Etapa 4: Publicação do Conteúdo Através de 
uma parceria com a agência escola do curso de Publicidade, seriam criados meios para tornar público esse projeto em mídias sociais, podendo ser 
criada uma plataforma on-line para hospedagem do conteúdo, afim de ampliar o interesse da população pelo assunto. Observação: foi feita uma 
consulta com a coordenação do curso de Publicidade, que demonstrou total interesse em participar do projeto e que disponibilizou toda a estrutura da 
agência escola. Viabilidade econômico-financeira Com baixo custo, o projeto prevê a utilização de equipamentos existentes e a divulgação, seria de 
forma gratuita, com o trabalho desenvolvido em parceria com alunos voluntários.  Metas Garantir um resgate histórico com o olhar do usuário no 
período do projeto tornando esse resgate público, alargando o interesse da população sobre o assunto e fomentando a divulgação do curso de 
Arquitetura  e  Publicidade . Impacto social A valorização do potencial histórico e turístico do bairro.  Abrangência geográfica  Bairro da Ribeira e 
através de divulgação todo o Estado. Referências MIRANDA, João Mauricio. “Natal FOTO-GRÁFICO – do Passado ao 
Presente”. http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/rio-450-anos/noticia/2015/01/fotografo-mescla-imagens-do-rio-antigo-com-o-atual-veja-o-
resultado.html

Docente orientador: Ilanna Paula de Oliveira Macedo Revorêdo E-mail: ilannapaula@hotmail.com

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título AUTOCAD APLICADO NA ENGENHARIA CIVIL COM ÊNFASE EM PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Cada vez mais é indispensável na elaboração de projetos de engenharia o uso de softwares capazes de executar desenhos, cálculos, representações e 
simulações. Esses programas facilitam o trabalho de engenheiros e gestores de projetos. No entanto, são muitas opções diferentes no mercado, o que 
torna fundamental escolher o mais adequado e funcional para o projeto a ser executado. Assim, parte do aprendizado adquirido durante a graduação é 
justamente os principais programas das áreas de interesse. No caso específico de engenharia temos o software AutoCAD, o qual é um dos mais 
vendidos e utilizados no mundo, líder na área de CAD (Computer Aided Design/Drafting), por profissionais de engenharia, arquitetura, design ou 
qualquer outra área que exija projetos com exatidão técnica. O projeto de extensão proposto fundamenta-se na necessidade de aprofundamento da 
ferramenta CAD por parte dos alunos do curso de Engenharia Civil da Faculdade Estácio que tenham interesse em adquirir experiência prático-
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profissional para ingressar no mercado de trabalho. Objetiva-se oferecer no âmbito da educação profissional, curso de qualificação de AutoCAD 2D, em 
consonância com as novas tecnologias e as novas demandas econômicas e sociais, que contribua para a inserção do egresso no mercado de trabalho e 
a sua formação como um ser produtivo e transformador da sociedade. Assim como, capacitar alunos para o uso do instrumental adequado, 
possibilitando o alcance de autonomia no seu processo de aprendizagem, formando profissionais eficientes e em condições para enfrentar os 
diferentes aspectos no mercado de trabalho contribuindo para a construção de competências e habilidades; Incentivar, articular e promover o 
desenvolvimento do empreendedorismo através da oferta de atualização tecnológica e de atividades gerenciais que estimulem a criação de novas 
oportunidades de geração de trabalho e renda. Os inúmeros recursos que o software dispõe serão vistos de forma mais aprofundada, assim como, 
serão realizados vários exercícios práticos com desenhos de projetos arquitetônicos, complementares (hidrossanitários e elétricos), e de acessibilidade, 
que vão desde a planta baixa até os cortes e fachadas; além dos levantamentos arquitetônicos. Com aulas práticas, tendo o contato direto com o 
programa, os alunos irão compreender durante as orientações como manusear de forma direta e ordenada o software em duas dimensões, realizando 
como exercício de aprendizagem um projeto que auxiliará na elaboração dos desenhos técnicos, aprimorando a capacidade de raciocínio conforme a 
prática do software. Para o desenvolvimento das atividades será utilizado o laboratório de informática da Faculdade Estácio, campus Alexandrino, o 
qual possui o software AutoCAD instalado em seus computadores. O projeto tem como metas promover a formação do estudante de Engenharia Civil 
também na esfera social e humanista, mediante o desenvolvimento de desenhos arquitetônicos, complementares, e de acessibilidade, utilizando como 
ferramenta o software AutoCAD, durante o curso de Graduação e na vida profissional. Além do aspecto de formação prática e profissional, este projeto 
de extensão impulsiona a formação do estudante de Engenharia Civil mediante o desenvolvimento do atendimento ao público de baixa renda e 
pequenos comerciantes das mediações da referida faculdade. O mesmo abrangerá o bairro do Alecrim, Natal/ RN, proporcionando para a sociedade o 
conhecimento acadêmico com a promoção do acesso a serviços de Engenharia Civil.   Referências bibliográficas  BALDAM, Roquemar; COSTA, 
Lourenço; e OLIVEIRA, Adriano de. AutoCAD 2014: Utilizando Totalmente. São Paulo: Erica, 2013. NAZÁRIO, Lanna; BENTO, Fernanda. A Importância 
do Uso de Softwares de Gerenciamento de Projetos na Formação do Aluno de Engenharia Civil. 2016. Disponível em: <http://ceur-ws.org/Vol-
1667/CtrlE_2016_AC_paper_53.pdf>. Acesso em: 26 jan. 2018. 

Título AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICO DAS PATOLOGIAS EM RESIDÊNCIAS POPULARES NA CIDADE DE NATAL-RN

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO  Nos últimos anos, com o surgimento do programa do governo “Minha casa minha vida", houve um aumento considerável na cidade de 
Natal/RN de edificações populares. Esse crescimento teve como consequência um aumento de problemas nas edificações (patologias) devido a falta de 
manutenção preventiva.  Segundo Helene (1986) Patologia é a parte da engenharia que estuda os sintomas, os mecanismos, as causas e as origens dos 
defeitos das construções civis, ou seja, é o estudo das artes que compõem o diagnóstico do problema. As principais patologias encontradas na 
construção civil são normalmente trincas, rachaduras, fissuras, manchas, descolamentos, deformações, rupturas, corrosões, oxidações, entre outros.  
 
Quanto antes detectado a falha, maior será a facilidade para a solução, e menores custos. A regra de Sitter (1997) demonstra que os custos crescem 
exponencialmente quanto mais tarde for a intervenção. Estima-se que nas manutenções corretivas os custos chegam a ser 125 vezes superior ao custo 
das medidas que poderiam ter sido tomadas na fase de projeto.  JUSTIFICATIVA   A identificação de patologias pode contribuir para   auxiliar o 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de uma visão técnica e crítica por parte dos alunos. Esse desenvolvimento aproximando assim a teoria a prática, 
resulta em profissionais mais qualificados no mercado.  Esse projeto pode contribuir para o aumento de empregos, e melhoria da qualidade de vida e 
conforto da sociedade.  Além do mais, existe uma demanda significativa da sociedade por esse tipo de serviço.  OBJETIVO O objetivo do projeto é 
avaliar as manifestações patologias nas residências populares na cidade de Natal e propor soluções técnicas eficientes baseadas em pesquisas e 
normas.  O trabalho ainda conta com os seguintes objetivos específicos: através da união da teoria à prática contribuir para formação de profissionais 
mais capacitados para o mercado cada vez mais competitivo; contribuir para a melhoria do bem-estar da sociedade com a proposta de 
reparo. METODOLOGIA Para o cumprimento do presente projeto de extensão serão selecionados quatro (6) alunos. O projeto será executado 
mediante consultorias, pesquisas, atendimentos, visitas as residências e obras.  A sociedade será comunicada que a instituição estará ofertando 
serviços de avaliação, diagnóstico e soluções de patologias em residências.  O projeto contará com a seguinte programação semanal:  a)	um dia para 
atendimento da população na instituição;  b)	um dia para visitas aos locais por parte dos alunos acompanhados pelo professor, nas quais serão 
realizados registros fotográficos e medições para detalhar, caracterizar e diagnosticar as manifestações patológicas;  c)	três dias para a avaliação e 
diagnostico. Após o diagnóstico, ações corretivas serão propostas em forma de relatório e projeto. Nas visitas as patologias serão analisadas com o 
auxílio dos seguintes equipamentos: Máquina fotográfica; Esclerômetro; Trena a laser; Nível; Paquímetro; Nitrato de prata VIABILIDADE Devido aos 
objetivos do presente projeto de extensão e observando a natureza dos materiais necessários para a sua implementação, pode se afirmar com toda a 
convicção que o projeto é viável visto que os materiais são de baixo custo. META A meta é atender 6 residências por mês, totalizando 72 famílias  em 
um ano. IMPACTOS SOCIAS Os impactos sociais esperados são:  melhoria de conforto da população atendida mediante as propostas de soluções de 
manifestações patológicas;  reconhecer a ESTACIO como um dos colaboradores da sociedade na melhoria do bem-estar da 
população. REFERÊNCIAS HELENE, Paulo R. L. Manual de reabilitação de Estruturas de Concreto – Reparo Reforço e Proteção. São Paulo: Red 
Rehabilitar, editores, 2003. SITTER, W.R. Cost for servisse life optimization. The “Law of Five”. Durability of Structure – CEB – rilem international 
workshop, Copenhagen. 1993.

Docente orientador: Zodinio Laurisa Monteiro Sampaio E-mail: zodinio@hotmail.com

Título PREVENÇÃO E RETIFICAÇÃO DE PATOLOGIAS ENCONTRADAS NO BAIRRO DO ALECRIM

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: As patologias e condições de acessibilidade são dois dos maiores desafios encontrados hoje pelos profissionais da área, em especial pelos 
engenheiros civis. A patologia na construção estuda os defeitos que ocorrem nas edificações (CARMO) que, se cuidadas, diminuiriam 
consideravelmente sua evolução, o que comprometeria o ambiente estética e funcionalmente, sem mencionar o alto custo para recuperação da 
patologia em estado mais avançado. A acessibilidade por sua vez é uma necessidade relativamente recente e inexistente na maioria das residências, 
contribuindo para acidentes domésticos e isolamento social.  Justificativa: O bairro do Alecrim, onde está situada a Universidade, abriga uma 
população de aproximadamente 26 mil pessoas (IBGE). Tendo em vista que suas edificações em sua maioria foram construídas há mais de 20 anos e 
que normalmente não é efetuada manutenção preventiva adequada, há inúmeros problemas em suas estruturas, paredes, pisos, aberturas e telhados. 
Assim, a vistoria planejada é extremamente valiosa, inclusive por se tratarem, em sua maioria, de residências habitadas por moradores mais idosos 
(Xavier). Este projeto pretende auxiliar os moradores do Alecrim e adjacências ao vistoriar, analisar e propor soluções para os problemas de patologia e 
acessibilidade encontrados nas construções, melhorando assim as condições de vida dessa parcela da cidade que está mais próxima da nossa 
universidade. Ao mesmo tempo, essa ação irá contribuir para a divulgação da universidade nessa região e dar uma valiosa experiência prática aos 
alunos envolvidos. Objetivos: Prevenir, Identificar e corrigir patologias e dificuldades de acessibilidade nas residências do bairro do Alecrim (Natal-RN) 
e suas redondezas; Elaboração de um levantamento técnico detalhado referente às anomalias encontradas nas estruturas, esquadrias, pisos, paredes e 
cobertura; Realizar a interação entre a Universidade e a sociedade, visando o desenvolvimento mútuo; Atender às questões comunitárias que dizem 

Docente orientador: Elcio Correia de Souza Tavares E-mail: elciotavares67@gmail.com

ESTÁCIO NATAL Página 72 de 127



respeito à área de engenharia civil; Promover atividades de extensão, bem como apoiar a execução de projetos relacionados às linhas de pesquisa do 
curso; Qualificar os alunos do curso, formando profissionais capacitados para o mercado de trabalho. Metodologia: Serão realizados levantamentos in 
loco, com visitas técnicas às edificações a fim de coletar dados e informações acerca das patologias presentes na estrutura, bem como verificar suas 
condições de acessibilidade. Os componentes estruturais analisados na edificação em estudo serão os pilares, as vigas e as lajes. Após a visita, os dados 
adquiridos serão analisados, com o intuito de identificar os prováveis problemas que causaram as patologias na edificação e qual o grau de 
acessibilidade. A seguir, serão sugeridas soluções para os problemas, com base em relatórios, artigos, livros e com auxílio dos professores envolvidos 
no projeto. Viabilidade econômico-financeira: 06 cadernos com 100 folhas cada, para anotações (R$ 10,00 cada, num total de R$ 60,00). Metas: 
Vistoriar, analisar e propor soluções de correções das patologias e dificuldades de acessibilidade de 40 (quarenta) residências. Impacto social: Cerca de 
2.000 pessoas diretamente beneficiadas. Abrangência geográfica: Bairro do Alecrim e suas proximidades. Referências: CARMO, P. I. O. 
Gerenciamento de edificações: proposta de metodologia para o estabelecimento de um sistema de manutenção de estruturas de concreto armado: 
Dissertação de Mestrado, UFSM, Santa Maria/RS, 2000. IBGE. Estimativas populacionais para os municípios e para as Unidades da Federação 
brasileiros em 01.07.2016. IBGE/DPE/COPIS, 2016. Disponível em: 
<ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2016/estimativa_dou_2016_20160913.pdf>. Acesso em 25 jan 2018. Xavier, D.C.S., 
Acessibilidade em área comercial: um estudo no bairro do Alecrim, Natal/RN., Dissert. mestrado, PPG Arq. e Urb., UFRN, 2014.

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil e Produção

Título EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução Entre os vários custos gerenciáveis em uma empresa, seja do setor industrial ou comercial, a energia elétrica vem assumindo, cada vez 
mais, uma importância crescente, motivada pela redução de custos decorrentes do mercado competitivos, pelas crescentes incertezas da 
disponibilidade energética ou por restrições ambientais. Na Unidade Estácio Natal Alexandrino não é diferente. A energia elétrica representa um custo 
significativo devido a grande demanda de energia para o desenvolvimento da atividade fim, que é o Ensino. Esta demanda tende a ser crescente devido 
ao investimento em novas tecnologias e melhoria do conforto dos ambientes de ensino, como por exemplo, mais pontos de internet, mais ar 
condicionados e uso de projetores. Diante deste panorama, promover a eficiência energética é essencial. A eficiência energética vai além da 
implementação de ações que busquem apenas reduzir o consumo e custo com energia elétrica. Dada a complexidade das instalações, é necessário 
apresentar técnicas e métodos para definir objetivos e ações para melhorar o desempenho e promover uma melhor conscientização dos usuários, sem 
a necessidade de qualquer forma de racionalização do uso da energia.  Justificativas O uso consciente e mais eficiente de recursos está diretamente 
ligado ao atual conceito de edificações sustentáveis. Um dos recursos que se destaca como uma das principais variáveis de custo é a energia elétrica. O 
uso consciente e mais eficiente da energia elétrica está diretamente ligado ao atual conceito de eficiência energética. Além dos benefícios da redução 
de custo e impactos ambientais, temos também:  aumento da vida útil dos equipamentos, evitar sobrecargas no sistema, melhor qualidade de vida do 
usuários, concretizar e motiva funcionários e alunos ao uso racional da energia elétrica. Busca-se também a melhoria do aprendizado nas disciplinas 
ligados ao tema, como eletricidade aplicada e instalações elétricas.  Objetivo Geral: O objetivo geral desse projeto será identificar as principais 
características de uso de energia elétrica na Unidade Estácio Natal Alexandrino a redução do consumo de energia e custo através da implementação de 
ações de eficiência energéticas  com uso de técnicas e métodos para melhorar o desempenho e promover uma melhor conscientização dos usuários. 
  
Objetivos Específicos: Verificar as principais características para das edificações da Unidade Estácio Natal Alexandrino; Utilizar técnicas e métodos para 
melhorar o consumo dos equipamentos; Promover um programa de educação para alunos e funcionários para o uso racional de energia; Melhoria do 
aprendizado nas disciplinas ligados ao tema, como eletricidade aplicada e instalações elétricas. Fazer uma análise da conta de energia e redefinir uma 
melhor tarifa; Promover a redução do consumo e custo de energia elétrica para unidade.  Viabilidade econômica financeira: Projeta-se que apenas 
com aplicações de métodos e programa de redução, podemos chegar a reduzir 5-10%. Já com substituição de equipamentos  podemos chegar a 30%, 
com tempo de retorno dos investimento entre 3-5 anos.   Metas e Impactos: Além da redução de custo com energia elétrica, espera-se promover 
uma melhor conscientização dos usuários (funcionários e alunos) para o uso racional da energia elétrica. Este projeto também deve melhorar os 
processos de aprendizados de disciplinas nas área financeiras e técnicas.  Abrangência do tema: abrange aspectos ambientais e socioeconômicos, 
difundindo desafios à pesquisa, à prática e ao ensino. Aplicado a curso de engenharia e envolvendo várias disciplinas. Deve atingir +500 alunos e 
funcionários e poderá ser expandido para outras unidades.   Referências SANTOS, Afonso H. M. et. al. Eficiência Energética: teoria e prática, 
Eletrobrás, Itajubá, 2007. VIANA, Augusto et al. Eficiência Energética: fundamentos e aplicações. Campinas – SP. 2012. EDP. (2011, 29/1/2018). Guia 
Prático da Eficiência Energética. Available: http://ws.cgd.pt/blog/pdf/guia_edp.pdf

Docente orientador: Steferson Almeida Aderaldo E-mail: steferson@gmail.com

Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção

Título A INCRÍVEL FÁBRICA DE EXPERIMENTOS DE FÍSICA COM MATERIAIS DE BAIXO CUSTO E RECICLÁVEIS.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O físico Marcelo Glaiser nos lembra de que “um dos aspectos mais belos da ciência é ela ser capaz de explicar quantitativamente fenômenos 
observados”. São muitas as justificativas para que não haja atividades experimentais sendo essas também conhecidas entre os professores e alunos, 
como o número reduzido de aulas de Física, professores despreparados e/ou desmotivados e, principalmente, falta de um laboratório equipado ou até 
mesmo a sua ausência. No entanto, há mais de duas décadas Axt e Moreira (1991) já apontavam que uma série de experiências e atividades práticas 
que poderiam perfeitamente ser realizadas dentro das salas de aula, são ignoradas pelos docentes que acreditam necessitar de locais apropriados para 
esse fim. A opção por materiais alternativos e de baixo custo está em consonância com as orientações dos novos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs), que ao sugerirem estratégias para abordagem dos temas, afirmam:  “[...] A experimentação faz parte da vida, na escola ou no cotidiano de 
todos nós. Assim, a ideia de experimentação como atividade exclusiva das aulas de laboratório, onde os alunos recebem uma receita a ser seguida nos 
mínimos detalhes e cujos resultados já são previamente conhecidos, não condiz com o ensino atual.[...]” A opção por práticas experimentais que fazem 
uso de materiais reciclados e de baixo custo justifica-se por torná-las acessíveis a todas as escolas, sobretudo àquelas com poucos recursos financeiros. 
(VALADARES, 2001).As atividades experimentais devem partir de um problema, de uma questão a ser respondida. Cabe ao professor orientar os alunos 
na busca de respostas. As questões propostas devem propiciar oportunidade para que os alunos elaborem hipóteses, testem-nas, organizem os 
resultados obtidos, reflitam sobre o significado de resultados esperados e, sobretudo, o dos inesperados e usem as conclusões para a construção do 
conceito pretendido. Os caminhos podem ser diversos, e a liberdade para descobri-los é uma forte aliada na construção do conhecimento individual. As 
habilidades necessárias para que se desenvolva o espírito investigativo nos alunos não estão associadas a laboratórios modernos, com equipamentos 
sofisticados. “Muitas vezes, experimentos simples, que podem ser realizados em casa, no pátio da escola ou na sala de aula, com materiais do dia-a-
dia, levam a descobertas importantes”. (PCN’s mais - Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias -, 2017, p. 52). (CORDEIRO et. al., 2011, p. 
02). O custo do presente trabalho são baixos, pois os materiais utilizados serão os recicláveis, como garrafas PET, madeira descartada de obras, sucata 
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de máquinas e computadores, dentre outros que serão adquiridos através de doações, bem como a utilização das estruturas das salas/auditório e dos 
laboratórios de Física da unidade Alexandrino. O presente projeto tem como objetivos: levar aos alunos do ensino médio e/ou fundamental 
experimentos de física que eles possam fazer na sua casa.  Elaboração de um guia de atividades experimentais de Física a partir de uma compilação de 
experimentos sugeridos na internet, livros e revistas de divulgação científica. Experimentos estes confeccionados, exclusivamente, com materiais 
alternativos, reciclados e de baixo custo. Elaboração de artigo relatando a experiência e formação de cinco graduandos para as atividades de extensão. 
Como impacto social será propiciado aos alunos o envolvimento com experiências científicas, possibilitando a aplicação do conhecimento teórico em 
práticas experimentais e, dessa forma, estimulando a curiosidade e o espírito científico. A abrangência geográfica do projeto será a cidade do 
Natal/RN. 

Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título REDE PARCEIRA – ESTÁCIO-ALECRIM

DESCRIÇÃO DO PROJETO
 
Localizada no maior bairro comercial da Cidade do Natal/RN, o Alecrim, a Faculdade Estácio de Natal resgata, com o projeto de extensão Rede Parceira 
Estácio-Alecrim, o relacionamento mais estreito com a comunidade do bairro, iniciado em 2011, por ocasião do centenário do Alecrim e adormecida 
nos últimos anos. Naquela ocasião, um ousado projeto de parceria entre a Prefeitura Municipal, a Associação de Empresários do Bairro do Alecrim 
(AEBA) e o Rotary Club foi encabeçado pela Faculdade Estácio de Natal para articulação de parceiros no evento comemorativo do centenário. O 
objetivo foi brilhantemente alcançado e, durante as comemorações, a Faculdade ofereceu serviços a comunidade e esteve na mídia espontânea por 15 
dias consecutivos e mais de 40 no geral. O projeto foi inclusive premiado em primeiro lugar, na categoria Gestão e Negócios, no Fórum Docente 
Estácio, daquele ano.  O impacto foi tão positivo, que os parceiros guardam até hoje, com respeito o nome da instituição, um exemplo disso, tem sido 
a retomada do diálogo com a Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim – AEBA e o Alecrim Futebol Clube, neste mês de janeiro, para 
formalização de parceria de cooperação técnica, com objetivo de abrir as portas das instituições, entidades, comércio e associação de moradores para 
realização de novos projetos articulados pela Faculdade Estácio de Natal para o bairro. Desta forma, o objetivo deste projeto é formar uma rede de 
parcerias entre a Estácio e os personagens do bairro do Alecrim (empresários, moradores, feirantes, torcedores e amantes do bairro). Esse projeto se 
propõe a ser uma iniciativa piloto que tem como missão estabelecer o diálogo e o relacionamento entre esses personagens e a Estácio formalmente. 
Para tanto, fará uso da seguinte metodologia de ação: incentivo e apoio às coordenações dos cursos para desenvolvimento de ações e pesquisas que 
tenham o Alecrim como foco; criação e manutenção de um portifólio virtual de atividades, serviços e eventos oferecidos pela Faculdade à sociedade e 
alimentado periodicamente para acesso e participação dos parceiros; proposição de parcerias com oficialização de termo de cooperação técnica. 
Participação e representação do nome da faculdade nos eventos realizados pelos parceiros. Esse conjunto de ações se coloca como marco de 
permanência da Faculdade na vida do bairro e vice-versa. Para realização das ações propostas serão criados 2 editais para seleção de alunos: o primeiro 
visando a construção e manutenção do portifólio virtual de atividades (para cinco alunos) e o segundo, visando a seleção de alunos de todos os cursos 
para disseminação de propostas de atividades para o Alecrim em seu curso (4 alunos de cada curso = total de 24 alunos). Justificamos a viabilidade 
econômico-financeira pelo mínimo uso de recursos, uma vez que o espaço físico para realização de reuniões e os laboratórios já existentes na 
faculdade para criação dos projetos dão conta dos recursos de base necessários para realização do projeto. Sobre o impacto social, apontamos o 
fortalecimento da marca Estácio na cidade como instituição parceira da sociedade potiguar, além de gerar uma simpática mídia espontânea para 
instituição e maior identificação do aluno, por sua instituição socialmente responsável. O projeto se define como uma ação política que fortalecerá a 
institucionalização da extensão no âmbito da universidade-comunidade, bem como o reconhecimento do pertencimento do aluno à instituição e à 
comunidade do Alecrim.  REFERÊNCIAS  CARVALHO, Evaldo Rodrigues. Alecrim ontem, hoje e sempre. Natal: Nordeste Gráfica, 2004. FURTADO, 
Edna Maria. O bairro do Alecrim: a construção de um estilo próprio para sobreviver. Revista Sociedade e Território, ano, 16, n. 1. P. 163-177, jan. 
2014. LIMA, M. E. O. et al. Comunicação mercadológica no centro popular da Cidade do Natal: o Alecrim. 2007. NATAL. Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente. Alecrim. Col. Memória Minha Comunidade, SEMURB, 2011.  
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Projeto(s) do curso: Administração e Recursos Humanos

Título MULHERES EM AÇÃO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Herdeira de uma geração que escancarou as portas das empresas para a participação feminina, a mulher adquiriu espaço importante no mercado de 
trabalho, vem conquistando a independência financeira, briga pelos postos de comando e desempenha múltiplos papéis, como profissional, esposa e 
mãe, com uma desenvoltura jamais sonhada (Leone, 2010). Apesar dos avanços ocorridos nas últimas décadas em relação às mulheres que ocupam 
cargos gerenciais, o preconceito e a discriminação  ainda são poderosas barreiras à presença feminina nos negócios. Por este motivo, muitas mulheres 
se sente inferiores ao gênero oposto, o que as impedem de progredirem no mundo dos negócios, pois a crença (limitante) de inferioridade, as fazem 
ficar em um lugar que o contexto social impôs por muito tempo. Este projeto de extensão tem como objetivo princial treinar, capacitar e desenvolver, 
alunas da Estacio Natal e mulheres da comunidade, para enfrentarem o mundo corporativo, fazendo-as adquirir perspectiva profissional positiva, 
sucesso no mundo dos negócios, na liderança, no empreendedorismo e na vida cotidiana. A presença feminina no mercado de trabalho é um dos 
fenômenos da segunda metade do século XX, e a criação das empresas pelas mulheres é uma parte substancial desse fenômeno, de acordo com 
Mercadé (2008). Os motivos que as impulsionam a lançar-se nessa aventura não são somente econômicos, mas dizem respeito ao desejo de 
independência e realização no desempenho de suas próprias capacidades. Este projeto traz à tona questões sobre desigualdades sociais (homem e 
mulher), inserção das mulheres no mercado de trabalho, empreendedorismo feminino e ferramentas para o desenvolvimento da mulher, tornando-as 
capazes de se inserirem no mercado sem nenhum complexo de inferioridade ou medo. A partir dessa reflexão e, considerando os desafios impostos às 
mulheres, este projeto torna-se totalmente viável e justificado, pois é indiscutível a necessidade que existe de se fazer com que as mulheres se 
empoderem e tomem para si as competências necessárias para o seu sucesso profissional e pessoal. O presente projeto se organiza em três frentes de 
trabalho: 1. treinamento e desenvolvimento das mulheres  envolvidas (através de técnicas da administração e do coaching), 2. pesquisa e 3. submissão 
de artigos. Para a realização dos treinamentos, serão necessários recursos como, sala de aula, projetor, impressões das ferramentas, folhas de A4, 
canetas, jogos e etc. Os recursos serão disponibilizados pela professora responsável  por este projeto. As pesquisas serão realizadas através de 
periódico disponibilizados nas bibliotecas virtuais e físics da Estacio Natal, bem como em bases de artigos nacionais e internacionais disponíveis nos 
portais da CAPES e SCIELO. Dessa forma, não será necessário a captação de recursos financeiros, uma vez que a pesquisadora possue os instrumentos 
necessários, o que torna o projeto totalmente viável financeiramente. Até o final deste projeto, as metas deverão ser atingidas, que são, pesquisa e 
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submissão de artigos e a qualificação profissinal das mulheres envolvidas (alunas, egressas e mulheres da comunidade). As pesquisas deverão ser 
realizadas pelas alunas, sob a supervisão da professora Ananery e os treinamentos serão realizados com todas as envolvidas pela professora do 
projeto. O projeto será realizado dentro da cidade de Natal, abrangendo as três unidades existentes, Alexandrino, Zona Norte e Ponta Negra e 
mulheres da comunidade de Natal.  Principais Referências  Leone, N. M. C. P. G. (Org.). (2010). Empresa familiar: desvendando competências, 
racionalidades e afetos. São Paulo: Atlas. Camurça, S. & Gouveia, T.(1999). O que é gênero. Recife: GCL.  Mercadé , A . (2008). Mujer emprendedora: 
claves para crear y dirigir empresas excelentes.Barcelona: Gestión.  Weil, P. (2003). Os mutantes: uma nova humanidade para um novo milênio. São 
Paulo: Versus. 

Projeto(s) do curso: CIENCIAS CONTABEIS

Título NAF - NUCLEO DE APOIO FISCAL E CONTABIL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Na busca de uma maior aceitação social da tributação e do desenvolvimento da moral tributária, a Receita Federal (RFB) desenvolve diversas ações de 
Educação Fiscal norteadas por diretrizes como a promoção da orientação tributária e aduaneira, o fornecimento aos cidadãos de conhecimentos sobre 
o funcionamento do órgão, a informação e a divulgação dos serviços prestados e dos seus diversos canais de atendimento, dentre outros. (Fonte: 
Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal – NAF Versão IES – Maio/2015) Esta postura educacional decorre do fato de que, em regra, os sistemas tributários 
apresentam elevado grau de complexidade, característica essa agravada em países de dimensões continentais e grande diversidade econômica como é 
o caso do Brasil. Desse modo, torna-se ainda mais relevante uma atuação proativa da RFB, tanto para o esclarecimento das obrigações tributárias 
exigidas dos contribuintes, como para o fortalecimento da cidadania fiscal. (Fonte: Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal – NAF Versão IES – 
Maio/2015) Ciente dessa realidade (RFB), [...] busca incentivar e apoiar a criação de núcleos de prática contábil e (NAF) nas Instituições de Ensino 
Superior (IES), especialmente nos cursos de Ciências Contábeis e Comércio Exterior. A ideia era que nos NAF, os contribuintes de baixa renda pudessem 
contar com a assistência gratuita de universitários para a resolução de problemas que envolvessem questões tributárias e fiscais. (Fonte: Núcleo de 
Apoio Contábil e Fiscal – NAF Versão IES – Maio/2015) Importante ressaltar que o NAF é um projeto de governabilidade da IES, que possui autonomia 
para implementá-lo, sendo a RFB um importante incentivador e apoiador da iniciativa, que dela também se Portanto, a RFB não tem poderes para 
determinar as formas de implementação e de funcionamento dos núcleos nas instituições que decidirem criá-los, mas tem o papel fundamental de 
auxiliá-las na implementação e funcionamento dos NAF. (Fonte: Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal – NAF Versão IES – Maio/2015) Nesse sentido, busca-
se por meio deste “Referencial” a disponibilização de informações e documentos (modelos) que subsidiem as IES interessadas na permeância da 
extensão do NAF, desde a abertura e manutenção até o funcionamento desses núcleos, servindo como um facilitador da disseminação dos NAF em 
todo o território. (Fonte: Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal – NAF Versão IES – Maio/2015)

Docente orientador: LYANA GLECIA GURGEL MELO E-mail: lyana_021@hotmail.com

Projeto(s) do curso: Curso de Tecnologia em Gestão de Segurança Privada

Título ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA EM GESTÃO DA SEGURANÇA PESSOAL E PATRIMONIAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Apresenta a proposta de um Escritório de Consultoria em Gestão da Segurança Privada do Curso de Tecnologia em Gestão de Segurança Privada, para 
realizar consultoria e eventos gratuitos de prevenção de perdas e danos pessoais e ou patrimoniais.  Justificativa:  Se justifica a sua aprovação tendo 
em vista que por causa da crescente violência existe um aumento da procura por empresas e pessoas especializadas em segurança privada, e neste 
sentido, enxergasse a importância e a necessidade de se divulgar o Curso de Tecnologia em Gestão de Segurança Privada, segundo do Nordeste e único 
do Estado do Rio Grande do Norte, como o celeiro da formação superior dos profissionais que o mercado deseja.  Objetivo Geral:   Prestar 
consultoria no campo da segurança privada para prevenir perdas pessoais e patrimoniais, divulgar a Faculdade e o curso e abrir portas no mercado de 
trabalho.  Objetivos Específicos:  1 - Divulgar a FAL Estácio - Unidade Zona Norte e suas dependências 2 - Divulgar o Curso de Tecnologias da 
Segurança Privada da FAL Estácio - Unidade Zona Norte 3 - Captar novos alunos 4 - Servir de atividade complementar para os alunos do curso 
poderem associar a teoria com a prática, tudo sob a orientação do Professor orientador do Projeto 5 - Trabalhar a interdisciplinaridade 6 - Promover a 
inter-relação entre teoria e prática 7 - Aumentar os índices de satisfação dos alunos para com o curso e consequentemente indicá-lo para outras 
pessoas 8 - Promover a integração entre a FAL Estácio - Unidade Zona Norte e a comunidade  9 - Colaborar para que a FAL Estácio - Unidade Zona 
Norte, preste um serviço importante e necessário à comunidade de Natal e regiões limítrofes de forma gratuita  Metodologia:   Prestar consultoria 
em prevenção de perdas pessoais e patrimoniais para empresários e comerciantes, através do Escritório de Consultoria em Gestão da Segurança 
Pessoal e Patrimonial e mediante agendamento que funcionará na sala TI/TP. Realizar eventos na área da Segurança Pública e Privada sempre nas 
instalações da FAL Estácio - Unidade Zona Norte, utilizando os equipamentos disponíveis. Os alunos voluntários para participar do Projeto deverão 
estar  cursando o último período do curso, a participação será sem ônus para a Faculdade, acontecerá sob a supervisão do Professor Orientador, 
mediante escala de expediente e disponibilidade dos mesmos. A divulgação da Consultoria e dos eventos ofertados serão feitas através das redes 
sociais, nas salas de aulas, através dos murais e através da empresa prestadora de serviços na área de comunicação contratada pela Faculdade.  
 
Viabilidade econômico-financeira:  A viabilidade econômico-financeira está garantida através da utilização dos recursos existentes na FAL Estácio - 
Unidade Zona Norte.  Os alunos envolvidos serão todos voluntários e o Professor Orientador já fará jus a bolsa do Projeto de iniciação científica.   
Metas:  Atender entre 20 (vinte) e 35 (trinta e cinco) alunos do Curso que estejam no último período, até 60 (sessenta) empresários através do 
Escritório de Consultoria e alcançar com os eventos um público estimado em 1.000 (mil) pessoas.  Impacto Social:   Mudanças de atitudes das 
pessoas no que tange aos cuidados para não serem vítimas de atos de violência ou de crimes e ou sofrerem perdas patrimoniais. Alunos melhor 
qualificados  para o mercado de trabalho A Faculdade cumpre um papel social de colaborar com a segurança pública conforme preceitua o artigo 144 
da Constituição Federal que diz que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos.  Abrangência geográfica:   Pretende-
se atender inicialmente a Zona Norte da Cidade de Natal e as Cidades limítrofes não desconsiderando a possibilidade de atender outras regiões da 
Cidade e até do Estado, desde que os interessados se dirijam a Unidade Zona Norte.  Referências:  As referências deste Projeto estão todas 
contempladas no Projeto do Curso de Tecnologias da Segurança Privada e nas ementas das disciplinas. 
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Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção

Título CAPACITA ALECRIM

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Abrigando quase 6 mil empresas, o Alecrim arrecada hoje cerca de 44% do ICMS que é gerado na capital potiguar e possui um projeto de reurbanização 
que vai possibilitar a geração de 2000 novos empregos, e garantindo um maior fluxo de pessoas no bairro. É neste contexto que a Faculdade Estácio de 
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Natal – Campus Alexandrino, localizada no bairro do Alecrim, já está iniciando um diálogo com a ASSOCIACAO DOS EMPRESARIOS DO BAIRRO DO 
ALECRIM – AEBA, através da pessoa do Sr. Francisco Denerval Sá, com objetivo de entender as necessidades do conjunto de lojistas, e través de uma 
parceira estratégica, e desenvolver ações de orientação sobre negócios e capacitação técnica para as empresas e seus colaboradores, proporcionando 
a oportunidade do envolvimento estruturado dos recursos da faculdade. Estas ações irão fortalecer a marca da Estácio em Natal de forma geral, pois 
estaremos atuando no principal centro comercial da nossa cidade para onde converge a circulação de todos os perfis de público dos diversos bairros de 
Natal e cidades circunvizinhas. A metodologia de atuação será de orientação estratégica em negócios, tomando por base a ferramenta do Business 
Model Canvas - BMC, em regime de consultoria, a tares de reuniões com os empresários, palestras temáticas e cursos técnicos, de acordo com a 
analise das 9 dimensões abordadas na ferramenta. Utilizaremos a riqueza de conhecimentos de nossos docentes em ações específicas, mas com um 
caráter que busca a inovação nas soluções envolvidas. Utilizaremos os modelos já trabalhados nas startups que são casos de sucesso, mas entendendo 
as particularidades dos modelos tradicionais, pois os empresários da comunidade local, são limitados nos na formação acadêmica, mas são ricos em 
experiências práticas em suas linhas de atuação de negócio, e vão contribuir muito para evolução de nossos alunos em sua formação 
profissional. Nossas metas são bem definidas em dois quadrantes de abordagem:  1.	AEBA: fortalecimento da associação em número de associados e 
qualidade dos seus serviços desenvolvidos. Em números concretos também vamos trabalhar para realizar: 1 publicação de mídia espontânea por 
bimestre relacionadas a ações da consultoria, 2 eventos macros com, financiamento, organização e participação dos lojistas no âmbito geral do 
comércio e 1 evento por mês, palestra, minicurso ou oficina, nas dependências da faculdade, convidando e congregando a comunidade do bairro, com 
apoio e participação dos membros da AEBA. 2.	FACULDADE ESTÁCIO DE NATAL: fortalecer a marca da Estácio na cidade de Natal e construção de 
canais de envolvimento com as pessoas que se relacionam com as empresas locais de forma direta e indireta, objetivando um melhor conhecimento da 
qualidade dos nossos serviços. Outras realizações almejadas são o envolvimento de docentes e discentes para desenvolvimento de trabalhos 
acadêmicos no ambiento do mercado local durante o ano, com possibilidade de publicação em eventos ou periódicos, e promover a integração dos 
laboratórios de prática profissional já existentes na faculdade como Núcleo de Apoio Fiscal e Empresa Junior junto aos empresários. Neste projeto 
poderemos direcionar trabalhos de conclusão de curso mais efetivos criando um campo de pesquisa prática, com diversas linhas de atuação 
acadêmica. A atividade de extensão terá um impacto considerável na cidade e vai gerar mídia espontânea abordando e expondo a relação da faculdade 
com os empresários locais. Além dos empreendedores e funcionário, também poderemos trabalhar o publico consumidor de forma mais efetiva, nas 
mais diversas linhas de atuações dos cursos da faculdade. Referências: PORTER, Michael. Vantagem Competitiva: Criando e sustentando um 
desempenho superior. Rio de Janeiro. Campus, 1989. OSTERWALDER, Alexander, PIGNEUR, Yves. Business Model Generation - Inovação em Modelos 
de Negócios. Um Manual para Visionários, Inovadores e Revolucionários. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011.

Projeto(s) do curso: Tec Recursos Humanos

Título PROJETO GENTE ALEGRANDO GENTE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Com foco na solidariedade e no desenvolvimento de pessoas e instituições carentes localizadas em comunidades próximas às unidades da Estácio 
Natal/RN, surgiu este projeto, denominado Gente Alegrando Gente. No primeiro semestre letivo, este projeto foca nas comunidades e/ou instituições 
carentes. Já no segundo semestre, o projeto (que também já enviei para aprovação dessa) foca em escolas públicas carentes da região. Nesta edição 
do primeiro semestre/2018, será contemplada uma Pastoral da Família, localizada na Zona Norte de Natal/RN. O objetivo é envolver os futuros 
profissionais dos cursos de Recursos Humanos da Estácio de Natal, em ações voltadas à responsabilidade social e cidadania, ao mesmo tempo em que 
desenvolvem competências necessárias ao desempenho de suas atividades no ambiente competitivo em que estão inseridas as organizações. Durante 
as atividades, são trabalhadas as competências de liderança, criatividade, responsabilidade social, trabalho de equipe, disciplina, poder de 
negociação/parceria, comprometimento, entre outras. Os alunos são divididos em equipes com responsabilidades definidas, as quais necessitaram de 
CHA – Conhecimentos, Habilidades e Atitudes, para desenvolvê-las dentro do prazo e na qualidade que o evento exige, conforme os objetivos 
específicos abaixo. Todas as ações serão desenvolvidas por meio de parcerias com outras instituições, amigos e parentes. E, as atividades de 
recreação, terão como objetivos integrar os alunos e promover as relações interpessoais por meio de brinquedos que promovem o envolvimento das 
crianças no mundo real e não virtual.
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Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título (TRANS) FORMAÇÃO E LEITURA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO O Projeto (Trans) Formação e Leitura parte do princípio de que difundir o gosto pela leitura numa sociedade a qual esse hábito não é 
desenvolvido nos anos iniciais da vida e que, culturalmente, não fomos educados ao hábito da leitura, é benéfico. É com essa intenção que este Projeto 
se apresenta como possibilidade de levar a leitura para alunos do ensino médio integral do Colégio Estadual Atheneu Norte-riograndense, fundado no 
século XIX, portanto uma escola que carrega em sua história uma importância considerável se destacando como a segunda mais antiga instituição 
escolar brasileira.   JUSTIFICATIVA A leitura é essencial, importante e vital para o desenvolvimento de qualquer ser humano tanto no cenário 
profissional quanto no pessoal. Silva e Zilbermam (1998) afirmam que a leitura é como um meio de aproximação entre os indivíduos e a produção 
cultural, podendo significar a possibilidade concreta de acesso ao conhecimento e intensificar o poder de crítica por parte do público leitor, e assim 
expressar os anseios da sociedade.  Ler é uma habilidade que faz parte da nossa história, porém, por mais comum que pareça, sua realização não é 
uma atividade tão simples.  Estudos evidenciam a importância de ler como um dos caminhos e estratégias que levam o aluno ao acesso e à produção 
do conhecimento, dando ênfase a leitura crítica, como forma de recuperar todas as informações acumuladas historicamente.    OBJETIVOS  
GERAL Promover uma cultura de valorização da leitura e de contribuir para que o aluno do ensino médio conviva em um ambiente letrado e amplie 
sua compreensão de mundo.   ESPECÍFICO Desenvolver o gosto e o hábito da leitura. Enriquecer o vocabulário. Promover atividades que despertem 
o desejo de ler. Resgatar o valor da leitura como ato de prazer.   METODOLOGIA Divulgar o referido (1ª semana de aula) projeto nas turmas de 
Pedagogia; propor uma reunião com os discentes simpatizantes do projeto e dessa reunião nominar os graduandos interessados em participar e 
conduzir o projeto. Esses alunos deverão estar devidamente matriculados, no mínimo, no quarto período do curso ou nas séries posteriores. Após, 
serão elaboradas diretrizes para construir uma planilha de atividades, bem como a seleção parcial dos textos que servirão para o trabalho de 
leitura. Após o processo de seleção dos alunos de Pedagogia e planejamento, far-se-á o contato com o Colégio Atheneu para formalizar a parceria e 
dar início a divulgação do projeto que ocorrerá nas instalações do próprio colégio.  ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS Leitura compartilhada; Estudos 
em grupos e/ou individualmente; Debates; • Pesquisas; • Produção de sequências de atividades; • Produção intelectual de materiais diversos: artigos, 
resenhas, memoriais; Vivências em Rodas de Leitura.     VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA Esse custo se resume à reprodução dos textos que 
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serão trabalhados pelos estudantes.   METAS Pretende-se atender um número máximo de alunos envolvidos no projeto de leitura; A expectativa é 
que os participantes consigam ler mais e melhor mantendo o senso crítico a cada leitura; que enriqueçam o arcabouço teórico e passem a ler por 
prazer, fazendo do hábito da leitura, algo frequente em sua vida.  IMPACTOS SOCIAIS Tem relevância social por atender alunos de escola pública, 
além de contribuir para a redução da desigualdade social e afetar positivamente a formação de cidadãos no que compete à capacidade de leitura e 
interpretação dos diversos contextos da vida.  ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA Zona Leste da cidade de Natal/RN.  REFERÊNCIAS FOUCAMBERT, Jean. 
A leitura em questão. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994.  157p.  LERNER, Délia. Ler e Escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto 
Alegre: Artmed. 2002, 120p. SILVA, E.T. Leitura na escola e na biblioteca. Campinas, São Paulo: Papirus, 1995. SILVA, E.T. ZILBERMAN, R. Leitura, 
perspectivas interdisciplinares. São Paulo: Editora Ática, 1998. SOLÉ, I. Estratégias de leitura. Porto alegre: Artes médicas, 1998.  

Saúde

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA INFANTIL NO SPA (SERVIÇO DE PSICOLOGIA APLICADA) DA ESTÁCIO 
UNIDADE DE PONTA NEGRA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A neuropsicologia constitui-se como uma área em crescente expansão no Brasil e no mundo, com papel largamente reconhecido no que diz respeito à 
investigação das relações entre cognição, comportamento e a atividade do Sistema Nervoso Central  em condições normais ou patológicas. A avaliação 
neuropsicológica infantil pode auxiliar no diagnóstico e tratamento de diversas enfermidades neurológicas, problemas de desenvolvimento infantil, 
comprometimentos psiquiátricos, alterações de conduta, entre outros.  A contribuição deste exame na criança é extensiva ao processo de ensino-
aprendizagem, pois nos permite estabelecer algumas relações entre as funções corticais superiores, como a linguagem, a atenção e a memória, e a 
aprendizagem simbólica (conceitos, escrita, leitura, etc.). Diante do exposto, reconhece-se a necessidade de avanços na oferta de serviços de atenção 
neuropsicológica à disposição das crianças que apresentem essa demanda. Portanto, o objetivo geral desta ação trata-se da implantação do serviço de 
avaliação neuropsicológica infantil no SPA – Serviço de Psicologia Aplicada da Estácio, unidade de Ponta Negra, tendo em vista a necessidade de se 
investigar a presença de alterações cognitivas junto aos participantes. Sendo assim, a justificativa se aplica devido ao seu impacto social, uma vez que a 
avaliação neuropsicológica pode fornecer o estudo detalhado das funções cognitivas, emocionais e comportamentais, sendo considerada uma 
avaliação funcional do cérebro. Atualmente existe uma grande demanda entre as principais queixas escolares e até mesmo familiares que são 
investigadas pela avaliação neuropsicológica, por outro lado, destaca-se uma significativa escassez nos serviços públicos que oferecem esse 
atendimento. Portanto os aspectos supracitados indicam a relevância do desenvolvimento de projetos de pesquisa nesse campo e espera-se que a 
referida ação de extensão contribua para a expansão desse serviço na cidade de Natal e que mais crianças e adolescentes possam ser favorecidos com 
sua grande relevância. Metodologia - Os sujeitos selecionados serão crianças e adolescentes entre 6 e 16 anos de idade, selecionados através do SPA e 
que apresentem em sua triagem queixas como: 1) Problemas de Aprendizagem; 2) Queixas de atenção e agitação;3) Dificuldade para memorizar 
conteúdos acadêmicos;4) Dislexia/ Discalculia; 5) Transtornos de Linguagem;6) entre outros. A equipe de atendimento será composta por 4 alunos que 
se encontrem a partir do 5º período do curso de psicologia da própria instituição. Esses alunos serão recrutados através de uma seleção interna, esta 
seleção será realizada por meio de uma entrevista com os inscritos. O Serviço de Neuropsicologia funcionará no SPA e será dividido em 4 etapas: 1) 
Seleção e treinamento dos alunos que irá compor a equipe de atendimento; 2) Seleção das crianças e adolescentes que participarão do projeto; 3) 
Processo avaliativo das crianças e adolescentes selecionados e 4) – Conclusão do processo avaliativo e entrega dos laudos para família e escola. As 
crianças e adolescentes selecionados serão submetidos ao protocolo de avaliação neuropsicológica infantil que compõe os seguintes testes: Escala 
Wechsler de Inteligência para crianças (WISC IV), Teste de Atenção por Cancelamento, Figuras Complexas de Rey, Teste de aprendizagem auditivo-
verbal de Rey (RAVLT) e Recordação de Histórias. Portanto, será necessária a aquisição de um desses instrumentos, uma vez que como professora 
responsável pelo projeto já tenho os outros testes e posso disponibilizá-los para o serviço. O teste que precisa ser adquirido é o WISC-IV e seu valor no 
mercado custa em torno de R$ 2,500. Referência- Ciasca, S. M, Guimarães, I. E. & Tabaquim, M. L. (2006). Neuropsicologia do Desenvolvimento: 
Aspectos Teóricos e Clínicos. In C. B. Melo, M.C. Miranda & Muszkat, M, Neuropsicologia do Desenvolvimento: conceitos e abordagens (pp. 14-25). São 
Paulo: Memnon.
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Projeto(s) do curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Título PROJETO SINAPSE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Projeto Sinapse tem a ideia de trabalhar com o conhecimento compartilhado entre os alunos não só na própria IES, como das outras instituições da 
região de Natal/RN. O objetivo básico é a troca de conhecimento entre a pessoa (ou pessoas) que está procurando se desenvolver melhor em 
determinado assunto e quem está disposto a compartilhar o conhecimento, em busca de ajudar o próximo. Essa necessidade é observada 
principalmente entre as disciplinas que acabam não sendo focais dentro dos cursos, por exemplo, lógica de programação para os alunos de Engenharia 
de produção, matemática básica para o pessoal de Desenvolvimento de Sistemas, lógica para o pessoal de Publicidade, programação Linear para o 
pessoal de Administração, então podemos fazer com que nossos alunos, possam interagir com colegas de cursos diferente e compartilhar um pouco do 
que sabem promovendo assim uma harmonização entre os cursos, uma melhoria no aproveitamento do conteúdo acadêmico e quem sabe despertar 
nos alunos, a arte da docência. A metodologia de trabalho, primeiramente é a divulgação do projeto com alguns temas pré-definidos como 
programação, lógica e matemática básica, e com isso captar os alunos dispostos a melhorar nestes assuntos, e os alunos a compartilhar o 
conhecimento, porém nada impedirá de que os alunos solicitem um assunto diferente e a equipe que componha o projeto busque pessoas capacitadas 
a compartilhar o seu conhecimento e minimize a dor de quem está em busca de conhecimento, mas com certa dificuldade, seja por não possuir horário 
disponível, ou não ter recursos necessários para o estudo,  ou não ter tido uma boa base educacional, entre outros problemas que presenciamos 
cotidianamente na vida acadêmica.   O projeto já se mostrou viável, pois a ideia do mesmo nasceu em uma disciplina de inovação, no curso de Análise 
e Desenvolvimento de Sistemas, onde chegamos a validá-la com as disciplinas de programação e matemática básica, fazendo com que os alunos 
obtivessem uma boa assimilação do conteúdo dado em sala de aula e com melhoria das notas na AV2 e AV3. Existe a viabilidade do mesmo, em 
relação a aceitação dos alunos, onde os alunos que participaram ficaram satisfeitos com a oportunidade de aprendizado de forma diferenciada, pois 
quem ministra o conteúdo são alunos como os mesmos, muitas vezes até colegas de sala, podendo até existir a possibilidade de compartilhamento 
pago, onde existe a possibilidade de se criar aulas para a comunidade externa a valores acessíveis e/ou até mesmo de forma colaborativa, deixando o 
participante a vontade dele contribuir com o quanto ele acredita que a aula mereceu, porém o foco maior do projeto é o compartilhamento de 
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conteúdo, e por parte dos alunos que compartilham o conhecimento a ideia é que os mesmos recebam uma pontuação, através de pesquisas ao final 
de cada encontro, onde os melhores serão cada vez mais indicados e os que não foram tão bons possam receber uma melhor orientação para que sinta 
mais segurança nos próximos encontros. E se possível existir a possibilidade desses alunos receberem horas de AAC.  Os alunos que forem 
compartilhar o conhecimento deverão seguir alguns passos, como enviar de forma antecipada o que será apresentado nos encontros, com o intuito de 
receber algum tipo de orientação, caso exista algum conteúdo fora do padrão aceitável na apresentação para os colegas, preservando assim a imagem 
da IES.
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2018 - ESTÁCIO PARAÍBA

Tecnologia da Informação

Projeto(s) do curso: Design Gráfico

Título GAME LAB ESTÁCIO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
        O mercado de Jogos digitais vem crescendo agressivamente nos últimos anos. A quantidade de empresas especializadas no mercado de vídeo 
games vêm aumentando significativamente no Brasil, dando ênfase às portas que foram abertas com os novos modelos de negócio derivados do 
sistema de distribuição digital. Embora existam oportunidades, também encontramos desafios a superar. Como altas tachas tributárias, falta de mão de 
obra especializada, relativo pouco know-how das empresas, dentre outras questões relacionadas à produção de jogos digitais no Brasil. Assim, entende-
se que o desenvolvimento de habilidades técnicas, aplicadas ao mercado, poderá colaborar para o surgimento de novos e capacitados 
profissionais.         Neste contexto, como justificativa para criação do presente projeto, a faculdade Estácio da Paraíba encontra-se carente da 
inicialização de novas e empreendedoras iniciativas, que proporcionem uma real aproximação entre empresa e escola. O projeto Game Lab Estácio 
busca preencher esta lacuna, possibilitando a atuação de uma empresa de jogos real no espaço físico da faculdade, permitindo que extensionistas 
possam aprender de forma prática o dia-a-dia da produção de jogos digitais. A gestão do projeto é de responsabilidade do seu coordenador, enquanto 
os cuidados sobre os jogos produzidos são de responsabilidade dos profissionais envolvidos.          Os seus objetivos são:         - Desenvolvimento de 
habilidades técnicas e teóricas, relacionadas à produção de jogos digitais;         - Desenvolver diversos jogos (de entretenimento), para lançamento no 
mercado;         - Estreitar a relação dos extensionistas com profissionais e empresas da área de produção de games;         - Formação de experiência, 
currículo e portfólio, para os extensionistas.  A metodologia utilizada para o projeto envolve a prática dos extensionistas, no dia-a-dia de uma 
empresa real de produção de jogos digitais. O conhecimento e maturidade são desenvolvidos através de pesquisas, cursos internos, tutorias, e 
produção prática, sendo estas atividades acompanhadas pelo coordenador do curso e profissionais de empresa externa parceira.  O projeto já se 
encontra em execução, de forma voluntária, na faculdade Estácio da Paraíba. Os gastos são mínimos, resumindo-se à energia gasta pelo laboratório. O 
projeto também traz respaldo positivo para a faculdade, no que se refere à mídia, alunos e público interessado na área, tendo o mesmo já sido matéria 
de jornal impresso e programa de rádio.         Apesar deste ser um projeto de extensão, busca-se aprovação de 02 (dois) artigos científicos em 
conferências nacionais, internacionais ou periódicas, anualmente.   Assim, possuímos as seguintes metas acadêmicas: - Alcance de horas 
extracurriculares, através de produção e pesquisa; -Publicação de 02 (dois) artigos científicos em conferências nacionais, internacionais ou 
periódicas. Como também as seguintes metas sócio-ambientais: - Desenvolvimento do Mercado de Games na Região; - Aproximação entre academia 
e mercado.  O projeto também visa substancial impacto social, através do estímulo ao desenvolvimento do mercado de produção de jogos digitais na 
região. O que poderá gerar novos empregos relacionados à diversas áreas, mas principalmente aos domínios de programação, design e arte. Sua 
abrangência geográfica, em termos de extensionistas envolvidos, é atualmente restrita a cidade de João Pessoa. Mas existem planos para permitirmos 
também participação à distância em alguns casos. Em termos de público afetado, a abrangência é global, visto que os produtos em desenvolvimento 
possuem esta mesma esfera. REFERÊNCIAS MEDEIROS FILHO, Marisardo Bezerra de. Material Didático: Game Design. Conteúdo para pós-graduação 
EAD. Universidade Estácio de Sá. Rio de Janeiro – RJ, 2016. SCHELL, J. A Arte de Game Design: O Livro Original. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. NOVAK, 
Jeannie. Desenvolvimento de Games. São Paulo: Cengage Learning, 2010. RABIN, S. Introdução ao Desenvolvimento de Games. vol. 1. São Paulo: 
Cengage Learning, 2012.
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Projeto(s) do curso: Redes de Computadores

Título BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO DE MATERIAIS PROVENIENTES DO LIXO ELETRÔNICO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Lixo eletrônico é resíduo resultante da obsolescência de equipamentos eletrônicos, onde estão incluídos os computadores. O usuário médio de 
computadores, por exemplo, troca seus equipamentos eletrônicos em tempo mais célere, os da geração anterior, considerados obsoletos, ganham 
destino inadequado, acarretando assim graves problemas ao meio ambiente. Os computadores descartados de forma inadequada perdem esses 
materiais que poderiam ser reciclados ou reutilizados, amenizando, com isso, impacto ambiental.  O crescimento dos países emergentes gerou um 
aumento significativo do consumo doméstico proporcionado pelo fortalecimento da classe média e estabilidade econômica. Entre as economias 
emergentes, o Brasil é ainda o terceiro maior responsável por lixo de aparelhos de TV, são produzidos 700 gramas por pessoa ao ano, mesma taxa da 
China. A despejo inadequado de lixo eletrônico na superfície do solo causa inúmeros impactos sociais e a meio ao ambiente colocando em risco a 
saúde das pessoas, sobretudo daquelas que têm acesso ou contato direto com os lixões. Lixo eletrônico é resíduo resultante da obsolescência de 
equipamentos eletrônicos, onde estão incluídos os computadores. Para a fabricação de um microcomputador a indústria emprega o uso de diversos 
elementos como alumínio, chumbo, germânio gálio, ferro, níquel e plásticos (polímeros de diversas origens). Os computadores descartados de forma 
inadequada perdem esses materiais que poderiam ser reciclados ou reutilizados, amenizando, com isso, impacto ambiental.  As instituições 
educacionais devem responsabilizar-se por um novo paradigma ambiental, assumindo em seu planejamento a gestão ambiental como instrumento de 
diretrizes para cumprir ações que eliminem ou minimizem os impactos ambientais significativos causados por suas atividades. Pensando nisso, este 
projeto tem como objetivo central a criação de uma cartilha que contenha informações referente as Boas Práticas na Gestão de materiais provenientes 
do Lixo Eletrônico no município de João Pessoa. A estratégia a ser utilizada como metodologia neste trabalho irá possuir sete atividades que estão 
relacionadas com o objetivo central do projeto.  1.        Realização uma revisão na literatura com a finalidade de proporcionar uma base teórica para a 
as etapas seguinte; 2.        Realização de um mapeamento de empresas que realizam a coleta, triagem e reciclagem de materiais provenientes do Lixo 
Eletrônico no município de João Pessoa; 3.        Criação de um ponto de coleta na Faculdade Estácio situada no Mag Shopping; 4.        Desenvolvimento 
de uma cartilha que contenha informações referente as Boas Práticas na Gestão (Coleta, Triagem e Reciclagem) de materiais provenientes do Lixo 
Eletrônico com apoio dos alunos da faculdade utilizando abordagem colaborativa. 5.        Desenvolvimento de um site (cartilha digital) que apresente 
os pontos de coleta disponíveis no município de João Pessoa e Boas Práticas na Gestão de materiais provenientes do Lixo Eletrônico; 6.        
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Desenvolvimento de um aplicativo Android que apresente os pontos de coleta disponíveis no município de João Pessoa e Boas Práticas na Gestão de 
materiais provenientes do Lixo Eletrônico; 7.        Apresentação da cartilha, site e aplicativo na Faculdade Estácio, lojas do Mag Shopping e Escolas da 
redondeza.  Referências 
contemporânea à robótica 
Museu da computação: o resíduo eletrônico e a responsabilidade social e ambiental 
coleta do e-lixo em uma importante universidade brasileira ência do município de Maringá – 
PR ão do lixo eletrônico: desafios e oportunidades   
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Relatório atualizado em 10/12/2018

PROJETOS DE EXTENSÃO 2018 - ESTÁCIO RECIFE

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: DIREITO

Título MEDIDASOCIOEDUCATIVA: UMA LENTE ALÉM DO PUNITIVISMO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A imposição social do gênero a partir do sexo biológico traz consequências severas para quem rompe com este modelo de conceito de homem e 
mulher. As pessoas transgêneras (compreendendo este conceito como as travestis e transexuais), por se afastarem deste padrão binário, ainda que 
pertencentes a um Estado Democrático de Direito, têm sua dignidade cotidianamente violada por todos os setores da sociedade, seja a sociedade civil 
ou suas organizações institucionais.   A partir disto, o que se busca analisar são as formas institucionais em que o Estado legitima a manutenção de 
uma sociedade sexista, sobretudo, a função do sistema penal (fazendo uma analogia com o direito infracional) para continuidade deste status quo.  O 
recorte específico nesta temática será dado às travestis adolescentes em conflito com a lei, ao descaso estrutural e institucional que estão submetidas 
e invariavelmente intercruzamentos como classe econômica e raça. Além de se buscar analisar as características performativas das travestis que 
cumprem algum tipo de medida socioeducativa, irá se buscar acompanhar os processos para possíveis auxílios jurídicos, acompanhar as audiências e 
fazer atendimento para esclarecimento jurídico não só as travestis, como também aos seus familiares.    Como método de procedimento optou-se por 
aquele de TRIANGULAÇÃO DE MÉTODOS, articulando os métodos de história oral, grupo focal e teoria fundamentada, adotando-se como ‘método de 
saída’ a análise dos discursos para as pesquisas oriundas da extensão. Com isto, portanto, pretende-se filtrar os pontos de encontro e afastamento 
entre o princípio da proteção integral, marco determinante na Doutrina da Proteção integral e, a realidade trazida pelas travestis adolescentes, que 
estão em conflito com a lei e foram alcançadas pelas medidas socioeducativas. O marco teórico será estará amparado na criminologia crítica e na 
teoria queer, que será examinado a partir de pesquisa bibliográfica e dialogado com as experiências trazidas no campo.   O problema que norteia o 
projeto, portanto, é: existem graus de punições variáveis em virtude das construções inteligíveis sobre sexo e gênero considerando as travestis 
adolescentes que cumprem medida socioeducativa de internação nos Centros de Atendimento Socioeducativo na cidade do Recife e região 
metropolitana? Quais elementos se interseccionam com a relação sexo gênero para que uma adolescente que se reconheça nesta identidade seja 
alcançada pela justiça infracional? O objetivo geral pode ser subdividido em: elaboração de uma análise com relação à forma com que a sociedade e o 
Estado lidam com as travestis adolescentes, vislumbrando-se a possibilidade de explicitar que antes das travestis adolescentes entrarem em conflito 
com a lei, elas estavam dentro de um conflito social que, portanto, jogam seus corpos para zonas abjetas. E auxílio jurídico para as travestis que 
estiverem na situação de conflito com lei.  É um projeto financeiramente viável por não requer estruturas diversas das já disponíveis: núcleo de prática 
jurídica para atendimento dos familiares e salas nos Cases para atender às travestis. O único custo efetivamente é deslocamento dos/as estudantes.  O 
impacto social de uma extensão neste sentido é proporcionar um auxilio jurídico a uma categoria que vive em extrema vulnerabilidade e, por tantas 
razões, tem um acesso à justiça (epistemologicamente falando) bastante restrito. Outra relevância que se destaca, são as pesquisas oriundas de um 
campo pouco explorado no âmbito jurídico.  Quanto ao espaço geográfico do campo, se limitará aos Cases de Recife e região metropolitana.  As 
referências bibliográficas serão norteadas pelo Direito Infracional, Criminologia Crítica e Teoria Queer.  
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Projeto(s) do curso: Psicologia

Título MONITORIA DINÂMICA: INSTRUMENTALIZANDO OS MONITORES AO USO DE METODOLOGIAS PEDAGÓGICAS LÚDICAS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
1 INTRODUÇÃO  Diante disso, a presente proposta de extensão foi desenhada com o intuito de treinar os monitores ao uso de metodologias 
pedagógicas lúdicas, a exemplo de jogos didáticos e teatro, como recursos educacionais adicionais, visando também capacitar os monitores a manejar 
as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), aplicadas ao trabalho científico (NOGUEIRA, 2012).   2 JUSTIFICATIVA  Um grupo de 
pesquisa (coordenado pela autora do presente projeto de extensão) do Centro Universitário Estácio do Recife realizou um estudo piloto para levantar, 
por meio de grupo focal (BREAKWELL, 2010), as impressões dos estudantes acerca das metodologias adotadas pelos monitores no processo de 
facilitação do ensino-aprendizagem. Considerando que ainda que não seja um estudo conclusivo, foram sugeridos pelos discentes participantes o uso 
de jogos que dinamizassem mais as aulas e monitores mais preparados para exercer a sua função.  3 OBJETIVOS  3.1 Geral  Instrumentalizar os 
monitores do Campus Abdias de Carvalho de Carvalho do Centro Universitário Estácio do Recife a adotarem práticas pedagógicas contextualizadas com 
a necessidade dos conteúdos didáticos e o perfil da turma atendida.   3.2 Específicos  3.2.1 Treinar os monitores a utilizarem jogos didáticos em suas 
interações pedagógicas com os alunos atendidos durante a monitoria. 3.2.2 A partir de oficinas, promover vivências teatrais que ilustrem conteúdos 
pedagógicos, incentivando os monitores a adotarem o teatro como ferramenta de contextualização dos conteúdos didáticos. 3.2.3 Treinar os 
monitores a usar as normas da ABNT, tomando como partida a apresentação dos erros mais comuns ao usá-las, bem como orientando o monitor como 
corrigir tais erros.  4 METODOLOGIA  4.1 Local Campus Abdias de Carvalho do Centro Universitário Estácio do Recife.  4.2 Público 
atendido Diretamente aos monitores das disciplinas presenciais de graduação do Campus Abdias de Carvalho do Centro Universitário Estácio do 
Recife. De forma indireta, poderá refletir na melhoria do processo ensino-aprendizagem.    4.3        Materiais necessários  Datashow, piloto, papeis 
impressos, materiais reaproveitados, como garrafa pet.  4.4        Procedimentos  Inicialmente, serão realizados dois grupos focais (duração de 1 h, 
cada um). Para tanto, ocorrerá o sorteio de 32 do total de monitores dos cursos de enfermagem, fisioterapia, psicologia, nutrição, farmácia, 
administração, direito e serviço social. Serão sorteados quatro monitores de cada curso. Durante os grupos focais mencionados, será feito um 
levantamento de práticas de monitoria bem sucedidas, objetivando compartilhá-las nas oficinas posteriores (descritas no cronograma). Para qualidade 
e melhor operacionalização das oficinas (duração de duas horas, cada uma), cada uma poderá contar com, no máximo, entre 15-20 integrantes.   5 
VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA  Os custos com a execução desta extensão serão mínimos, visto que, as oficinas farão uso de materiais 
reaproveitados, sempre que possível, adotando práticas sustentáveis.   6 METAS  Já inserida no formulário, item: Descrição do plano de trabalho. 
Não foi replicado aqui para não ultrapassar o número de caracteres permitidos.  7 IMPACTO SOCIAL   Espera-se que este trabalho com os monitores, 
além refletir de maneira indireta na melhoria do ensino-aprendizagem, possa criar e/ou desenvolver nos mesmos potencialidades ligadas à função 
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docente, o que pode despertar maior interesse e, quem sabe, identificação com as atividades do ensino e da pesquisa.   8 ABRANGÊNCIA 
GEOGRÁFICA   A própria capital, cidades da região metropolitana, zona da mata sul e norte e agreste do estado, locais onde residem o público 
atendido.  REFERÊNCIAS  BREAKWELL, G. M. et al. Métodos de pesquisa em psicologia. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 504p. (Série Métodos de 
Pesquisa)., cap. 14.  NOGUEIRA, M.O.G; LEAL, D.  Teorias da Aprendizagem: um encontro entre os pensamentos filosófico, pedagógico e psicológico. 
Curitiba, Ibpex, 2012.  

Saúde

Projeto(s) do curso: ENFERMAGEM

Título CONHECENDO E CONVIVENDO COM OS MICRO-ORGANISMOS: UMA ABORDAGEM LÚDICA ACERCA DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE 
TRANSMISSÍVEIS (ISTS) E DAS DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS (DTAS)

DESCRIÇÃO DO PROJETO
As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) estão entre os problemas de saúde pública mais comuns em todo o mundo. A adolescência 
compreende um período de grande vulnerabilidade às ISTs, pois muitos adolescentes iniciam a vida sexual quando ainda apresentam pouco 
conhecimento sobre as mesmas (NERY et al., 2015). O início da vida sexual precoce, a curiosidade e a necessidade de afirmação em grupos levam 
adolescentes a se envolverem em comportamentos de experimentação arriscada, não aderindo às medidas de prevenção, tornando-se suscetíveis a 
adquirirem doenças (COSTA et al., 2013).  Outro grande problema para a saúde pública é a transmissão de doenças através dos alimentos. Dados da 
Sec. de Vigilância em Saúde alertam para o aumento significativo da ocorrência de Doenças Transmitidas por Alimentos – DTAs em nível mundial 
(BRASIL, 2014). Sendo assim, deve-se destacar a importância de hábitos adequados no manuseio e armazenamento de alimentos. Estas aplicações são 
fundamentais para os adolescentes, pois ajuda a desenvolver neles a responsabilidade perante o seu próprio bem-estar e a manutenção de um 
ambiente saudável. Justificativa: A falta de conexão entre a microbiologia e o cotidiano dificulta o aprendizado desse tema tão importante, sendo 
necessário o desenvolvimento de estratégias de ensino-aprendizagem que estimulem os alunos para o conhecimento dos micro-organismos, 
despertando-os para a aplicabilidade desta Ciência na vida das pessoas. Objetivos: Informar sobre as principais ISTs, destacando os mecanismos de 
prevenção, com ênfase no uso do preservativo; Informar sobre as principais DTAs; Conscientizar sobre a influência da higiene pessoal e dos alimentos 
na saúde e os riscos de ingerir alimentos mal armazenados e impróprios para o consumo. Metodologia: As atividades serão realizadas mediante o 
estabelecimento de parceria entre universidade-escola-sociedade. Adolescentes de 10 a 19 anos, alunos da rede básica (ensino fundamental e médio) 
de ensino público municipal do Recife-PE, serão convidados a participar do projeto, após assinatura do TCLE e do TA. Serão realizadas oficinas com 
conceitos sobre micro-organismos e atividades lúdicas (dinâmicas em grupo) como jogos, músicas e peças de teatro, a fim de orientar e prevenir a 
exposição aos agentes infecciosos causadores das ISTs e das DTAs. No intuito de reforçar a importância da lavagem das mãos na prevenção das DTAs, 
alguns alunos serão convidados a participar de uma aula prática no laboratório de Microbiologia da instituição para determinar a eficiência 
antimicrobiana da higienização das mãos. Após serem aplicadas as atividades, o grupo de extensão irá retornar a comunidade escolar para avaliar as 
mudanças proporcionadas pela intervenção, cujos dados serão apresentados em congressos e publicados em revistas científicas. Viabilidade, metas, 
impacto social e abrangência: O professor se responsabiliza pela operacionalização e custos do projeto, uma vez que os recursos utilizados são de baixo 
custo e fácil execução. Espera-se que, ao final das intervenções, o acadêmico/escolar possa compreender, interpretar e empoderar-se do conteúdo 
apresentado, sendo motivado a interessar-se pelo conhecimento científico e pelos cuidados com a saúde. Dessa forma, poderão replicar e difundir 
esses conhecimentos, tornando-se agentes multiplicadores na sociedade em que vive. Dessa forma, o projeto terá impacto positivo tanto para o 
acadêmico, como para a comunidade do Recife. Referências: Nery JAC, Sousa MDG, Oliveira EF, Quaresma MV. Infecções sexualmente transmissíveis 
na adolescência. Resid Pediatr. 2015;5(3 Supl.1):64-78./ Costa ACPJ, Lins AG, Araujo MF, AraújoTM, GubertFA, Vieira NFC. Vulnerabilidade de 
Adolescentes Escolares às DSTs / HIV, em Imperatriz - Maranhão. Rev. Gaúcha Enferm. 2013; 34(3): 179-186/ BRASIL. Ministério da Saúde. Vigilância 
Epidemiológica das Doenças Transmitidas por Alimentos – VE-DTA. MINISTÉRIO DA SAÚDE. São Paulo - SP. 2014. 
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Título FIQUE ATENTO: PODE SER CÂNCER-TELESSAUDE COMO FERRAMENTA PARA O DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER INFANTO JUVENIL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO: O diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil é um desafio para os serviços de referencia. A provável falta de informação por parte 
dos profissionais de saúde pode ser um dos fatores que contribuem para o atraso no diagnóstico e início de tratamento das crianças e adolescentes 
(Passos, 2012) Partindo-se do fortalecimento da Atenção Básica há uma necessidade de investimentos em tecnologias, que promovam uma 
qualificação no atendimento para a suspeição precoce do câncer infantojuvenil assim como a construção de uma sólida rede de referência e 
contrarreferência na assistência oncológica entre os níveis de atenção à saúde.   JUSTIFICATIVA:A implantação de estratégias ativas, desse modo, com 
o suporte da telessaúde, na articulação do serviço especializado de oncologia, para monitoramento dos sinais clínicos de alerta ao câncer infantojuvenil 
e dos retornos recorrentes a unidades de saúde da família. Recursos como a telessaúde podem ser um potencial instrumento na diminuição da 
distância entre especialistas da oncologia pediátrica e profissionais de saúde e, assim, um grande advento para o diagnóstico precoce e a educação 
continuada. O projeto FIQUE ATENTO PODE SER CANCER, estará em 2018 completando sua quarta edição, permitindo que diversos profissionais da 
atenção básica tenham acesso a conteúdos relacionados aos sinais de alerta do câncer infanto-juvenil, e possam utilizar a plataforma  para consultoria 
e investigação de casos suspeitos, tornando o diagnóstico mais rápido, favorecendo as taxas de sobrevida global. OBJETIVOS: Sensibilizar profissionais 
da ESF do DS  da cidade do Recife-PE, residentes de programas uni e multiprofissional na saúde da família, para a suspeição precoce dos sinais e 
sintomas do câncer infantojuvenil;  Realizar o curso Fique Atento: Pode ser Câncer!, utilizando os serviços de telessaúde, através da tele-educação, 
para fornecer uma educação continuada aos profissionais da ESF; Contribuir para a detecção precoce do câncer infantojuvenil através da 
Teleconsultoria para que os casos suspeitos da área de Abrangência sejam encaminhados em tempo hábil para o atendimento especializado como 
também favorecer um seguimento dos casos suspeitos garantindo a contrarreferência dos casos enviados. Permitir que alunos-monitores conheçam a 
ferramenta de telessaúde como instrumento para ações e medidas em saúde pública. METODOLOGIA: As aulas serão transmitidas via conferência para 
todos os pontos RedeNUTES e Unidade de Abdias do Centro Universitário Estácio do Recife, profissionais da Atenção Primária à Saúde do DS 
cadastrados no portal da RedeNUTES , e para os estudantes da Estácio, assim como residentes da UPE e UFPE. VIABILIDADE ECONOMICA-FINANCEIRA: 
o projeto é uma parceria entre o Grupo de Ajuda a Criança Carente com Câncer de Pernambuco (GAC-PE) e Núcleos de telessaúde do HC/UFPE, 
Hospital de Pronto socorro de cardiologia(PROCAPE/UPE), Hospital universitário Oswaldo Cruz (HUOC/UPE), Centro Universitário Estácio do Recife e 
Prefeitura da cidade do Recife. Todos os professores, coordenadores e profissionais dos núcleos de telessáude atuam voluntariamente. sendo 
necessário a confecção de banners ilustrativos dos fluxo que ficam nas unidades, e livro texto para consulta do Instituto Ronald Mac Donald- Sinais de 
Alerta para o Diagnostico Precoce do Câncer Infantojuvenil. Fornecimentos de passagem para os alunos- monitores para visitas nas unidade de saúde, 
confecção de camisas com o slogan do projeto ano 2018, e material de consumo do treinamento, como caixas de som para PC, caneta, papel, ente 
outros. ABRANGENCIA: Distrito Sanitário III. referencias: BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer. Diagnóstico precoce do câncer na 
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criança e no adolescente / Instituto Nacional de Câncer, Instituto Ronald McDonald. Rio de Janeiro: INCA, 2009a. PASSOS, G. ET AL. A detecção precoce 
do câncer infantojuvenil: experiência de capacitação na atenção primária Bahia Revista PROEX , 2012.

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título EFEITOS TERAPÊUTICOS DA APLICAÇÃO DE LASER E MENS EM LESÕES CUTÂNEAS DE PACIENTES COM LINFEDEMAS: UMA SÉRIE DE CASOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO: Cerca de 450 milhões de pessoas possuem linfedema. O grau III do linfedema é irreversível e pode estar relacionado a lesões cutâneas. 
A fisioterapia dispõe de recursos para agilizar o reparo tecidual. As MENS  agem diretamente nos potências de membrana oferecendo aumento de 300 
a 500% na síntese de  ATP, do transporte de aminoácidos e da neovascularização que resultarão no reparo da lesão.  Já o laser de baixa potência 
proporciona ação analgésica, anti-inflamatória e de modulação imunológica acelerando a cicatrização. O Instituto Ageu Magalhães (IAM) em Recife é 
um centro de referência nacional em linfedemas.  Este projeto tem a proposta de oferecer um ambiente de atendimentos aos pacientes do IAM com 
linfedemas grau III associado a lesões cutâneas com enfoque na aplicação de MENS e Laser terapêutico. JUSTIFICATIVA: A FIOCRUZ e a Estácio em 
parceria estabelecem o padrão ouro para tratamento do linfedema, no entanto não existe na literatura nenhuma discrição para o tratamento das 
lesões cutâneas, decorrente do linfedema, este trabalho apresente um caráter inovador e de alto impacto contribuindo para parceria Estácio 
FIOCRUZ. OBJETIVOS:  Oferecer proposta terapêutica  para pacientes do IAM com lesões cutâneas decorrentes de linfedemas. Em paciente com lesões 
cutâneas decorrentes de linfedema: Descrever o perfil sociodemográfico e clínico, medir  lesões dérmicas pré e pós tratamento, descrever as condições 
clínicas das lesões durante o tratamento, quantificar a qualidade de vida pré e pós tratamento MÉTODOS: Projeto aprovado pelo Comitê de Ética sob 
o CAAE 73435517.8..51900000. Série de casos, realizado na da Faculdade Estácio do Recife (Fevereiro/2018 a Janeiro/2019). Com pacientes que 
apresentem lesões cutâneas de linfedemas de membro inferior, ambos os sexos, <70 anos. Serão excluídos os que apresentem diabetes mellitus; 
próteses metálicas na região; alergia a correntes elétricas; hipertensão arterial sistêmica não controlada; que fazem uso de fármacos que alterem a 
cicatrização. Os pacientes que aceitarem participar do projeto assinarão TCLE e responderão a um  questionário com dados sociodemográficos e 
clínicos e um questionário de Qualidade de Vida específico para linfedema antes e após o tratamento e terão a área da lesão fotografada 
profissionalmente e avaliadas pelo programa AUTOCAD 2017.  A cada atendimento a área será higienizada, avaliada e tratada com MENS e laser. A 
cada semana será feito o registro fotográfico e no final de cada mês será respondido o questionário de qualidade de vida. Esse ciclos de atendimentos 
se repetirão até o fim do projeto. Os dados obtidos nesta pesquisa serão analisados e tabulados por meio de uma análise descritiva e estatística (Excel 
2007 – Windows)   VIABILIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA - Todos os produtos utilizados serão cedidos pelas instituições envolvidas ou pelos 
pesquisadores responsáveis. METAS: Levantamento bibliográfico, seleção da amostra, coleta de dados, análise de dados, relatórios parciais, confecção 
dos resultados e discussão e Relatório Final IMPACTO SÓCIAL: As lesões cutâneas em pacientes com linfedema produzem limitações funcionais e 
sociais. A cicatrização dessas lesões permitirá a reinserção do paciente como cidadão. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: Região metropolitana do Recife. 
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Projeto(s) do curso: Nutrição

Título A EDUCAÇÃO NUTRICIONAL COMO FERRAMENTA PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Brasil vivencia uma transição nutricional, na qual se tem o crescimento vertiginoso da prevalência de excesso de peso na população, tendo como 
consequência o aumento das doenças crônicas não transmissíveis, como Diabetes Melittus (DM) tipo 2, Câncer e Hipertensão Arterial Sistêmica 
(SIMON, 2014). Essas mudanças são acarretadas por alterações nos padrões de vida da população, com destaque para redução das práticas de 
atividade física e por adoção de práticas alimentares pouco saudáveis, com predomínio do consumo de alimentos do tipo fast foods e ricos em 
gorduras saturadas, carboidratos simples e sódio, em detrimento aos hábitos alimentares tradicionais de cada região. Essas práticas já são comuns em 
toda a população, independente da faixa etária e da classe socioeconômica. Para o enfrentamento dessa situação, a educação alimentar nutricional 
assume um papel fundamental, com o desafio de promover mudanças eficazes nos hábitos alimentares dos indivíduos e de suas famílias (FERREIRA; 
MAGALHÃES, 2007), se constituindo como importante estratégia para promoção da saúde da população e intervenção no processo saúde-doença-
cuidado e da sua determinação (SANTOS, 2005). Nesse sentido, esse projeto de extensão objetiva realizar ações de educação em saúde em escola da 
rede municipal de ensino, buscando promover práticas mais saudáveis em crianças. Para tanto, estão sendo realizadas ações com metodologias ativas, 
como oficinas de brincadeiras, resgate de jogos, rodas de conversas e teatros, assim como avaliações nutricionais dos estudantes, que serão utilizadas 
como atividade de empoderamento e promoção da saúde. Para execução das atividades, estão sendo utilizados materiais elaborados pelos docentes e 
discentes, como fantasias, cartazes, jogos e instrumentos, o que demonstra a viabilidade financeira do projeto. As atividades estão sendo realizadas 
com a frequência quinzenal nos turnos da manhã e da tarde, com adequação da metodologia, de acordo com as idades das crianças. O projeto está 
sendo executado em uma escola pública da rede municipal de ensino, localizada na comunidade do Coque em Recife (região central da cidade), que se 
destaca pelo baixo poder aquisitivo das famílias e pelos altos índices de violência. Na escola havia sido identificado pela equipe de saúde da área um 
alto índice de excesso de peso entre os estudantes, associado ao consumo demasiado de alimentos de baixo valor nutricional, referido pelos 
profissionais da unidade de ensino. Dessa forma, esse projeto tem como metas o compartilhamento de conhecimentos acerca da alimentação e das 
práticas de vida saudável com aproximadamente 400 estudantes matriculados na escola, garantindo que cada um participe de, ao menos, 6 atividades 
desenvolvidas, proporcionando promoção da saúde dentro do ambiente escolar, visto que, o mesmo é tido como local de uma grande vivência e 
aprendizado coletivo e, assim, encorajando-os a melhores e mais saudáveis escolhas. Ainda, pretende-se como impacto social secundário a execução 
do projeto a promoção de cultura de paz no ambiente escolar, repercutindo para as famílias e para a comunidade. FERREIRA, V.A.; MAGALHÃES, R. 
Nutrição e promoção da saúde: perspectivas atuais. Cad. Saúde Pública, v. 23, n. 7, p. 1674-1681, jul, Rio de Janeiro, 2007. Disponível 
em:<http://www.scielo.br/pdf/%0D/csp/v23n7/19.pdf> SANTOS, L. A. S. Educação alimentar e nutricional no contexto da promoção de práticas 
alimentares saudáveis. Rev. Nutr., v. 18, n. 5, p. 681-692, set./out. Campinas, 2005. Disponível em: 
<http://www.repositorio.ufba.br:8080/ri/bitstream/ri/2314/1/v22n3a10.pdf> SIMON, Miriam Isabel Souza dos Santos et al. Avaliação nutricional dos 
profissionais do serviço de nutrição e dietética de um hospital terciário de Porto Alegre. Cadernos saúde coletiva. Vol. 22, n. 1 (jan./mar. 2014), p. 69-
74, Rio de Janeiro, 2014. 

Docente orientador: Marília Santana da Silva E-mail: marilia.santanadasilva@gmail.com

Título IMPACTO DA INTERVENÇÃO NUTRICIONAL SOBRE O ESTADO NUTRICIONAL E QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O processo de envelhecer apresenta aspectos peculiares que podem comprometer o estado nutricional e, consequentemente, a qualidade de vida. 
Estes podem ser atribuídos às alterações fisiológicas, como as que ocorrem no paladar e olfato, a disfagia, dificuldade de locomoção e desorientação, 
que podem dificultar tarefas simples como a capacidade de obter, preparar e levar o alimento à boca, causando problemas nutricionais. Nesse 
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contexto, a nutrição possui valor inestimável e sua adequação relaciona-se com o aumento do número de pessoas que se aproximam do seu tempo 
máximo de vida. A avaliação nutricional pode detectar precocemente as alterações nutricionais em pacientes idosos, o que atualmente representa uma 
crescente preocupação com a qualidade de vida. A avaliação do estado nutricional é importante marcador do estado de saúde do idoso e a 
antropometria é dos melhores métodos que permite correlação significativa com as inadequações nutricionais. O presente projeto tem como objetivo 
traçar o perfil nutricional de idosos e desenvolver ações para melhoria do estado nutricional e qualidade de vida dos mesmos. Será avaliado o estado 
nutricional de idosos residentes da casa de repouso Lar Batista, localizada no bairro da Várzea. Serão coletados dados antropométricos, dietéticos, 
socioeconômicos e aspectos sobre qualidade de vida, para traçar o perfil da população estudada. A partir dos dados obtidos e do diagnóstico 
nutricional dos  idosos,  serão  traçadas atividades educativas afim de conscientizar e informá-los sobre a importância da alimentação saudável. O 
acompanhamento nutricional destes idosos será registrado em prontuários individuais e próprios do projeto. As atividades serão desenvolvidas e 
realizadas pelos alunos participantes do projeto sob a supervisão da professora coordenadora.

Título PROMOÇÃO DA SAÚDE: A AVALIAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL COMO ESTRATÉGIA PARA PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A obesidade representa um dos maiores problemas de saúde na atualidade. Dados da pesquisa de orçamento familiar (POF 2008-2009) do IBGE 
apontam que 12,4% dos homens e 16.9% das mulheres são obesos. Essa alta prevalência é reflexo de mudanças na sociedade, evidenciando dietas 
cada vez mais ricas em calorias, gorduras, açúcares simples e sódio associada à redução da prática de atividade física (MARIATH, 2007). Associado a 
esse ganho de peso, também aumentam as chances do aparecimento de Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT), com destaque para as doenças 
coronariana, Diabetes Mellitus (DM) tipo 2, Câncer e Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS).  Baseado nisso, a busca da população por atividades físicas, 
acompanhada da melhora na qualidade dos alimentos ingeridos podem ser consideradas uma importante estratégia no combate às DCNT, resultando 
em longo prazo na formação de indivíduos com hábitos de vida mais saudáveis, refletindo na prevenção e redução do desenvolvimento dessas 
doenças. Nesse sentido, esse projeto de extensão tem como objetivo promover saúde para os praticantes de atividade física frequentadores de um 
Polo do Programa Academia da Cidade de Recife, utilizando a avaliação nutricional e a educação alimentar e nutricional. O projeto será realizado com 
os praticantes de atividade física de um Polo da Academia da Cidade do Recife-PE, do bairro de San Martin, comunidade próxima ao Centro 
Universitário Estácio e terá periodicidade quinzenal, sendo desenvolvidas atividades para os turnos da manhã e da tarde. Serão impactadas cerca de 50 
praticantes de atividade física em cada turno. Será realizada uma avaliação antropométrica constituída das medidas de peso, estatura, índice de massa 
corporal (IMC), circunferência da cintura (CC), utilizando-se, para tanto, de equipamentos como balança antropométrica, adipômetro e fitas métricas, 
pertencentes aos docentes, discentes e à Instituição, o que viabiliza economicamente sua execução. Subsequente à avaliação antropométrica, será 
realizada avaliações do consumo alimentar. Para sua execução, fazem-se necessárias fichas com esses questionários, que podem ser reproduzidas sem 
um alto custo. Além das avaliações, as ações de educação alimentar e nutricional (EAN) serão realizadas através de mesas redondas com o intuito de 
abordar temas relevantes não somente à rotina de exercícios que os mesmos possuem, sendo abordados temas como o reaproveitamento de 
alimentos, o uso consciente do sal e açúcar, mitos e verdades sobre a alimentação, que possibilita a quebra de alguns tabus existentes na sociedade, 
assim como, alimentos que potencializem os resultados dos exercícios físicos, dentre outros temas relacionados. Essas atividades serão realizadas 
através de palestras, oficinas, rodas de diálogo, fazendo uso de metodologias ativas, que em alguns momentos serão ministradas de forma lúdica. 
 
Deste modo, o trabalho vem a contribuir para uma ampliação dos conhecimentos a respeito do perfil antropométrico dos praticantes de atividade 
física de um Polo da Academia da Cidade do Recife - Pernambuco, e também conferir maior autonomia ao participante sobre o seu estado nutricional, 
e baseado nisso, possam ser adotadas medidas que almejem à prevenção e promoção da saúde dos mesmos, e consequentemente, reflita na redução 
de possíveis agravos neste público. SIMON, Miriam Isabel Souza dos Santos et al. Avaliação nutricional dos profissionais do serviço de nutrição e 
dietética de um hospital terciário de Porto Alegre. Cadernos saúde coletiva (Rio de Janeiro). Vol. 22, n. 1 (jan./mar. 2014), p. 69-74, 2014. PESQUISA DE 
ORÇAMENTOS FAMILIARES (POF 2008/2009): Antropometria e Estado Nutricional de Crianças, Adolescentes e Adultos no Brasil. IBGE, 2010. MARIATH, 
Aline Brandão et al. Obesidade e fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis entre usuários de unidade de 
alimentação e nutrição. Cad saúde pública, v. 23, n. 4, p. 897-905, 2007.

Docente orientador: Marília Santana da Silva E-mail: marilia.santanadasilva@gmail.com

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título GRAVIDEZ E VIOLÊNCIA SEXUAL: (RE)PENSANDO SEXUALIDADE E GÊNERO NA ADOLESCÊNCIA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Este estudo partiu da compreensão de que o Centro Comunitário da Paz- COMPAZ consiste em um espaço de cidadania e promoção de cultura de paz 
para jovens de baixa renda e de que a sexualidade é uma construção subjetiva essencial para o desenvolvimento humano. Constitui algo que ultrapassa 
as relações sexuais concretizadas e que desde a infância está presente nas nossas vidas. É sinônimo de socialização, processo em que se relacionam 
desejos, pertenças a novos grupos, auto-afirmações e reproduções daquilo que foi aprendido e em que se tecem trajetórias. É um processo 
impregnado de influências, de poderes, de marcadores sociais (ALMEIDA, CASTRO, MIRANDA, 2007). Há uma carência de estudos que analisem os 
desdobramentos na saúde sexual de jovens de baixa renda, principalmente os não heterossexuais, em situações de violência (PERUCCHI, BRANDÃO, 
VIEIRA, 2014). Por isso, pensou-se em realizar oficinas e palestras com as temáticas de gênero e sexualidade para grupos de jovens de baixa renda e 
profissionais que frequentam e trabalham no COMPAZ. Dialogar sobre sexualidade é lidar com tudo que a envolve: idade, classe social, raça, território 
e de forma especial, as relações de gênero. As vivências, expectativas e conhecimentos sobre sexualidade são permeadas pelas diferenças presentes 
nas relações de gênero que não podem promover desigualdade, injustiças ou violências simbólicas e/ou físicas. Nesse sentido, mais do que uma 
educação sexual que pode enfatizar apenas o caráter reprodutor da sexualidade e também seus perigos ligado à doenças sexualmente transmissíveis, é 
importante pensar em como cuidar da sexualidade de maneira integral.  OBJETIVOS Objetivo Geral: Sensibilizar jovens de baixa renda sobre as 
temáticas de sexualidade e gênero na adolescência.Objetivos Específicos: 1-Problematizar os conceitos de sexualidade e gênero; 2- Discutir o 
fenômeno da gravidez na adolescência e da violência sexual;3-Discutir mitos e verdades acerca das temáticas de sexualidade e gênero; 4-Apresentar os 
dispositivos da saúde que podem auxiliar no cuidado da saúde sexual. METODOLOGIA:As temáticas de sexualidade e gênero serão trabalhadas a partir 
de oficinas e palestras interativas. O manejo desse formato é realizado pelas/os facilitadoras/es, que funcionam como catalisadores de sentidos 
(ROCHA; AGUIAR, 2003). Trata-se de uma ferramenta de mudança que facilita o diálogo e a participação efetiva, que utiliza recursos intelectuais, 
emocionais e culturais de um grupo de forma participativa e criativa oferecendo possibilidade de conscientização de situações, por exemplo, de 
opressão (MCCARTY; GALVÃO, 2001). VIABILIDADE ECONÔMICO FINANCEIRA	:Este projeto é considerado viável financeiramente, uma vez que os 
recursos necessários para sua realização são de acesso facilitado. IMPACTO SOCIAL e ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:O jovem é considerado um 
multiplicador de saberes, portanto, o impacto social esperado é de uma redução dos índices de violência sexual, seja física ou simbólica que envolva 
jovens de baixa renda de abrangência geográfica na Região Metropolitana do Recife. REFERÊNCIAS ALMEIDA, N. O. G. L.; CASTRO, M. G.; MIRANDA, 
M. B. S. Juventude, Gênero, Família e Sexualidade. Combinando Tradição e Modernidade. In: BORGES, Ângela Carvalho; CASTRO, Mary Garcia. (orgs.). 
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Família, Gênero e Gerações: desafios para as Políticas Sociais. São Paulo: Paulinas, 2007. MCCARTHY, Julie; GALVÃO, Karla. Projeto Artpad: um recurso 
para teatro, participação e desenvolvimento. [S. l.]: Centre for applied theatre research, 2001.PERUCCHI, Juliana; BRANDAO, Brune Coelho and VIEIRA, 
Hortênsia Isabela dos Santos.Aspectos psicossociais da homofobia intrafamiliar e saúde de jovens lésbicas e gays. Estud. psicol. (Natal)[online]. 2014, 
vol.19, n.1, pp. 67-76. ROCHA, Marisa Lopes da; AGUIAR, Katia Faria de. Pesquisa-intervenção e a produção de novas análises. Psicologia: Ciência e 
Profissão, v. 23, n. 4, p. 64-73, 2003.

Projeto(s) do curso: Serviço Social

Título HOMENS UNIDOS POR UMA CULTURA DE PAZ

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Na realidade contemporânea, um traço marcante da juventude é sua corrente exposição a situações de riscos e violências, que marca o cotidiano do 
segmento populacional jovem do sexo masculino, com diferentes expressões e variando de acordo com sexo, classe social, raça/etnia. Nos dias atuais 
os homens são as maiores vítimas da violência, bem como seus principais agentes. A taxa média de mortalidade masculina por causa externa na década 
de 2000 foi de 119,6/100.000 habitantes, sendo cinco vezes maior que a taxa média observada para as mulheres. Os números oficiais existentes sobre 
violência confirmam que são os jovens as maiores vítimas da violência no Brasil. Isto se manifesta de maneira explicita no caso dos homicídios, sendo 
as taxas deste crime entre jovens do sexo masculino, comparadas a regiões marcadas por guerras civis. No Brasil, de 1991 a 2000, ocorreram 1.118.651 
mortes por causas externas, das quais 926.616 ou 82,8% eram homens. Nesse período, a taxa média de mortalidade masculina por essas causas na 
década foi de 119,6/100.000 habitantes, sendo cinco vezes maior do que a taxa média observada para as mulheres (24/100.000 habitantes). Existe 
diferenciação da mortalidade por causas externas entre os sexos, ao longo de toda a vida ocorre maior mortalidade masculina, mas essa 
sobremortalidade se intensifica na fase da adolescência e início da idade adulta. Dos 15 aos 19 anos, os homens morrem 6.3 vezes mais do que as 
mulheres por essas causas; na faixa etária seguinte – dos 20 aos 24 anos –, a taxa dos homens é 10.1 vezes maior que a das mulheres nessa mesma 
faixa. (SOUZA, 2005).Com base nestes dados, e com a revisão de literatura sobre o tema, podemos inferir que a violência ocasiona uma sobre 
mortalidade da juventude masculina brasileira, de forma que do ponto de vista sanitário, o período etário compreendido entre 15-29 anos, seja 
considerado de alto risco para a mortalidade e violências. Cabe salientar que este fator se torna perceptível para os próprios jovens identificam a 
incidência de fatores e condutas de risco na vivencia do universo juvenil brasileiro, conforme retrata a pesquisa intitulada de perfil da Juventude 
Brasileira- 2005.Neste lastro de discussão, o presente projeto se propõe a intervir sobre a violência juvenil na cidade de Recife, à luz da discussão 
teórica no campo conceitual de gênero, tendo como cenário de debate a discussão acerca das masculinidades, como forma de superação, crítica ou ao 
menos ressignificação da cultura machista que conforma e justifica perfis hegemônicos do “ser homem” na atualidade, muitas vezes relacionados a 
comportamentos de risco e violência. Busca-se a partir deste trabalho atuar nas repercussões desse modelo masculino hegemônico na atual 
configuração da violência e tecer algumas reflexões buscando contribuir para a superação desta cultura tradicionalmente machista, em busca de uma 
nova sociabilidade, ancorado numa perspectiva de convivência respeitosa e pacífica entre as diversas perspectivas e liberdades individuais, sob uma 
cultura de paz.O projeto de extensão, ora apresentado, adotará como espaço de intervenção o Programa Governo Presente, mais especificamente a 
Estação de Governo Presente do bairro de Afogados na cidade dos Recife, por abranger todo território urbano que circunda o Campus da Faculdade 
Estácio da Av. Abdias de Carvalho. Cabe ressaltar que o programa Governo Presente tem sido desenvolvido pelo estado de Pernambuco desde 2008, 
tendo por principal objetivo Ações Integradas para Cidadania. Atualmente o referido programa possui sua atuação planejada em bases territoriais, 
priorizando segmentos sociais mais carentes e expostos a situações de riscos e fragilidades, assegurando, assim, o direito social e o exercício da 
cidadania política na promoção de uma cultura de paz.
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2018 - ESTÁCIO SANTA CATARINA

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - NPJ

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: O Núcleo de Prática Jurídica é o órgão encarregado de implementar, orientar e controlar as atividades de estágio curricular, de acordo com 
as Diretrizes do Ministério da Educação e profissionalizante, nos termos regulados pela Ordem dos Advogados do Brasil, dos alunos do Curso de 
Direito.  Justificativa: As atividades de estágio curricular e profissionalizante desenvolvidas no Núcleo de Prática Jurídica têm por finalidade 
complementar a formação profissional dos estudantes do Curso de Direito, por meio de prestação de assistência jurídica gratuita judicial e extrajudicial 
à comunidade hipossuficiente, na forma da lei e de simulação de atos processuais e extraprocessuais.  Objetivo: Compete ao Núcleo de Prática 
Jurídica:   I – organizar, executar, dirigir e fiscalizar as atividades de prática jurídica, simulada e real, desenvolvidas pelos estudantes do Curso de 
Direito no âmbito do estágio. II – uniformizar os procedimentos administrativos e didático-pedagógicos referentes à Prática Jurídica, assim como 
administrar os convênios firmados pela Instituição nesse âmbito.  III – manter em funcionamento escritório modelo de advocacia para a prestação de 
serviços jurídicos às pessoas consideradas hipossuficientes, assim entendidas aquelas cuja renda familiar for aceitável para os critérios de gratuidade de 
justiça dos Tribunais que integram o Poder Judiciário. IV – manter em funcionamento núcleo de negociação, conciliação e mediação com atividades 
simuladas e reais, acompanhadas por profissionais com capacitação específica para intervenção em conflitos. V – organizar atividades de arbitragem, 
simuladas ou reais. VI – organizar agenda permanente de atos processuais simulados com base em casos reais (audiências de conciliação e instrução 
nas áreas cível, trabalhista e criminal, sustentações orais em Tribunal etc). VII – organizar calendário de visitas técnicas orientadas a diversos órgãos do 
Poder Judiciário Estadual e Federal, bem como, aos órgãos auxiliares da Justiça.  Metodologia: O Estágio Supervisionado, componente curricular 
obrigatório, necessário para a colação de grau, é oferecido aos alunos regularmente matriculados no Curso de Direito do 7º ao 10° períodos e tem por 
finalidade a integração da teoria à prática, por meio da atuação em casos reais e da simulação de atos processuais.  Viabilidade: Trata-se de atividade 
curricular obrigatória, desenvolvida em estrutura já montada especificamente para esta finalidade.  Impacto social: O NPJ atua como escritório 
complementar a Defensoria Pública, atendendo a comunidade hipossuficiente da região, com renda familiar não superior a 03 salários 
mínimos.  Abrangência geográfica: A atuação do NPJ atualmente vem sendo desenvolvida tanto no município de São José quanto na parte continental 
de Florianópolis.
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Título NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO
 
O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), é o órgão encarregado de implementar, orientar e controlar as atividades de estágio curricular, de acordo com as 
Diretrizes do Ministério da Educação e profissionalizante, nos termos regulados pela Ordem dos Advogados do Brasil, dos alunos do Curso de Direito do
 Centro Universitário Estácio de Sá de Santa Catarina. 
 
JUSTIFICATIVA
 
As atividades de estágio curricular e profissionalizante desenvolvidas no Núcleo de Prática Jurídica têm por finalidade complementar a formação 
profissional dos estudantes do Curso de Direito, por meio de prestação de assistência jurídica gratuita judicial e extrajudicial à comunidade 
hipossuficiente, na forma da lei e de simulação de atos processuais e extraprocessuais. O Estágio Supervisionado é componente curricular obrigatório, 
oferecido aos alunos regularmente matriculados no Curso de Direito do 7º ao 10° períodos e tem por finalidade a integração da teoria à prática, por 
meio da atuação em casos reais e da simulação de atos processuais.
 
OBJETIVOS
 
I – organizar, executar, dirigir e fiscalizar as atividades de prática jurídica, simulada e real, desenvolvidas pelos estudantes do Curso de Direito no 
âmbito do estágio.
 
II – uniformizar os procedimentos administrativos e didático-pedagógicos referentes à Prática Jurídica, assim como administrar os convênios firmados 
pela Instituição nesse âmbito. 
 
III – manter em funcionamento escritório modelo de advocacia para a prestação de serviços jurídicos às pessoas consideradas hipossuficientes, assim 
entendidas aquelas cuja renda familiar for aceitável para os critérios de gratuidade de justiça dos Tribunais que integram o Poder Judiciário.
 
IV – manter em funcionamento núcleo de negociação, conciliação e mediação com atividades simuladas e reais, acompanhadas por profissionais com 
capacitação específica para intervenção em conflitos.
 
V – organizar atividades de arbitragem, simuladas ou reais.
 
VI – organizar agenda permanente de atos processuais simulados com base em casos reais (audiências de conciliação e instrução nas áreas cível, 
trabalhista e criminal, sustentações orais em Tribunal etc).
 
METODOLOGIA
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A formação complementar dos estudantes do Curso de Direito, ocorre por meio de Estágio Supervisionado, componente curricular obrigatório, 
necessário para a colação de grau e oferecido aos alunos regularmente matriculados no Curso de Direito do 7º ao 10°. Durante os estágios, são 
organizadas e executadas atividades de prática jurídica, simulada e real, através do escritório modelo de advocacia para a prestação de serviços 
jurídicos às pessoas consideradas hipossuficientes. 
 
VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA:
 
Além das bolsas dos professores coordenadores, utilização da estrutura do Núcleo de Prática Jurídica.
 
METAS E IMPACTO SOCIAL:
 
•	Oferecer formação profissional de qualidade dos estudantes do Curso de Direito, articulando teorias práticas;
 
•	Prestar assistência jurídica gratuita, judicial e extrajudicial, de qualidade à comunidade hipossuficiente do Município de São José /SC, na forma da lei e
 de simulação de atos processuais e extraprocessuais;
 
•	Trabalho articulado com os Projetos de Extensão Sociais;
 
•	Articulação com a Prefeitura Municipal de São José em atividades específicas.
 
•	Apresentação do dia-a-dia forense aos estudantes do Curso de Direito, bem como o funcionamento e realidade das instituições e órgãos visitados
 
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: 
 
O projeto atende o Município de São José /SC.
 
REFERÊNCIAS
 
BITENCOURT, Cezar Roberto. Código penal comentado. 9 ed. — São Paulo: Saraiva, 2015.
 
DELMANTO, Roberto. Leis penais especiais comentadas. 2. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2014.
 
DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. RT. 2007.
 
______ Da separação ao divórcio: Direito de Família e o Novo código
 
Civil. 3ª ed. Belo Horizonte. Del Rey.
 
LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015.
 
LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

Projeto(s) do curso: Direito e Psicologia

Título PROJETO DE EXTENSÃO VICENTE DO ESPÍRITO SANTO - SOS RACISMO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
•	INTRODUÇÃO O projeto Vicente do Espírito Santo – SOS Racismo surgiu da demanda microrregional de assistência especializada em crimes de 
racismo. Sua implantação aconteceu no dia 13 de maio de 2014. Desde sua implantação o projeto interdisciplinar entre Direito e Psicologia esteve 
vinculado ao Núcleo de Prática Jurídica.  OBJETIVOS: •	Prestar assistência jurídica á vítima de racismo, acompanhando-a durante todo o processo 
desde a delegacia até o judiciário.  •	Prestar assistência psicológica emergencial a vítima e caso haja necessidade encaminhá-la a Clínica de Psicologia 
para atendimento psicoterápico.  •	Oferecer formação continuada aos acadêmicos envolvidos no projeto para trabalhar com casos de 
racismo. •	Oferecer aos acadêmicos em geral eventos em que o tema Igualdade racial  e racismo sejam abordados.  •	Realizar eventos em locus nas 
comunidades periféricas á Estácio SC em que o tema Igualdade racial  e racismo sejam abordados, assim como proporcionar orientação jurídica e 
psicológica para as vítimas . •	Levantar dados para a produção de conhecimento a respeito da situação das vitimas que procurarem atendimento no 
NPJ.  •	Divulgar os dados em eventos e publicações científicas.  METODOLOGIA: O projeto tem atuado, com Atendimento interdisciplinar com 
acolhimento e orientação ás vítimas. Abertura de processo judicial. Acompanhamento psicológico e ou encaminhamento para a Clínica de Psicologia 
Aplicada da Estácio SC. Orientações individuais e coletivas com os acadêmicos envolvidos no projeto. Realização de seminários temáticos com os 
acadêmicos envolvidos no projeto. Organização de eventos em que o tema Igualdade racial e racismo sejam abordados. Participação em eventos 
comunitários nos bairros periféricos à Estácio SC. Articulação de ações com o poder público e movimento negro da Grande Florianópolis. Realização de 
pesquisas e divulgação em eventos acadêmicos. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: Além das bolsas dos professores coordenadores, tem sido 
utilizada a estrutura do Núcleo de Prática Jurídica.  METAS E IMPACTO SOCIAL: •	Referência para vítimas de racismo e violências correlatas na Grande 
Florianópolis. •	Trabalho articulado com o Movimento Social Negro de Santa Catarina. •	Articulação com a Prefeitura Municipal de São José em 
atividades específicas. •	Estabelecimento de parceria com organizações profissionais como OAB e Conselhos Federais e Regionais de 
Psicologia. •	Sensibilização dos acadêmicos da instituição quanto ao tema do racismo, o que pode ser verificado na ampla participação nos eventos e 
o aumento gradativo de pesquisas sobre o tema. •	Desenvolvimento de teorias e metodologias de compreensão e atendimento em relações 
raciais. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:  O projeto atende vitimas dos municípios da Grande Florianópolis. REFERÊNCIAS: FANON, Frantz. Peles negras, 
máscaras brancas. Trad. Renato da Silveira. Salvador: EDUFBA, 2008.  GÓES, Luciano. A “tradução” de Lombroso na obra de Nina Rodrigues: o racismo 
como base estruturante da Criminologia Brasileira. Rio de Janeiro: Revan, 2016.  HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo 
Horizonte: UFMG, 2009.  MIGNOLO, Walter. In: LANDER, Edgardo (Org). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas 
latinoamericanas. Colección Sur Sur, CLACSO, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, setembro 2005.  NASCIMENTO, Abdias. O Quilombismo. 
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Petrópolis: Editora Vozes, 1980.  NOGUEIRA, Simone Gibran. Psicologia crítica africana e descolonização da vida na prática da capoeira Angola. 2013. 
Tese de doutorado em Psicologia Social- PUC- SP. 236 p. 2013.   QUIJANO, Aníbal. Colonialidad Del Poder, Eurocentrismo Y América Latina  In: 
LANDER, Edgardo (Org.). A colonialidade do saber. Eurocentrismo e Ciências Sociais. Perspectivas Latino-Americanas. Buenos Aires: CLACSO, 2005, p. 
227-228.  RESTREPO, Eduardo; ROJAS, Axel. Inflexión decolonial: fuentes, conceptos y cuestionamientos. Popayán: Samava. 2010. Salvador, 
2012.      

Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo

Título ARQUITETURA COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO SOCIAL EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS RESIDENCIAIS PARA IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO:O arquiteto exerce papel importante na formação das cidades e espaços construídos com acessibilidade, segurança e conforto. Pretende-
se promover a integração do ensino de arquitetura e aplicação prática de disciplinas, através de uma proposta de estudo de linhas de trabalho voltadas 
para a humanização dos espaços arquitetônicos de abrigo residenciais para idosos, crianças ou adolescentes, reconhecendo a influência da arquitetura 
sobre o comportamento humano e suas contribuições para uma melhor qualidade de vida.JUSTIFICATIVA:Este projeto de extensão para o curso de 
Arquitetura e Urbanismo surge da discussão a respeito da vivência e das práticas estudantis durante a graduação do curso, com a finalidade não só de 
complementar a educação universitária, mas também para afirmar um compromisso com a realidade social da comunidade onde a universidade está 
inserida.Com a intenção de buscar o intercâmbio de informações com a comunidade.OBJETIVOS: Promover a integração entre o curso de arquitetura e 
a comunidade, através da aplicação de teorias e práticas ministradas na universidade para que seja produzido uma avaliação sobre as condições de 
acessibilidade e ambientação de edificações de abrigo público para idosos, crianças ou adolescentes e a elaboração de propostas que sejam coerentes 
com a realidade de cada local e adequadas aos seus usuários.METODOLOGIA: A metodologia empregada será inicialmente de caráter investigativo 
qualitativo, através do acompanhamento dos estudantes integrantes do projeto nos levantamentos físicos das construções. O desenvolvimento de 
métodos de avaliação para quantificar as condições dos estabelecimentos serão necessários para a implantação da proposta, além do levantamento 
bibliográfico das normas técnicas e de outras soluções de adequações empregadas em edificações afins. A realização de reuniões periódicas para que 
sejam discutidas as formas de avaliações e propostas será importante para o acompanhamento das atividades e a realização do feedback por partes 
dos estudantes colaboradores.VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: O projeto é  viável, mesmo sem grande investimento financeiro. Inicialmente 
pretende-se utilizar da infraestrutura dos laboratórios existentes para realizar as reuniões e pesquisas bibliográficas e posteriormente realizar as saídas 
de campo. Para estas, seriam necessários apoio para deslocamento dos alunos e professores envolvidos através de ajuda de custo para 
transporte/combustível, para deslocamento de alunos e professor, visto que  as instituições analisadas estariam dentro de um perímetro de até 15km 
da universidade. Para a elaboração do produto da pesquisa será necessário também prever custos de impressão e de materiais de escritório. 
METAS:Como resultado esperado se prevê a elaboração de um caderno técnico de propostas de adequação para acessibilidade, inclusão e 
ambientação dos ambientes do edifício que abrigue as instituições analisadas.Contribuindo assim, para a integração da universidade com a sociedade, 
tornando possível a aplicação prática das diferentes disciplinas, formando um profissional consciente com seu papel social e técnico.IMPACTO 
SOCIAL:Pretende-se democratizar o conhecimento acadêmico e a participação efetiva da sociedade na vida da universidade, incentivando a prática 
acadêmica para o desenvolvimento do bem estar da sociedade.A extensão propicia a complementação da formação dos universitários, através de 
aplicação prática dos conteúdos ministrados em sala de aula. Forma-se então um ciclo, no qual a pesquisa aprimora e produz novos conhecimentos, os 
quais são difundidos pelo ensino e pela extensão, de maneira que as três atividades tornam-se complementares e interdependentes, atuando de forma 
sistêmica.ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:O projeto de extensão irá atuar na região metropolitana da grande Florianópolis.REFERÊNCIAS:John W. Projeto 
de Pesquisa: métodos qualitativos, quantitativos e misto. 3 Edição. Porto Alegre: Artmed,2010.

Docente orientador: Aline Cesa de Sousa LOpes E-mail: alinecesa@gmail.com

Título NPC - NÚCLEO DE PROJETOS E CONCURSOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
 Os desafios da vida acadêmica se concentram à execução de trabalhos para as disciplinas de ateliês de Projeto, porém o processo de aprendizado 
pode ser mais ampliado.  A experiência de participar de concursos arquitetônicos cria a liberdade e o estímulo à criação de soluções que podem ser 
utilizadas futuramente na vida profissional. É na participação de concursos que os alunos contribuem nas decisões arquitetônicas para as 
cidades. Atribui-se a Winston Churchill a afirmação de que, embora a democracia esteja longe da perfeição, ainda é a melhor forma de governo de que 
dispomos. Algo análogo poderia ser dito dos concursos de arquitetura: mesmo sendo imperfeitos, são o melhor modo de se escolher projetos e 
arquitetos para trabalhos originados do poder público, e também para muitos na área privada. Outro papel importantíssimo cumprido pelos concursos 
é o de possibilitar o acesso de profissionais jovens ao mercado de trabalho (Edson Mahfuz) Os concursos tem como principal objetivo deliberar sobre 
inúmeros temas arquitetônicos com diferentes possibilidades e leituras, neste aspecto todos os participantes se sentem obrigados a pesquisar e 
oferecer as melhores soluções a estes temas. A experiência de estar entre os selecionados já demostra uma maior capacidade profissional dos alunos, 
resultando em uma experiência renovadora.  O concurso público para projetos de arquitetura e urbanismo é recomendado desde 1978, a partir da 20ª 
Conferência da Organização das Nações Unidas, da qual o Brasil foi signatário É previsto em meio a Lei federal No 10.257/2001, no artigo 2o, que 
estabelece, como uma das diretrizes gerais da política urbana, "a gestão democrática por meio da participação da população e de associações 
representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de 
desenvolvimento urbano”; Pontos e Objetivos do IAB - Instituto de Arquitetos do Brasil,  para a maior adoção de concursos públicos de arquitetura: 
 
1. Possibilita a divulgação dos projetos prioritários da gestão pública, podendo, por meio de espaços democráticos, inserir as principais questões 
pactuadas com a sociedade civil no termo de referência do Concurso Público; 2. Diversifica o repertório de soluções possíveis para atender a 
complexidade seja do projeto arquitetônico ou do projeto urbanístico alvo de intervenção; 3. Promove a seleção de projetos qualificados, com equipes 
interdisciplinares, a partir de termo de referência elaborado de forma participativa e de critérios técnicos adotados por uma comissão de 
julgamento; 4. Define que o vencedor desenvolva e coordene todas as etapas de projeto de maneira integrada, a partir da formação de equipes 
multidisciplinares com perfil específico para a demanda e competência comprovada. Com isso, a etapa de planejamento torna-se mais precisa, 
resultando em obras mais eficientes do ponto de vista dos seus custos/ benefícios; O tempo dedicado destes alunos aos concursos será voltado a 
investigação, reciclagem e crescimento acadêmico e profissional. O resultado poderemos ver no aperfeiçoamento e evolução de seus trabalhos 
acadêmicos nas mais variadas disciplinas do curso. A participarão dos alunos nesse projeto acontecerá, sob supervisão de professor e monitor, desde a 
procura dos concursos, criação dos projetos, inscrição, avaliação do desempenho e análise dos projetos vencedores. 
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Título NÚCLEO DE DESIGN DE MODA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Núcleo de Design de Moda funciona com uma espécie de empresa júnior com atividades contínuas ao longo do ano. Entre os principais projetos 
estão o Mocotó em Cena em parceria com a ACAM que consiste no desenvolvimento do figurino para a apresentação de final do ano. O projeto 
envolver os alunos que fazem desde os desenhos até a confecção das peças , e também a comunidade local e as crianças com oficinas de criação 
desenvolvidas no projeto social do morro.  Além disso realizamos eventos dentro no núcleo universitário como  por exemplo: Bazat / Design Bazar , 
eventos esses de incentivam a capacidade empreendedora dos alunos, além da parte organizacional e de gestão. Os eventos envolvem moda, arte, 
música,  gastronomia, etc,  e tem a sua renda revertida para ações sociais em parceria com o projeto Cidade Invisíveis da grande Florianópolis que 
atende as comunidades carentes da nossa região. O Núcleo desenvolver também o Re- Solidário , que é uma espécie de street store para os moradores 
de rua da grande Florianópolis. Objetivo do Núcleo é criar no aluno a capacidade de desenvolver projetos, principalmente ligados ao bem estar da 
comunidade em geral, como foco na sustentabilidade e ações sociais. 

Docente orientador: Vanessa Mazzocchi Koppe E-mail: vanessa.koppe@estacio.br

Título PROJETO MULHERES EM AÇÃO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Projeto Mulheres em Ação, é uma parceria entre a Estácio Santa Catarina e a Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais da Grande 
Florianópolis - BPW Florianópolis. Esta é uma ONG sem fins lucrativos, feminina e apartidária, fundada em 1994. É uma organização de caráter 
associativa, que atua na promoção da igualdade social e dos direitos das mulheres. E que tem como missão estimular o desenvolvimento profissional e 
pessoal da mulher, visando sua autonomia, empreendedorismo e liderança possibilitando uma base para o desenvolvimento sustentável de toda a 
comunidade, estimulando-a a aceitar mais desafios de poder de decisão no meio empresarial, político e social. Este projeto tem por objetivo 
empoderar mulheres em situação de risco social, por meio do ensino de criação e customização de produto em tecido e afins, aliadas ao 
empreendedorismo, para que obtenham autonomia e independência através de atuação em atividade econômica, com formação de grupo 
(cooperativa). Sendo assim, visa dar uma oportunidade de inserir no mercado de trabalho mulheres melhor qualificadas. Com a participação da 
universidade, também tem como objetivo atender a comunidade com os conhecimentos que ultrapassam a sala de aula, fortalecendo o vínculo 
universidade-comunidade, e proporcionando ao alunos e professor vivenciar a relação teoria e prática. A atividade de extensão é uma oportunidade de 
a comunidade interagir com a Universidade, possibilitando a troca de saberes populares e acadêmicos, com a aplicação de metodologias participativas. 
O conjunto ensino, pesquisa e extensão se completa na medida em que as ações oferecem espaço para a criação, experimentação e vivência 
profissional. Além de desenvolver aptidões humanas, com vistas a uma vida produtiva e social, contribui para a redução das desigualdades 
educacionais e trabalha a interdisciplinaridade. O público-alvo deste projeto são mulheres entre 20 e 45 anos, de baixa renda, sem trabalho e renda 
fixa, residentes no bairro Areias, em São José/SC, que necessitam de Empoderamento para gerenciar suas vidas e assim melhorar também a vida 
daqueles que delas dependem. Através do empreendedorismo e do cooperativismo irão abrir canais de contato com o trabalho e renda, 
transformando o meio social e cultural onde se inserem. O Projeto é formado por palestras, Oficina Técnica e Oficina Empreendedorismo: 
Cooperativismo; e será executado nas dependências do Centro de Referência e Assistência Social – CRAS Areias - São José/SC, podendo ser 
parcialmente executado em outras dependências desde que estabelecido de comum acordo pelas partes. As aulas serão expositivas e práticas, com 
atendimento direto da professora, individual e em grupo. E devem ocorrer em sala de costura devidamente equipada. As aulas/oficinas técnicas serão 
voltadas para o desenvolvimento de produtos definidos conforme o público e mercados pesquisados.  O projeto será avaliado através de um 
questionário durante as aulas visando o bom desenvolvimento e melhoria das práticas. Assim é possível medir a satisfação com indicação de pontos 
positivos e negativos que servirão para correção das abordagens do projeto em andamento, bem como para ações futuras. Serão feitos registro 
fotográficos dos trabalhos elaborados e das atividades desenvolvidas pelas alunas participantes, como forma de avaliar a efetividade das ações 
propostas e do atendimento dos objetivos.  Referências ECO, Umberto et. al. Psicologia do vestir. Lisboa: Assirio Alvim, 1989. EMBACHER, Airton. 
Moda e Identidade: a construção de um estilo próprio. São Paulo: Anhembi Morumbi, 1999. FEGHALI, Marta K As Engrenagens da Moda. Rio de 
Janeiro: SENAC, 2001 VICENT-RICARD. Françoise. As Espirais da Moda. Traduçao Maria Inês Rolim. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. WILSON, 
Elisabeth. Enfeitada de Sonhos, Moda e Modernidade. Trad. Maria João Freire. Rio de Janeiro: Edições 70, 1985. Manual: “A costura tornada fácil”. 
Revista Burda, Editora Tailor Made Media. Portugal. 

Docente orientador: Mariana Battisti de Abreu E-mail: mariana.abreu@gmail.com

Projeto(s) do curso: Jornalismo e Publicidade

Título CONHECIMENTO ESTÁCIO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
  
CONHECIMENTO ESTÁCIO    CONHECIMENTO ESTÁCIO  Introdução As Instituições de Ensino Superior (IESs) possuem vários compromissos que 
englobam não só a comunidade de docentes e acadêmicos, mas a sociedade como um todo. É importante que uma IES estabeleça iniciativas que 
também possam levar à comunidade externa benefícios dos conhecimentos gerados no ambiente acadêmico. Dentro deste contexto, o projeto 
“Conhecimento Estácio” quer estabelecer um vínculo entre a geração do conhecimento por meio dos docentes do Centro Universitário Estácio/SC e o 
público externo.  Os alunos dos cursos de Jornalismo terão produzirão vídeos educativos cujos entrevistados serão docentes do Centro Universitário. 
Obrigatoriamente, as produções abordarão temas que impactam a sociedade, como os crescentes números de suicídios e casos de depressão; 
iniciativas que abordem sustentabilidade e direitos humanos. Em muitas situações  temas como esses não são abordados nos veículos de comunicação 
tradicionais e ganham visibilidade nas redes sociais, mas na maioria das vezes sem um posicionamento especializado.  A produção dos vídeos 
educativos buscará uma produção, abordagem e edição inovadoras. Os acadêmicos de Publicidade também estarão presentes com a tarefa de criar 
uma estratégia de visibilidade às produções, além de ajudar na escolha de uma apresentação inovadora às produções.  Justificativa A presente 
iniciativa torna-se relevante por três principais motivos. Primeiro por abordar temas que muitas vezes não estão presentes nos critérios de 
noticiabilidade dos grandes veículos de comunicação, embora tenham grande impacto na sociedade. A iniciativa também permitirá levar ao público 
externo o conhecimento dos docentes gerado por meio de estudos ou pesquisas. E, por fim, permitirá aos acadêmicos estreitar os vínculos de 
responsabilidade social com a sociedade a partir do momento que elencarem temas de impacto na vida dos cidadãos.  Objetivo Geral e Específicos O 
objetivo do projeto é abordar de maneira didática temas relevantes para sociedade proporcionando desde esclarecimentos até o fomento de 
debates. a)	Dar visibilidade ao conhecimento gerado no Centro Universitário Estácio de Santa Catarina; b)	Proporcionar aos acadêmicos de 
Jornalismo a experiência de pautar temas relevantes à sociedade aos de Publicidade e executar outras etapas que garantam visibilidade ao 
conhecimento abordado. Metodologia A pesquisa englobará os níveis exploratório, descritivo e explicativo à medida que os acadêmicos terão que 
identificar temas de impacto na sociedade que possam ter relação com o conhecimento gerado na instituição. Os envolvidos também serão 
responsáveis pela elaboração do roteiro e execução da entrevista, além de buscar uma apresentação criativa para que o vídeo. A segunda etapa será 
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desenvolvida por alunos de Publicidade que deverão desenvolver uma plataforma, como um blog.  Viabilidade econômico-financeira Não há custos 
para elaboração do projeto. Metas Produzir  15 vídeos educativos.  Impacto Social Dentro da diretriz estabelecida pelo MEC de que as instituições 
de ensino devem ter compromisso com a sociedade,  o projeto terá grande impacto social à medida que abordar temas deimpacto na 
sociedade.  Abrangência Geográfica Como o objetivo é disponibilizar os vídeos no YouTube e postá-los em um blog, a abrangência geográfica não 
terá limites porque o público poderá acessá-los em qualquer local.  Referências: QUARESMA. Alexandre. Os cibercircuitos oniscientes do virtual. 
Sociologia. São Paulo: Ponto A. edição 47. página 30-33, junho/julho. Ponto A. 2013 SCHMIDT, Eric; COHEN, Jared. A nova era digital: como será o 
futuro das pessoas, das nações e dos negócios/ Tradução de Ana Beatriz Rodrigues, Rogério Durst – 1 ed. SERRANO, Filipe. Década digital. [S.l.]. abril. 
2013. Disponível via: http://blogs.estadao.com.br/link/decada-digital/ Acesso em: 17 de abril de 2013.  

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e Engenharia d

Título ENGENHARIA NAS ESCOLAS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
•	Introdução A procura pelos cursos de Engenharia aumentou nos últimos anos. “Segundo o IBGE, em 2000, pouco mais de 480.000 indivíduos 
possuíam diploma de graduação em algum curso de engenharia. Dez anos depois, este número saltou para mais de 840.000 engenheiros” 
(AGOSTINHO; AMORELLI; RAMALHO, 2015).  No entanto, Oliveira et al (2013) mostra que ainda há cerca de 35% de vagas ociosas no ingres¬so nestes 
cursos. Contudo, por mais que a procura pela área esteja maior, a evasão dos cursos ainda é muito alta. De acordo com Oliveira et al (2013), a evasão 
média fica em torno de 50%. Isso pode ser decorrente da falta de base do ensino médio, desestímulo com o curso ou problemas 
financeiros. •	Justificativa O projeto justifica-se pela importância da Universidade expandir seus conhecimentos. A parceria entre Universidade e 
escola só tem a agregar para ambos os lados. Os graduandos desenvolvem a comunicação, enraízam o aprendizado teórico e se tornam mais flexíveis. 
Complementarmente, atividade extracurricular faz com que o aluno se envolva mais com o curso e se motive em dar continuidade aos estudos. Em 
contrapartida, os alunos das escolas descobrem vocações, conhecem mais a área tecnológica e se sentem estimulados a cursar um ensino superior. 
 
•	Objetivos - Estimular o interesse pelos cursos de Engenharias nos alunos de escolas públicas; - Tornar os alunos de Engenharia mais dinâmicos e 
atuantes em trabalhos em grupos; - Aproximar os alunos de Engenharia da realidade social que os cerca. •	Metodologia Para realizar a competição 
de ponte de papel, serão montadas equipes de até 5 alunos. Eles terão como propósito construir uma ponte utilizando somente papel cartão e cola. A 
ponte que resistir mais as cargas a que será submetida ganhará o concurso. Será preciso fazer um pequeno projeto de como será a ponte construída e 
depois os alunos poderão colocar a mão na massa. Serão necessários 5 encontros. Para realizar a conscientização da reciclagem, os alunos da Estácio 
poderão explanar sobre o conceito 3 R’s (reduzir, reutilizar e reciclar) e auxiliar na montagem de postos de coleta de materiais como pilha, lacre de 
latinha e esmalte. Os materiais coletados poderão ser destinados ao Centro Universitário, que já possui os seus próprios pontos de coleta, para depois 
serem levados ao destino final. Serão necessários 2 encontros. Por fim, intenciona-se fazer um encontro no laboratório de física da instituição. Serão 
escolhidos 2 experimentos, os quais já possuem roteiros. Os alunos da instituição que já tiveram essas atividades poderão auxiliar os alunos da escola a 
executar os experimentos e a relacionar os conceitos práticos com os teóricos já estudados. •	Viabilidade econômico-financeira Não necessita de 
investimentos financeiros, os objetos necessários são disponibilizados pela própria instituição, como as ferramentas de laboratório, papel e cola, ou 
podem ser coletados com o propósito de reutilização, como caixas de papelão e garrafas PET.  •	Metas - Realizar parcerias com escolas públicas; - 
Formar grupos de alunos mesclando discentes universitários e do ensino médio para desenvolverem as atividades em conjunto; - Desenvolver 
atividades que os alunos da instituição desenvolvem durante o curso de Engenharia. •	Impacto Social Consegue-se o impacto social ao levar para 
alunos com menos condições educacionais o acesso ao aprendizado de maneira mais prática e ilustrativa, despertando neles o prazer pelo estudo na 
área de exatas, bem como evidenciando a aplicação de conceitos vistos em sala. •	Abrangência geográfica O projeto destina-se a atender escolas 
públicas da Grande Florianópolis.  •	Referências AGOSTINHO, Marcia; AMORELLI, Dirceu; RAMALHO, Simone. Introdução à Engenharia. 1 ed. Rio de 
Janeiro: Lexikon, 2015. OLIVEIRA, Vanderli Fava et al. Um estudo sobre a expansão da formação em engenharia no Brasil. Revista de Ensino de 
Engenharia, v. 32, n. 3, 2013. 
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Gestão

Projeto(s) do curso: Ciências Contábeis

Título NÚCLEO DE APOIO CONTÁBIL E FISCAL - NAF

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Projeto NAF Introdução Os NAF são como “escritórios” vinculados às IES, nos quais é oferecida assistência tributária e fiscal. Promove uma maior 
interação entre a RFB, as IES, alunos e sociedade, propiciando, por meio da cooperação mútua, a qualificação de futuros profissionais contábeis e a 
prestação de serviços fiscais aos contribuintes hipossuficientes com vistas ao fortalecimento da imagem de ambos perante a sociedade e ao 
desenvolvimento da moral tributária e cidadania. Objetivos ão sobre a função social dos tributos e dos 
direitos e deveres associados à tributação; ência prática, proporcionando a aplicação prática do 
seu aprendizado acadêmico, assim como a geração de conhecimento acerca das obrigações tributárias por meio de discussões, criação de palestras, 
grupos de estudo, treinamentos e visitas guiadas à RFB; ão contábil e fiscal pelos estudantes universitários a pessoas físicas de 
baixa renda, bem como a microempresas, microempreendedores individuais e entidades sem fins lucrativos. Justificativa O NAF da Estácio de Santa 
Catarina tem por escopo o fortalecimento do vínculo teoria e prática do exercício profissional dos acadêmicos do curso de Ciências Contábeis, podendo 
assim proporcionar aprendizado prático por meio do contato direto com a realidade local. As vantagens são evidentes para todos os envolvidos do 
NAF. A comunidade pode contar com atendimento as suas questões mais básicas. As empresas de serviços contábeis da região podem direcionar casos 
mais simples (e, muitas vezes, de difícil comunicação com o cliente) para o NAF. A Delegacia da Receita Federal em Florianópolis (DRF) e região pode, 
efetivamente, cumprir seu papel na educação fiscal por via direta e de atendimento por via indireta.  Metodologia Serão utilizados os recursos 
fornecidos pelo site da Receita Federal e pelo site do Portal do Empreendedor para dar suporte ao público alvo do projeto. Para isso, será utilizado o 
Sala específica no Bloco 5, com 3 computadores, além de uma recepção e uma pequena sala de reuniões. O suporte será dado pelos alunos da 
disciplina inscritos no projeto, e por bolsistas da Estácio de Santa Catarina e pelo professor coordenador. Os Projetos Políticos e Pedagógicos dos 
Cursos serão adaptados levando em consideração o NAF- Estácio de Santa Catarina como ferramenta importante para o crescimento profissional do 
acadêmico do Curso de Ciências Contábeis.  Viabilidade Econômico financeira O Projeto terá a coordenação do Professor Geraldo Luiz de Oliveira Silva 
que dedicará o equivalente a 20 horas semanais de atividades de pesquisa ou extensão com a participação de, até 16 alunos. Estes, serão beneficiados 
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com a atividade prática no atendimento a comunidade e na obtenção de horas com Atividades Acadêmicas Complementares (AAC). Impacto social e 
Abrangência Geográfica São José faz limite com a porção continental de Florianópolis. Os limites com Florianópolis são determinados, ao sul, que 
separa o bairro Campinas (São José) de Capoeiras (Florianópolis), e ao noroeste em Barreiros. Mais ao norte, a cidade se limita com os municípios de 
Biguaçu e de Antônio Carlos, e, ao sul, com os municípios de Palhoça e de Santo Amaro da Imperatriz. A oeste, limita-se com o município de São Pedro 
de Alcântara, que foi seu distrito de 1844 a 1994. Atraindo pessoas de toda parte e com origens culturais diferenciadas, em virtude de seu crescimento 
sócio demográfico e econômico, São José deixou de ser considerada cidade dormitório da capital, para transformar-se num grande polo industrial, 
comercial e de prestação de serviços. Em 2011, foi o 6° município em arrecadação de ICMS, comprovando o excelente desempenho de São José. 
 
Referência - Projeto Pedagógico do curso superior de Ciências Contábeis, 2017   

Saúde

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título ATENTO PROGRAMA DE CONTROLE DA OBESIDADE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO A obesidade tem sido uma grande preocupação em saúde pública devido à sua relação com várias complicações metabólicas e inúmeras 
doenças, tais como doenças cardiovasculares, diabetes, esteatose hepática e câncer (LEE, 2009; DIBAISE et al., 2008), as quais resultam em significativa 
morbidade e mortalidade, além de redução da qualidade de vida (BERG & SCHERER, 2005).  Considerada uma doença crônica, complexa e de etiologia 
multifatorial, a obesidade resulta de balanço energético positivo. A OMS relaciona a obesidade a diferentes fatores que interagem: fatores genéticos, 
ambientais e comportamentais ou de estilo de vida (KATZ et al., 2009). A mudança no consumo alimentar e a inatividade física têm sido consideradas 
as duas variáveis mais importantes relacionadas ao estilo de vida no desenvolvimento da obesidade e aumento de sua prevalência nas últimas décadas 
(WHO, 2009). Essas mudanças parecem ser decorrentes da industrialização, urbanização e globalização. Tais fatores têm levado ao aumento da 
ingestão energética aliada à diminuição do gasto energético como consequência de estilo de vida sedentário (WHO, 2003).  JUSTIFICATIVA A OMS 
descreve a obesidade como um dos mais importantes problemas de saúde pública da atualidade, sendo considerada uma epidemia global, com 
crescente prevalência e associação a uma série de danos à saúde (WHO, 2014), promovendo, inclusive, aumento nos gastos públicos (APOVIAN, 2013). 
Nesse contexto, destaca-se a região sul que está entre as regiões com os custos mais elevados (MAZZOCCANTE, 2012).  Esse quadro preocupante 
demonstra a necessidade de ações, em saúde pública, que possam contribuir para o controle desses indicadores, como as políticas governamentais 
atualmente em vigor no Brasil ou Santa Catarina (PNAN, PSF, SISVAN), realizando promoção à saúde. O Programa ATENTO do Centro Universitário 
Estácio vem de encontro a essas políticas sendo que, desde 2009, realiza atendimento nutricional e gratuito à comunidade, contribuindo para a 
prevenção e tratamento da obesidade, através da promoção de melhores hábitos alimentares.  OBJETIVOS Oferecer atendimento nutricional 
individualizado aos portadores de obesidade ou em risco de obesidade, bem como orientação nutricional com a finalidade de minimizar as 
consequências associadas aos maus hábitos alimentares, em seus aspectos biológicos, sociais e psicológicos. Oportunizar aos discentes do Curso de 
Nutrição que coloquem em prática os conhecimentos teóricos adquiridos durante sua formação acadêmica.  METODOLOGIA Os atendimentos 
nutricionais serão realizados seguindo o seguinte protocolo: preenchimento da ficha cadastral; avaliação nutricional; questionário de estilo de vida, 
avaliação antropométrica, cálculo das necessidades nutricionais; prescrição dietoterápica; planejamento e entrega do cardápio e orientações 
nutricionais. Posteriormente serão realizados os retornos para reavaliação e verificação do seguimento das orientações nutricionais.  VIABILIDADE 
ECONÔMICO-FINANCEIRA Infra-estrutura do Centro Universitário Estácio (Ambulatório), balanças, estadiômetros, adipômetros, fichas de avaliação, 
computadores, impressora, professor orientador e material de divulgação.  METAS •	Tornar-se um Programa referência no controle da obesidade na 
região da Grande Florianópolis por realizar atendimento nutricional de qualidade e gratuito à população. •	Contribuir para a formação acadêmica dos 
alunos do curso de Nutrição do Centro Universitário Estácio, possibilitando a conexão entre teoria e prática.  IMPACTO SOCIAL Esse projeto promove 
importante impacto social na medida em que aproxima a Universidade da Comunidade, com a oferta de um serviço de qualidade e especializado com o 
intuito de melhorar a qualidade de vida da população através de melhores hábitos alimentares e contribuir para a prevenção e tratamento da 
obesidade.  ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 	Comunidade em geral, além de discentes, docentes e colaboradores do Centro Universitário Estácio.

Docente orientador: Roberta Caetano E-mail: betacaetano@yahoo.com.br

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título CLÍNICA DE PSICOLOGIA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto tem como objetivo oferecer espaço adequado para o exercício profissional de alunos e alunas de psicologia. As atividades desenvolvidas na 
Clínica de Psicologia devem atender à demanda local (tanto a comunidade acadêmica, quanto o entorno da IES), no que se refere aos benefícios da 
psicologia como profissão que visa à saúde mental e a busca do autoconhecimento, com fins de oportunizar que sua clientela exercite a autogestão e a 
superação de possíveis sofrimentos psíquicos e/ou conflitos relacionais. O projeto pretende articular ensino, pesquisa e extensão, através da 
supervisão dos professores/psicólogos com inscrição no CRP - 12, a fim de responder as orientações desta instituição a qual rege o exercício da 
profissão orientando também as instituições de ensino superior quanto às obrigatoriedades para a formação profissional. Para que se consolide a 
articulação do tripé pesquisa/ensino/extensão, o projeto contemplará ações que atendam as demandas de alunos que estejam matriculados a partir da 
3ª fase do curso de psicologia, observando como foco o atendimento clínico e comunitário das demandas psicológicas dos sujeitos que busquem o 
atendimento, neste caso, estarão habilitados, à atendimento clínico, individual ou em grupo, alunos das 8ª, 9ª e 10ª fases, conforme prerrogativa legal. 
A metodologia adotada para os trabalhos deverão considerar as particularidades teórico/metodológicas das escolas psicológicas, mas também levará 
em conta o princípio das pesquisas participativas, em que pesquisador e campo de pesquisa estarão em constante transformação e interlocução, 
havendo, por isso, necessidade de avaliação continuada das atividades oferecidas pelo projeto. O projeto prevê parceria com as instituições públicas e 
não governamentais que compõem a rede de atendimento psico-social do entorno da IES, a fim de inserir os estagiários nesses serviços e lhes 
oportunizar a colocação no mercado do trabalho, quando egressos do curso.

Docente orientador: Mirella Alves de Brito E-mail: mirella.brito@estacio.br

Título FLORES DE CLO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
  
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SC PROJETO FLORES DA CLÔ COORDENADORA: Prof.ª Jacqueline Virmond Vieira   Introdução  Este projeto 
consiste na continuidade da proposta de intervenção jurídica e psicológica, junto ao Núcleo de Práticas Jurídicas do Centro Universitário Estácio de Sá – 
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SC. O Projeto Flores da Clô, é um projeto de extensão universitária que aglutina atividades de ensino e de pesquisa, a fim de atender pessoas que 
convivem com violência doméstica e/ou de gênero, bem como presta orientação à pessoa transgênero, no que se refere a garantia de 
direitos.    Justificativa   Projeto Enfrentamento de Violências  A partir de projetos de extensão realizados em comunidades de São José e de dados 
da  Delegacia de Proteção à Mulher e Unidades Básicas de Saúde, identificou-se a  demanda de atendimento às mulheres que convivem 
cotidianamente com situações de violência,. Foi então que se deu início ao  Projeto Enfrentamento de Violências. Com a parceria estabelecida entre 
professores/as supervisores/as tanto do Projeto Enfrentamento de Violências, quanto do SOS Racismo, o projeto passou a atender a demanda oriunda 
deste segundo, nos grupos de enfrentamento das violências. Isto resultou na constatação da necessidade de um trabalho articulado (e interdisciplinar) 
entre o Núcleo de Práticas Jurídicas, SOS Racismo e Serviço de Psicologia. E foi a partir desta leitura dos fatos que se constituiu o Projeto Flores de 
Clô,no segundo semestre de 2016,o qual preconiza o atendimento singularizado, mesmo nas atividades coletivas, visando o acolhimento das diferenças 
e particularidades de cada beneficiário do projeto nas suas experiências de violência e demandas de direitos. A proposta atual visa a continuidade 
deste projeto. Objetivos  Geral - Criar um espaço destinado às mulheres que convivem práticas de violência no formato de grupo reflexivo quinzenal, 
voltado para a discussão e politização do tema de forma a contribuir para o empoderamento da população alvo.  Específicos 1.	Possibilitar o 
empoderamento feminino como forma de libertação frente às violências sofridas nas relações sociais. 2.	Prestar atendimento psicológico em grupo e 
individual que priorizem minimizar os impactos deteriorantes das violências de gênero 3.	Contribuir para o acesso aos direitos e garantias de pessoas 
TRANS.    Metodologia  As atividades junto aos grupos ocorrerão a partir do referencial teórico orientado pela Psicanálise e Psicologia Social. Os 
beneficiários serão encaminhados por parceiros ou chegarão por busca espontânea. Cada grupo deverá contar com um mínimo de quatro e um 
máximo de dez pessoas que se reunirão no intervalo de quinze dias, sob a supervisão da Profª Jacqueline Virmond Vieira. Além do trabalho de grupo, 
contaremos com psicoterapia individual.   Viabilidade Econômico-financeira  O projeto será desenvolvido nos seguintes espaços físicos do Centro 
Universitário Estácio de Sá de SC: Núcleo de Práticas Jurídicas e Clínica do Serviço de Psicologia. A coordenadora do projeto será remunerada com 
bolsa prevista neste edital. Os estagiários não serão remunerados pelo projeto.   Impacto Social  No ano passado (2017) foram realizados 18 
processos no projeto em parceria com o Núcleo de Práticas Jurídicas, sendo que cada um deles acaba atingindo um círculo de pessoas próximas, como 
familiares, crianças, amigos e vizinhos e repercutindo nas comunidades.  Abrangência Geográfica O projeto ocorrerá em São José, onde está situado 
o Campus da Estácio de Sá. Referências 1- BIRMAN, Joel. O sujeito na contemporaneidade,. Ed. Civilização Brasileira. RJ, 2012. 2- PICHON-RIVIERE, E. 
El processo grupal. Del psicoanalysis a la psicologia social. Buenos Aires: Nueva Vision, 1985,
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2018 - ESTÁCIO SÃO LUÍS

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título LEI MARIA DA PENHA VAI À ESCOLA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Projeto justifica-se pela necessidade de conhecimento de informações acerca da violência doméstica e familiar bem como a divulgação sobre a Lei, 
no ambiente escolar.A  abrangência geográfica dá-se no ambiente escolar  de estabelecimentos de ensino público São Luis. A metodologia será por 
meio de visitas em escolas afim de que o projeto seja realizado em áreas de bairros de pessoas de pouco poder econômico,  adjcente da Faculdade. A 
lei Maria da Penha trouxe um grande avanço relacionado a denúncia de agressão física em mulheres. Ressaltamos que a agressão contra a mulher está 
presente em todos os níveis sociais porém as denúncias se dão na classe baixo poder aquisitivo. O impacto social é de grande, pois perpasse por uma 
questão de conscientização em relação a agressão no ambiente familiar.  A Lei Maria da Penha foi criada par coibir e erradicar a violência contra a 
mulher. Diante da grande incidência de casos de violência no Brasil, a referida lei vem como um instrumento de informação a sociedade sobre a 
tipificação de crime contra mulheres bem como proporcionar amparo legal às vítimas de violência doméstica e familiar, além de ser um mecanismo de 
proteção aos direitos humanos da mulher. Na égide da Constituição Federal, temos o art. 1º, III, relacionado a dignidade da pessoa humana; art.5º, I, 
na igualdade, e impulsionada pela Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de violência contra a mulher e Convenção de Belém do 
Pará(1995), que cria o documento da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Ressaltamos também o 
dever do Estado em assegurar assistência familiar e criar mecanismos de redução da violência contra a mulher. As referencias básicas:BRASIL. Lei 
11.340/2006, de 07 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da 
Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para 
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o 
Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Disponível em:< http/planalto.gov.br.> Acesso em: 20 
set. 20016;LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada. 4.ed. Bahia: PODIVM, 2016. MOREIRA, Rômulo de Andrade. O STF e a 
Lei Maria da Penha – uma lamentável decisão. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, v.15, n. 98, mar 2012. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11176>. Acesso em nov 2016. NUCCI, Guilherme de Sousa. Leis penais e 
processuais penais comentadas. São Paulo: RT, 2006. REGO, Nelson de Moraes. Maior número de casos contra a mulher no MA é do tipo psicológica. 
Disponível em: http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2016/03/maior-n-de-casos-de-violencia-contra-mulher-no-ma-e-do-tipo-
psicologica.htmlgg1. Acesso em: 8 mar. 2016. 
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Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Publicidade e Propaganda 

Título COM A MÃO NA MASSA, COM A MÃO NA MÍDIA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Cada adolescente e jovem pode ser protagonista e transformador em suas casas, escolas, comunidades e sociedade em geral. Por se acreditar nisso, 
surgiu a proposta de projeto de extensão "Com a mão na massa, com a mão na Mídia". O objetivo é oportunizar a adolescentes e jovens aprendizados 
e produções por meio de Educomunicação, por meio de ferramentas e técnicas e essencialmente, subsídio teórico para o uso produtivo de mídias 
tradicionais e novas mídias. Ao final, todos os alunos serão certificados. O projeto é pensado em módulos, com temas diversos e com 8 encontros 
anuais (1 encontro mensal, exceto meses de férias acadêmicas) de um turno, com planos de atividades entre oficinas, palestras, dinâmicas, etc. Todos 
os módulos ocorrerão nos laboratórios de Comunicação da Estácio de São Luís. Os participantes serão adolescentes e jovens da comunidade Camboa, 
entorno da Faculdade. Duas importantes metas serão alcançadas: adolescentes e jovens com mais uma oportunidade de desenvolvimento pessoal e 
docentes e discentes diretamente realizando um produtivo projeto de extensão acadêmica. As instalações serão as dependências da Estácio, a 
instituição oferecerá um lanche simples para os participantes, os participantes também receberão camisas de identificação, tipo uniforme. O curso será 
totalmente gratuito para os participantes. Acredita-se em impacto positivo dentro do curso de Publicidade e Propaganda, na comunidade acadêmica 
como um todo e especialmente em uma área com altos índices de violência urbana*, como a comunidade Camboa/Centro.  (*Fonte: 
http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2016/01/sao-luis-esta-entre-50-cidades-mais-violentas-do-mundo-veja-lista.html ) 
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2018 - ESTÁCIO SÃO PAULO

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: DIREITO

Título DIREITOS HUMANOS E COMUNICAÇÃO DE MASSA: O PAPEL DE (DES)INFORMAÇÃO DA MÍDIA BRASILEIRA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO Busca trazer para o conhecimento do aluno e da população em geral não só os objetivos gerais do Estado na defesa dos direitos 
humanos, mas também comunicar a todos os indivíduos os direitos que possuem simplesmente pelo fato de serem humanos. Surge aqui a necessidade 
de trabalhar transversalmente o Direito com outras áreas, inclusive a discussão do papel dos órgãos de mídia nessa divulgação, com forte análise das 
decisões judiciais e seus impactos.  JUSTIFICATIVA Desenvolver espírito crítico nos alunos para que sejam agentes de transformação cultural a partir 
do Direito, cumprindo e exigindo a efetivação da função social deste.  OBJETIVOS Identificar atos atentatórios aos direitos humanos perpetrados pela 
mídia direcionada à cultura de massa, como forma de compreender e combater a naturalização da violência em nossa sociedade. Ademais, o tema 
direitos humanos torna-se cada vez mais recorrente nos concursos públicos e no Exame de Ordem. O foco deste trabalho é alertar os alunos da 
importância cada vez maior da aplicação dos direitos humanos no direito pátrio.  METODOLOGIA: O trabalho consistirá na escolha de temas ligados 
aos direitos humanos, tanto jurídicos como literários e cinematográficos, e que careçam de aplicação mais efetiva na sociedade brasileira. Após a 
discussão e debates sobre os temas supra mencionados, haverá pesquisa de jurisprudência e apontamento dos pontos positivos e negativos da 
utilização ou não das normas de direitos humanos na prática jurídica e nos meios de comunicação. O método de pesquisa será bibliográfico para 
elaboração e fundamentação teórica da análise dos temas e das relações jurídicas abordadas. A partir destes referenciais teóricos, serão elaborados 
textos para publicação, apresentações em simpósios e/ou seminários que abordem a temáticas da aplicação dos direitos humanos nas peças 
processuais, além da divulgação nas redes sociais.  VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA O trabalho a ser desenvolvido não requer investimentos 
da instituição, tendo em vista que será efetivado pelo trabalho voluntário de alunos, professores e pessoas da comunidade em 
geral.  METAS Especificamente o trabalho do grupo deverá: a) fortalecer os direitos humanos como instrumento transversal das políticas públicas e 
de interação democrática; b) discutir as formas de integração e ampliação dos sistemas de informações em direitos humanos e construção de 
mecanismos de avaliação e monitoramento de sua efetivação; c) estudar o caráter universal, indivisível e interdependente dos direitos humanos, 
assegurando a cidadania plena; d) discutir temas atinentes à filosofia, política, psicologia, história, sociologia, direito penal, direito econômico e direito 
civil, na medida em que se relacionem com a atuação de todos os envolvidos nas práticas jurídicas, de tal forma a contribuir com a interdisciplinaridade 
exigida para o bom desenvolvimento do curso. e) discutir o papel da mídia na concretização ou não dos direitos humanos. f) produção científica a 
partir das reflexões e pesquisas levadas a efeito; g) divulgação do trabalho nas redes sociais.  IMPACTO SOCIAL Busca trazer para o conhecimento do 
aluno e da população em geral não só os objetivos gerais do Estado na defesa dos direitos humanos, mas também comunicar a todos os indivíduos os 
direitos que possuem simplesmente pelo fato de serem humanos. Surge aqui a necessidade de trabalhar transversalmente o Direito com outras áreas, 
inclusive a discussão do papel dos órgãos de mídia nessa divulgação.   ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA Cidade de São Paulo, especialmente os bairros 
próximos à unidade da Estácio (Conceição) em que será efetivado o trabalho de extensão. Saliente-se que a atividade estará franqueada aos alunos das 
outras unidade do centro Universitário Estácio de São Paulo.  REFERÊNCIAS Ressalte-se que o presente Projeto de Extensão já foi realizado na 
Instituição no segundo semestre de 2017, com enorme sucesso. 

Docente orientador: JOSE FABIO RODRIGUES MACIEL E-mail: fabioxy@yahoo.com.br

Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Artes/D.Moda/Com.Social

Título FAZENDO ARTE NA ESTÁCIO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução O projeto abrangerá os cursos de Arte, Design de Moda, Design Gráfico e Comunicação Social (Jornalismo e Publicidade e Propaganda), 
além da comunidade atendida pela Estácio São Paulo.    Objetivo  O projeto de extensão “Fazendo Arte na Estácio” tem como principal objetivo 
possibilitar a divulgação das expressões artísticas de alunos e alunas da Estácio e de toda a comunidade da Estácio São Paulo, unidade Santo Amaro, e 
da comunidade em seu entorno. Essa divulgação também tem o objetivo de humanizar as relações entre os membros da comunidade, bem como 
suscitar discussões sobre o que vem a ser arte e como ela se integra em nosso cotidiano.  Descrição da prática  Em um painel – localizado na entrada 
da unidade – serão expostos fotos, desenhos, pinturas, charges, poesias ou microcontos. Isso permitirá que todos que entrem e saiam da unidade 
contemplem os trabalhos que serão expostos. Além da exposição dos trabalhos, o autor indicava – como parte integrante da exposição – três livros, 
pertinentes ao tema da exposição, que podem ser encontrados no acerco da biblioteca da unidade.  Isso incentivará a leitura do nosso alunado e da 
comunidade.   Justificativa As instituições de ensino superior são espaços privilegiados na produção de conhecimento, na elaboração de técnicas e 
também na construção de cultura. Infelizmente, esse último item, não tem tido muito espaço dentro das instituições de ensino superior privado, seja 
por uma falta de tradição ou mesmo por omissão.   Metodologia 	O projeto visa desenvolver algumas questões que são importantes para o 
estudante de nível superior, pois a formação acadêmica não pode ser entendida ou compreendida como somente o domínio de técnicas profissionais e 
o conhecimento deontológico de sua futura atividade. Assim o projeto visa: - revelar novos talentos entre o corpo discente e na comunidade; - 
oferecer aos alunos participantes a possibilidade de realizarem as suas atividades complementares; - incentivar a leitura entre a comunidade 
universitária, pois o expositor indicará alguns livros para serem lidos e que são encontrados na biblioteca da instituição; - buscar incrementar uma 
discussão cultural dentro da comunidade, valorizando assim a instituição; - além de fazer com que a mesma desenvolva o seu lado relativo à extensão, 
um dos setores do tripé universitário (ensino, pesquisa e extensão).  Viabilidade econômico-financeira O projeto “Fazendo Arte na Estácio” é 
extremamente viável, pois não demandará muitas despesas, necessitando de um painel, papel para impressão das obras que serão expostas, a 
impressão em si, além do material necessário a sua fixação no painel. E a utilização nos ateliês e estúdios da instituição.  

Docente orientador: Franklin Larrubia Valverde E-mail: ondalatina.1@gmail.com

Gestão

Projeto(s) do curso: Administração
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Título DOE SANGUE E SEJA AMIGO DA VIDA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O objetivo com este projeto é divulgar a necessidade de doadores de sangue para os hemocentros de São Paulo e a conscientização da população da 
importância do ato de doar para salvar vidas. A Responsabilidade Social não é somente de uma organização e sim de todos nós.  Os Bancos de sangue 
no Brasil necessitam de todos os tipos sanguíneos.Há uma escassez de doadores em todas as regiões, o que motiva uma ação dessa natureza. As 
pessoas que necessitam de transfusão de sangue contam com a sua solidariedade: a doação é a única forma de obter hemocomponentes para o 
tratamento desses pacientes. Doar sangue é rápido e não causa dor. É um gesto simples, mas que pode salvar vidas. A metodologia  segue a seguinte 
estrutura: 1) Patrocínio, responsável em procurar patrocinadores, sejam empresas ou pessoas que ajudem o projeto a alcançar a meta; 2) Registro, 
grupo responsável por registrar todas as atividades do projeto, seja escrito ou por imagens; 3) Orçamento, uma espécie de “caixa”, para contabilizar o 
quanto o projeto recebeu e o quanto falta para o alcance da meta; 4) Cronograma, junto com os grupos líderes definiram as datas das tarefas a serem 
executadas por cada grupo; 5) Divulgação, grupo responsável por divulgar o projeto na faculdade e nas empresas em torno da faculdade; e 6) 
Arrecadação, grupo responsável pela arrecadação dos itens. Dessa forma, o projeto se inicia com a divulgação na Faculdade, com campanha e 
panfletos passando de sala em sala informando que precisamos de doadores e que a colaboração de todos é muito importante para aumentar o banco 
de sangue. A viabilidade econômico-financeira será através de parcerias, arrecadação para confecção de camisetas e materiais de divulgação e do 
transporte que dependendo do número de doadores, viabilizaremos através dos próprios hemocentros e ou prefeituras (que disponibilizam esse tipo 
de auxílio). As metas serão:  a) Envolver cinco discentes por unidade da Estácio São Paulo sob a supervisão de um docente; b) Atingir pelo menos cem  
voluntários possíveis doadores por semestre. O impacto social : Ser voluntário é fazer uma doação de si mesmo, reservando algumas horas de seu dia 
para ajudar a quem precisa. Dedicar seu tempo a ajudar o próximo é uma atitude que contribui para um mundo mais humano, justo e seguro. A 
satisfação e a paz interior que exercer serviço voluntário ocasiona, não tem explicação, é um misto de emoção, alegria e prazer. Abrangência 
Geográfica: Região metropolitana do município de São Paulo - Ressaltando que  um Banco de Sangue atende  em média a doze hospitais, além de 
diversas outras instituições de saúde. Referências: Conceito: O Ato de ser voluntário - http://www.iam.org.br/?pg=voluntariado; 
http://www.bssp.com.br; http://www.ethos.org.br; http://www.santacasasp.org.br.

Docente orientador: Douglas Soares E-mail: dougssgeo@gmail.com
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2018 - ESTACIO TERESINA

Saúde

Projeto(s) do curso: ENFERMAGEM

Título LIGA ACADÊMICA DE ENFERMAGEM EM ATENÇÃO BÁSICA – LAEAB

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Diante do que foi exposto, o enfermeiro desempenha importante papel no âmbito da Estratégia Saúde da Família- ESF, prestando uma assistência à 
família e ao usuário em todas as fases do desenvolvimento, associando os programas de saúde do idoso, do adolescente, da criança, da mulher entre 
outros; realizar atividades programadas e prestar assistência à demanda espontânea; fazer visitas domiciliares; além de trabalhar com toda a equipe da 
ESF visando a promoção da saúde, a educação permanente e o cuidado continuado. Para tanto, justifica-se a criação da ”Liga Acadêmica de 
Enfermagem em Atenção Básica (LAEAB)”.

Docente orientador: Sandra Beatriz Pedra Branca Dourado E-mail: pedrabranca2@ig.com.br

Projeto(s) do curso: NUTRIÇÃO

Título AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DOS COLABORADORES DA FACULDADE ESTACIO TERESINA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O objetivo do projeto é fazer a avaliação nutricional dos alunos e atendimento individualizado naqueles com resultado alterado. O seu objetivo é 
exercitar os conhecimentos adquiridos em sala de aula familiarizando-se com as atividades profissionais. 

Docente orientador: Rocilda Cleide Bonfin de Saboia E-mail: rocilda.saboia@live.estacio.br

Título DIAGNOSTICO NUTRICIONAL ALUNOS DE ESCOLA PÚBLICA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O objetivo do projeto é fazer a avaliação nutricional dos alunos e atendimento individualizado naqueles com resultado alterado. O seu objetivo é 
exercitar os conhecimentos adquiridos em sala de aula familiarizando-se com as atividades profissionais. 

Docente orientador: Rosangela Lopes Viana E-mail: rose.lv@uol.com.br
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2018 - FAESO

Engenharias

Projeto(s) do curso: ENGENHARIAS

Título ENGENHARIA DIVERTIDA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Extensão Universitária é a ação da Universidade junto à comunidade que possibilita compartilhar o conhecimento adquirido no curso superior com o 
público externo. O projeto de extensão Engenharia Divertida visa a integração dos alunos do ensino médio no curso superior, tendo como foco a área 
de exatas, apresentando de forma motivadora e divertida a essência do curso de engenharia. As atividades serão trabalhadas através de experimentos 
específicos do curso, dinâmicas, maquetes, aulas de reforço, palestras, entre outros, buscando um contato direto com atividades que compõe o curso 
e despertando o interesse dos alunos pela área de exatas. O projeto atenderá as necessidades do publico externo, ou seja, alunos do ensino médio, que 
estão prestes a ingressarem em uma universidade, e terão como facilitador, a busca por sanar suas dificuldades e duvidas em relação a área. 

Docente orientador: LARISSA GALANTE DIAS E-mail: larissa.dias@estacio.br

Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física

Título PROJETO VIDA ATIVA ESTÁCIO/UNIMED - ATIVIDADE FÍSICA PARA IDOSOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
 1 - INTRODUÇÃO 	Instituições de ensino superior e faculdades de todas as áreas, em especial as da saúde, devem se preocupar em transmitir e 
construir conhecimento referente a esse, não tão novo, fenômeno da sociedade moderna. Especialmente as áreas da saúde, como o caso da Educação 
Física, precisam estar ajustadas a essa realidade, disponibilizando seus recursos teóricos, pedagógicos e técnico-procedimentais para lidar com a 
população idosa. 	 2 - JUSTIFICATIVA 	Na perspectiva de proporcionar um ambiente de atendimento à comunidade idosa, visando o bem-estar geral 
bem como a aplicação e a construção do conhecimento, o projeto de extensão faz-se como a via fundamental na organização disso tudo. O projeto de 
extensão universitária faz-se como o ambiente favorável para que as atividades físicas seja um pretexto para que haja manutenção da saúde ou 
mesmo, reabilitação de condições físicas, psíquicas e motoras de seus freqüentadores.  3 – OBJETIVO GERAL  	Desenvolver programas de exercícios 
físicos que atendam a população idosa do município de Ourinhos e região. 3.1 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS •	Desenvolver atividades de ensino 
orientadas pelo professor de disciplinas associadas às características do projeto e que serão ministradas por monitores ou estagiários. •	Avaliar os 
efeitos do programa de atividade física sobre aspectos funcionais, de saúde mental e de qualidade de vida em idosos participantes. •	Desenvolver 
atividades de ensino e pesquisa.   4 – PÚBLICO ALVO Pessoas que tenham a partir de 60 anos com liberação médica para a realização de exercícios 
físicos e que busquem a pratica de atividades físicas supervisionadas.   4.1 – AREA DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO O projeto abrangerá toda a 
comunidade de Ourinhos e cidades vizinhas. No entanto, o fluxo de pessoas semanal não deverá ultrapassar os 80 indivíduos e por dia 40 indivíduos.  
5 – METODOLOGIA E ESTRATÉGIA DE AÇÃO  	Promover ações gratuitas de prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas a partir de 60 anos. Ações 
em programas de atividades físicas sistematizadas e adequadas as possibilidades do grupo e às necessidades de adaptação individualizada. Integração 
da comunidade idosa e dos acadêmicos em um ambiente de ensino, pesquisa e extensão. As atividades visam à contemplação das necessidades 
individuais, mas também, das características psico-biológicas da fase da vida em que estas pessoas se encontram.    5.1 – PLANEJAMENTO E 
ORÇAMENTO Período de vigência do projeto 19/02/2018 a 20/02/2019. As atividades acontecerão no Núcleo de Práticas da FAESO. Os recursos 
materiais utilizados serão aqueles que já existem nas dependências da Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos. As dependências foram reservadas aos 
horários referentes às atividades do projeto (16:30 as 17:30 e 17:30 as 18:30 de segundas, quartas e terças e quintas feiras   6 – RESULTADOS E 
IMPACTOS ESPERADOS O publico alvo poderá ter benefícios em âmbito físico, fisiológico, cognitivo, social e psicológico (Spirduso, 2005). Instrumentos 
de avaliação deverão ser usados periodicamente com o intuito de medir esses possíveis benefícios ao longo de toda ou parte da trajetória dos 
indivíduos dentro do projeto. A princípio será enfatizado o desenvolvimento das capacidades físicas e motoras, as quais dão suporte ao nível de 
capacidade funcional como já descrita na introdução.   7 -  REFERÊNCIAS  FOLSTEIN, M.F.; FOLSTEIN, S.E.; MCGHUGH, P.R. Mini-Mental State: a 
practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. Journal of Psychiatry Research, v.12, p.189-198, 1975.  GALLAHUE, D. & 
OZMUN, J. Compreendendo o desenvolvimento motor: Bebês, crianças, adolescentes e adultos. Phorte, São Paulo, 2003.   GOBBI, S.; VILLAR, R.; 
ZAGO, A. Bases Teórico–Praticas do Condicionamento Físico. Ed. Ganabara Koogan, Rio de Janeiro, 2005.  RAMOS, L.R; VERAS, R.; KALACHE, A. 
Crescimento da população idosa no Brasil: Transformações e conseqüências na sociedade. Revista de Saúde Pública, 21(3):225-233, 1987.  

Docente orientador: Marcelo Pereira de Lima E-mail: lima.marcelo@estacio.br
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2018 - FAL ESTÁCIO

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título FELIZ IDADE CIDADÃ: AS SOLUÇÕES JURÍDICAS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DE DIREITOS SOCIAIS AOS IDOSOS RESIDENTES 
NO LAR DO ANCIÃO EVANGÉLICO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: O Lar do Ancião Evangélico consiste numa Instituição de Longa Permanência para Idosos sem fins lucrativos (CNPJ 08.589.186/0001-78), 
com sede à Av. Poços de Caldas, 3001, Conj. Pirangi, Neópolis, CEP 59.088-510, que atualmente abriga 31 idosos, sendo 15 homens e 16 mulheres. 
Destes idosos, 22 necessitam de cuidados específicos, o que aumenta a despesa da instituição com técnicos de enfermagem e cuidadores de idosos. 
Em que pese a existência de contrato de fomento com Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social(SEMTAS), que auxilia no pagamento de 
enfermeiros, técnicos de enfermagem e cuidadores de idosos, a Instituição tem passado por diversos problemas que alçaram à esfera jurídica em 
decorrência de constantes atrasos nos pagamentos dos salários de seus funcionários. Além do atraso na folha de pagamento, a instituição também 
atrasou o pagamento do FGTS e o repasse da cota parte previdenciária devida pelo empregado. Estes atrasos geraram o ajuizamento de inúmeras 
reclamações trabalhistas, execuções fiscais, multas perante a Secretaria do Trabalho. A instituição prescinde de assessoramento jurídico necessário 
para responder a todos os pedidos administrativos do Ministério Público, Ofícios da Justiça Estadual e demais instituições que guarda interesse na 
execução das atividades da ILPI. Justificativa: Evidente, portanto, um vasto campo de trabalho prático para estudantes que irão elaborar pareceres, 
confeccionar petições iniciais de interdição, confeccionar defesas trabalhistas em face das demandas que surgirem, participar das audiências de 
conciliação, instrução e julgamento dos processos em trâmite, auxiliar nas pesquisas quantitativas e qualitativas a respeito das prestações positivas a 
serem cobradas por parte do Estado para garantir os Direitos Sociais necessários à uma existência digna na 3ª idade. Objetivo Geral: Realizar uma 
análise qualitativa e quantitativa dos problemas jurídicos existentes na ILPI, trazendo as soluções jurídicas a curto e médio prazo no afã de evitar o 
fechamento da instituição. Objetivos Específicos: a) Defender e ajuizar demandas judiciais em favor da instituição; b) Elaborar pareceres para resposta 
de ofícios da administração pública em geral; c) Estudar os direitos e as prestações positivas obrigatórias a serem conferidas pelo Estado para garantir a 
efetivação e continuidade dos direitos sociais em favor dos idosos; d) acompanhar os acordos trabalhistas já engendrados e realizar novos; e) Ajuizar e 
acompanhar ações de interdição; f) Requerer administrativa e judicialmente majoração de benefícios previdenciários. O aluno compreenderá que o 
processo judicial é a última instância a ser buscada, de modo que o direito deve ser visto como ferramenta necessária para solução de conflitos antes 
que eles sejam judicializados. Esta ideia faz parte da teoria estruturante do direito desenvolvida pelo Prof. Friedrich Müller, além de compreender uma 
perspectiva transdisciplinar na solução de conflitos, tal como ensinado pelo Professor Niklas Lhuman. Metodologia: Metodologia dialética, a partir da 
produção de conhecimento com uma interação a realidade social circundante, através de uma pesquisa bibliográfica e legislativa com consulta a 
‘papers’ diversos e outras publicações, aplicando este conhecimento à realidade dos problemas jurídicos da instituição. Viabilidade econômica: Doação 
de materiais como luvas cirúrgicas essenciais para as atividades diárias da enfermeira chefe e de toda sua equipe, além de concessão de auxílio para o 
deslocamento dos alunos comprovadamente carentes. Abrangência geográfica: O projeto será desenvolvido junto ao núcleo de prática da Estácio 
Romualdo 1 x por semana com encontros às quartas feiras das 13:00 às 18:00 e uma visita por mês na ILPI. As soluções jurídicas advindas deste projeto 
irão conferir um novo folego de vida à instituição que não precisará despender seus parcos recursos pagando uma assessoria jurídica particular.

Docente orientador: HILANA BESERRA DA SILVA SILVEIRA E-mail: hilanabeserra@hotmail.com

Título PROJETO TRIBUTAÇÃO E CIDADANIA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA: O projeto “Tributação e Cidadania” tem como escopo difundir perante a comunidade a conscientização sobre a 
importância dos tributos e imbuir uma cultura de educação fiscal, demonstrando os direitos e deveres dos contribuintes, abordando assim uma das 
características inerentes à cidadania, o controle social do Estado. Nesse sentido, está em vigor o Programa Nacional de Educação Fiscal (PNEF), que 
possibilita a realização de cooperação acadêmica para a difusão fiscal. Vale lembrar que existem programas governamentais que incentivam apenas a 
exigência da nota fiscal pelo cidadão, oferecendo vantagens pela troca dos cupons, procurando combater dessa forma a sonegação fiscal (a exemplo 
do Cidadão Nota 10). Contudo, este programa não consegue atingir de forma plena os objetivos do PNEF, haja vista que não existe conscientização da 
população sobre as conseqüências da sonegação fiscal. A implementação do presente projeto traria benefícios para o PNEF, ampliando seu público 
alvo, e para a Estácio com a qualificação de alunos nas temáticas do PNEF e a expressão da responsabilidade social da Estácio perante a 
comunidade.  OBJETIVO GERAL: Formar grupo de disseminadores da educação fiscal e exercício da cidadania  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: (a) 
Sensibilizar o cidadão para a função socioeconômica do tributo, levar aos cidadãos conhecimentos sobre administração pública, incentivar o 
acompanhamento, pela sociedade, da aplicação dos recursos;  (b) Capacitar os extensionistas nas temáticas do Projeto;  (c) Fortalecer o Curso de 
Direito, expressando a sua responsabilidade social  METODOLOGIA: A metodologia a ser utilizada para o Projeto envolverá a realização de palestras, 
capacitações e ações educativas, com a coordenação do Prof. Lídio Sânzio Gurgel Martiniano. O processo de divulgação se dará por meio de folder, 
cartazes e emails. O público alvo serão os alunos do Curso de Direito da Estácio Romualdo e Alexandrino, além dos professores e alunos das 
instituições de ensino fundamental e médio de Natal-RN (especificamente as Escolas Vigário Bartolomeu e Ulisses de Gois), além da comunidade em 
geral interessada.  VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: A implantação do Projeto não importará em mais gastos adicionais para a 
Instituição.  METAS E IMPACTO SOCIAL: - 100 alunos do Curso de Direito da Estácio capacitados no PNEF - 20 alunos do Curso de Direito da Estácio 
palestrantes do PNEF - 200 alunos da rede pública de ensino participantes das palestras - Consolidação da parceria com as escolas selecionadas - 
Visibilidade da Estácio na mídia local (impressa e televisiva)  ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: Cidade de Natal-RN  REFERÊNCIAS: AMARO, Luciano. 
Direito Tributário Brasileiro. 14. ed. São Paulo: Saraiva. ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6. ed. São Paulo: Malheiros. CARRAZA, 
Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 23. ed. São Paulo: Malheiros. CARVALHO. Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 20. 
ed. São Paulo: Saraiva. COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense. GOMES, Carlos Roberto 
de Miranda e CASTRO, Adilson Gurgel. Curso de Direito Tributário. 7. ed. Natal: Nordeste. HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário. 17. ed. São 
Paulo: Atlas. MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 29. ed. São Paulo: Malheiros. OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de Direito 
Financeiro. 2. ed. São Paulo: RT. ROSA JUNIOR, Luiz Emygdio da. Manual de Direito Financeiro e Tributário. 20. ed. Rio de Janeiro: Renovar. SANTI, 
Eurico Marcos Diniz de. Curso de Direito Tributário e Finanças Públicas. 1. ed. São Paulo: Saraiva.
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Engenharias

Projeto(s) do curso: ARQUITETURA E URBANISMO

Título RECRIANDO ESPAÇOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A "Contextualização”, essa refere-se à busca de adequação do currículo às características dos alunos e do ambiente socioeconômico e cultural, 
permitindo relacionar as atividades curriculares com o cotidiano dos alunos e com o contexto social. Busca-se adequar o processo ensino-
aprendizagem à realidade local e regional,  dos alunos, articulando as diferentes ações curriculares às características, demandas e necessidades de cada 
contexto.  Nesse contexto, as atividades do Recriando Espaços visam colocá-los em contato com a rotina de trabalho profissional de arquitetura ao 
mesmo tempo em que permite aos participantes a prática do conteúdo dado em sala de aula. MENDONÇA e SILVA (2002) afirmam que poucos são os 
que tem acesso direto aos conhecimentos gerados no ensino superior e que a extensão universitária é imprescindível para a democratização do acesso 
a esses conhecimentos, assim como para o redimensionamento da função social da própria universidade. Ressaltam que uma das principais funções 
sociais da Universidade é a de contribuir na busca de soluções para os graves problemas sociais da população, formulando políticas públicas 
participativas e emancipadoras. A extensão, portanto, pode ser considerada indispensável na formação do aluno, na qualificação do professor e no 
intercâmbio com a sociedade, implicando em relações multi, inter ou transdisciplinares e interprofissionais.  Objetivo geral: Proporcionar uma 
atividade prática para os alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAL Estácio inserida no escopo do trabalho do Arquiteto e Urbanista, 
proporcionando vivências reais da profissão e estreitamento de laços com a comunidade local. Objetivos específicos:  - Ampliar as possibilidade de 
vivência do aluno dentro do curso de Arquitetura e Urbanismo.  - Oferecer um serviço de Arquitetura e Urbanismo sem custos, com acompanhamento 
e supervisão de profissionais habilitados, para a instituição social de baixa renda inserida na comunidade de entorno da FAL ESTÁCIO- Faculdade 
Estácio de Natal.  - Aproximar a instituição da comunidade em seu entorno, ampliando a imagem da mesma e divulgando ainda mais sua atuação.  - 
Integrar alunos e professores dentro de uma experiência real de intervenção arquitetônica/urbanística. O processo de projeto participativo, 
caracteriza a metodologia do referido projeto. Entende-se que a viabilização de um processo de desenvolvimento sócio economico sustentável para 
Instituições sociais carentes passa, também, pela criação e estímulo de condições favoráveis por parte de órgãos governamentais, segmentos sociais 
organizados e instituições educacionais, fornecendo apoio material e orientações para que os próprios membros da comunidade possam satisfazer as 
suas coletivas. Tendo em vista as características da zona urbana aonde se insere a unidade da Estácio, Zona Administrativa Norte do município do 
Natal, Bairro de Potengi, e suas carências sociais e econômicas, entende-se que o projeto de extensão seria de grande relevância para a comunidade 
local. Proporcionar um serviço profissional de qualidade à comunidade aonde a Instituição de Ensino Superior (IES) em questão se encontra inserida, 
estreitando os laços entre ambas as partes, além de permitir uma oportunidade de atuação profissional e aprendizagem aos alunos do Curso de 
Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Estácio de Natal, Unidade Zona Norte. Como resultado esperado também se intenciona transformar o curso 
numa referência dentro da região, e consequentemente dentro da cidade, divulgando o papel dos profissionais Arquitetos e Urbanistas, além de 
melhorar a qualidade de vida da população em questão, dos usuários que se utilizam das referidas instituições sociais, numa área tão carente de 
infraestrutura dentro do Município de Natal.  Referências  MENDONÇA, S. G. L.; SILVA, P.S. Extensão Universitária: Uma nova relação com a 
administração pública. Extensão Universitária: ação comunitária em universidades brasileiras. São Paulo, v. 3, p. 29-44, 2002. 

Docente orientador: CELIENY DA SILVA GUEDES E-mail: celieny.guedes@estacio.br

Gestão

Projeto(s) do curso: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Título PRÁTICAS EM ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO: Os Serviços de Acolhimento são exemplos de proteção da alta complexidade do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 
responsáveis por cuidar das crianças e adolescentes cujas famílias ou responsáveis estão temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de 
cuidado e proteção. A garantia da proteção integral prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) modificou a perspectiva de atuação para o 
atendimento nos Serviços de Acolhimento, reforçada pelas Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes (Brasil, 
2009). De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), há 07 (sete) instituições de acolhimento em Natal, município que congrega mais da metade 
dos serviços do estado. JUSTIFICATIVA: a lógica atual, é que estes serviços priorizem a convivência familiar e comunitária das crianças e adolescentes 
acolhidos. De modo que o período de acolhimento não seja superior a 18 meses. As atividades a serem desenvolvidas pela equipe destas instituições 
são sobremaneira importantes para a elaboração e desenvolvimento do projeto político-pedagógico das mesmas, bem como para a fundamentação 
das decisões judiciais concernentes ao presente e futuro das crianças e adolescentes acolhidos. Mudanças no campo legislativo demandam tempo para 
serem incorporadas na prática cotidiana. Assim, faz-se necessário capacitar os profissionais destes serviços para atender às novas demandas. 
OBJETIVOS: realizar práticas de formação voltadas para a Unidade de Acolhimento 1 do município de Natal/RN, principalmente no que concerne a 
reinserção familiar. A referida Unidade acolhe preferencialmente crianças entre 0 e 6 anos. METODOLOGIA: serão utilizadas Oficinas temáticas como 
método, que consistem em ferramentas ético-políticas privilegiadas, por favorecer a construção de espaços dialógicos de trocas simbólicas e a 
construção de outras possibilidades de sentidos acerca das temáticas discutidas (Spink, Menegon & Medrado, 2014). Além disso, o caráter político 
permite que seus efeitos não se limitem apenas aos objetivos da pesquisa, por terem em si potenciais de transformações naquele contexto. METAS: 
formar e capacitar cerca de 30 profissionais da Unidade de Acolhimento 2, vinculada a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social de Natal. 
VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA: o projeto apenas demandará materiais de escritório, como cartolinas, papel ofício e canetas. IMPACTO 
SOCIAL: a capilaridade social do curso de Gestão de Recursos Humanos será ampliada, e a Faculdade terá a oportunidade de exercer sua cidadania e 
contribuir para a garantia dos direitos infanto-juvenis. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: Natal/RN. REFERÊNCIAS: Brasil (2009). Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS. Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescente. Brasília: MDS. Spink, 
M. J., Menegon, V. M., & Medrado, B. (2014). Oficinas como estratégia de pesquisa: articulações teórico-metodológicas e aplicações ético-políticas. 
Psicologia & Sociedade, 26(1), 32-43.

Docente orientador: Tabita Aija Silva Moreira E-mail: tabita.smoreira@gmail.com

Projeto(s) do curso: Gestão e Negócios

Título MATEMÁTICA DESCOMPLICADA PARA O ENEM

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO: Observa-se através da publicação de Indicadores de Desempenho das Escolas Públicas que o aluno tem bastante dificuldades no que 
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concerne ao uso do Raciocínio Lógico Quantitativo e na sua aplicação na resolução de problemas que envolvam cálculos e sentenças 
matemáticas/estatísticos. Esta deficiência está relacionada as formas do ensino- aprendizagem, na qual os alunos não são estimulados a pensar e a 
procurar alternativas para a resolução de problemas. O presente projeto tem como objetivo despertar no aluno a capacidade de instigar a superar 
desafios, investigação de métodos matemáticos/estatísticos que apontem caminhos para a resolução de problema com lógica e 
racionalidade. JUSTIFICATIVA: faz-se necessário uma preparação prévia do aluno para prestar a prova elaborada pelo Ministério da Educação – Exame 
Nacional do Ensino Médio(ENEM) –  que tem como objetivo verificar o domínio de competências e habilidades na conclusão do ensino médio. O ENEM 
é usado como parte do processo seletivo das Instituições de Ensino Superior públicas e privadas. E tornou-se a prova de conclusão do ensino médio 
para os estudantes maiores de 18 anos que cursam a Educação de Jovens e Adultos(EJA). Portanto a matemática é avaliada e tem suma relevância para 
o aprendizado. OBJETIVOS:  Geral: Aperfeiçoar as habilidades no que concerne a realização de cálculos matemático de forma lógica e na resolução de 
problemas que envolvam situações cotidianas. Específicos: Identificar as deficiências encontradas pelos alunos no que se refere à interpretação do 
problema para a linguagem matemática e na montagem lógica das informações para a sua resolução; Distinguir as variáveis e aplicar de forma lógica 
as operações matemáticas envolvidas no problema; Desenvolver o raciocínio estatístico na tomada de decisões frente aos problemas; Realizar leitura 
e interpretação de gráficos; Realizar leitura de problemas matemático em termos comparativos e críticos; Desenvolver a construção de estratégias, a 
criatividade pessoal e a autonomia advinda da confiança na própria capacidade para enfrentar desafios. METODOLOGIA:  Aula Expositiva com o uso de 
Lousa Branca e Data Show; Exposição oral dialogada e interativa com resolução de situações-problemas; Recursos Computacionais (Software 
Excel) VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA: o projeto apenas demandará de marcador para quadro branco, lousa e papel ofício.  METAS: Habilitar 
os alunos das escolas públicas do entorno da faculdade possibilitando oportunidade de aprendizado em matemática. IMPACTO SOCIAL: O 
desenvolvimento deste projeto dará a oportunidade de aprendizado e a possibilidade de apresentar a Faculdade Fal Estácio ZN a 
comunidade. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: Entorno da Faculdade Fal Estácio ZN num raio de 1 Km. REFERÊNCIAS: BUSSAB, Wilton de Oliveira; 
MORETTIN, Pedro Alberto. Estatística básica. 5ª ed. São Paulo. Saraiva, 2002. CRESPO, Antônio Arnot. Estatística fácil. 18 ed. São Paulo: Saraiva, 
2002. IEZZI, Gelson. Fundamentos de Matemática elementar. 7. ed. São Paulo: Atlas, 1993. MACHADO, Antônio dos Santos. Matemática-Volume 
Único. São Paulo. Atual, 2012. POLYA, George. A arte de resolver problemas: um novo aspecto matemático. Rio de Janeiro: interciência, 1995.

Projeto(s) do curso: RH E ADMISTRACAO

Título RH CARREIRAS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução e justificativa -Estamos mergulhados na era da informação, das novas tecnologias e da globalização. As mudanças que ocorreram em nível 
global durante as últimas décadas estão intimamente ligadas a estes três conceitos, os quais transformaram e transformam, com enorme rapidez, o 
mercado de trabalho. O mercado de trabalho está mais seletivo e, assim, o profissional apto a atender às exigências e às transformações pelas quais 
passam as empresas detém melhores chances de sucesso. Assim, refletir, planejar e traçar uma carreira futura torna-se condição vital para o sucesso 
profissional no mundo globalizado. Para tudo isso, é muito importante ter a assessoria de profissionais competentes, conhecedores do mercado de 
trabalho, facilitadores de informações, os quais poderão orientar o caminho a percorrer rumo ao sucesso na carreira profissional futura.  Objetivos -O 
projeto de extensão CARREIRAS RH tem a finalidade maior de exercitar a cidadania através da socialização dos conteúdos aprendidos com a população 
menos favorecida que forma a Zona Norte da região metropolitana de Natal. Metodolologia e abrangência geográfica - Será através da orientação 
básica profissionalizante como: dicas para a elaboração de um curriculum profissional, de como se comportar em uma entrevista de emprego, 
orientação para capacitação e desenvolvimento, treinamentos que envolvem a atuação profissional. O projeto percorrerá as escolas estaduais e 
municipais localizadas na Zona Norte da cidade de Natal.  Impacto social -  O projeto terá grande impacto social na possibilidade de ter acesso a 
melhores posicoes de empregos e mudar o cenário da regiao. Atualmente a região da Zona Norte é a que mais cresce na cidade, por anos esquecida, 
esta zona está sofrendo um intenso crescimento econômico.Seus habitantes são em sua maioria de classe média baixa e classe baixa e esta zona possui 
dois traçados urbano bem definidos, conjuntos regulamentados possuem infra-estrutura básica, enquanto que aqueles não regulamentados sofrem 
com a desordenação urbana.  Meta - O RH carreiras tem a meta de pecorrer 100 escolas da regiao   
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2018 - FESCG

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título ENTENDA SUA CONTA DE LUZ

DESCRIÇÃO DO PROJETO
 
1.	Introdução: Disseminar os conceitos de consumo consciente de energia no meio em que estamos inseridos promovendo economias financeiras 
através da adoção de práticas de eficiência energética e redução de desperdício de energia nos estabelecimentos.O projeto será dividido em 03 
etapas: Etapa 1: Capacitação: capacitar os alunos nos critérios de composição das tarifas de energia e práticas de redução de desperdício de energia; 
metodologia de análise de indicadores e planejamento de ações. Etapa 2: Coleta de dados: realizar visitas técnicas a locais pre-estabelecidos e 
programados de acordo com o aval da coordenação do curso, para realizar a devida orientação e apresentação do projeto. Nestas visitas serão 
estabelecidos os acordos com os estabelecimentos para o devido acompanhamento. Cada aluno receberá uma meta de visitas para realizar dentro de 
um período específico; Etapa 3:Divulgação dos resultados: Compilação de resultados criando painel de status de antes e depois das visitas 
realizadas. Os alunos envolvidos deverão ser capazes ao final do projeto de replicar o conhecimento e ainda estender o projeto utilizando a 
metodologia para outras áreas envolvidas com a engenharia civil, tais como gestão de consumo de água e gestão de gastos de obras. 2.	Justificativa: 
 
Devido a situação econômica e financeira enfrentada atualmente as contas de energia são um dos fatores que mais pesam no orçamento doméstico e 
dos estabelecimentos comerciais de pequeno porte, sendo que na maioria das vezes é perfeitamente viável se reduzir este gasto através de medidas 
de consumo consciente. A disseminação desta cultura de gestão de energia vem ao encontro da necessidade atual de redução da demanda atual por 
energia elétrica que possui uma curva de crescimento constante, podendo contribuir também, no futuro, com a redução de gastos do governo com o 
sistema de geração/transmissão e distribuição de energia. Portanto, a atividade de disseminação destes conhecimentos no meio em que se vive 
contribui para que o mesmo se duplique em proporções maiores para que no futuro atinjamos um resultado que fará a diferença no contexto geral de 
se obter uma cultura de consumo consciente junto a todos os níveis sociais das populações dos grandes centros 
consumidores. 3.	Objetivos: •	Disseminar a cultura de gestão de gastos de energia promovendo a eficiência energética e redução da demanda 
crescente por energia elétrica; •	Desenvolver os alunos nos conhecimentos de tarifação de energia; •	Desenvolver os alunos nos conhecimentos de 
consumo consciente de energia; •	Desenvolver os alunos em conceitos de gestão e metodologias de pesquisa e indicadores; •	Promover a 
disseminação da cultura de gestão de energia e consumo consciente em residências e comércios 4.	Metodologia •	Aulas presenciais para a 
capacitação; •	Reuniões para planejamento de visitas; •	Visitas iniciais realizar com acompanhamento do professor; •	Visitas de coletas de 
informações a serem realizadas pelos alunos; •	Reuniões para compilação dos dados; •	Apresentação de resultados parciais em eventos a serem 
definidos pela Coordenação do curso; •	Apresentação de resultados. 5.	Viabilidade Econômico/financeira: projeto sem investimento de recurso 
financeiro e o resultado é de desenvolvimento social econômico. 6.	Meta: analisar no mínimo 10 edificações diferentes 7.	Impacto Social: gerar 
conhecimento para sociedade melhorar gestão financeira baseada em economia de energia. 8.	Abrangência Geográfica: Residências e comércios de 
Campo Grande 9.	Referências •	NBR 5410 •	Instalações Elétricas Residenciais - Prysmian Cables & Systems •	Instalações Elétricas - Creder, Hélio. - 
Ed. LTC, 15ª edição, 2007. •	https://www.energisa.com.br/Paginas/informacoes/informacoes.aspx 

Docente orientador: ADRIANE RICARTES GUIMARÃES E-mail: adriane.ricartes@gmail.com

Título SOFTWARE GEOGEBRA: COMPREENDENDO CONCEITOS DA GEOMETRIA ANALÍTICA DO ENSINO BÁSICO E SUPERIOR.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução e justificativa Pesquisas apontam (FREGONEIS, 2002; FERREIRA;  BRUMATTI, 2009) que cursos de Engenharias das Universidades brasileiras 
apresentam altos índices de reprovação nas disciplinas da área de exatas. No que tange à Matemática, observamos que muitos alunos apresentam 
dificuldades nos conceitos que envolvem a compreensão e manipulação de objetos da Geometria Analítica. Ao lecionarmos a disciplina de Cálculo 
Vetorial e Geometria Analítica na Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande constatamos a grande dificuldade dos alunos nesta disciplina.    Nesse 
contexto, despertou-nos o interesse de realizar um projeto com o intuito de contribuir com a construção do conhecimento em Geometria Analítica, 
bem como incentivar nos alunos do Ensino Médio o interesse por cursos das áreas de exatas. Tendo em vista a potencialidade dos recursos 
tecnológicos no ensino da matemática, o presente projeto propõe desenvolver uma sequência de atividades com o recurso do software Geogebra que 
é uma ferramenta dinâmica e interativa. Consideramos que o ensino da Geometria Analítica por meio deste software propicia  um ambiente de 
exploração oferecendo aos alunos ricas oportunidades de investigação, experimentação, e visualização, o que poderá favorecer a aprendizagem dos 
conceitos matemáticos. Além disso, é um software livre de distribuição gratuita. Objetivo             Sendo assim, o projeto tem como objetivo geral a 
proposta de uma sequência de atividades para a aprendizagem de conceitos da Geometria Analítica utilizando como recurso o software Geogebra. 
 
Metodologia         A presente investigação será desenvolvida com alunos do curso de Engenharia Civil da Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande 
MS - unidade centro e alunos do terceiro ano do Ensino Médio da Escola Estadual  de tempo integral Amélio de Carvalho Baís,  localizada na Av. 
Florestal, s/n - Coophatrabalho, Campo Grande - MS, 79115-020.    	Inicialmente haverá reuniões apenas com os acadêmicos da FESCG e com os 
docentes responsáveis pelo projeto, para elaboração de um questionário diagnóstico e das primeiras atividades que serão desenvolvidas na escola. O 
curso será desenvolvido por meio de aulas teóricas e práticas, sendo que as atividades farão o uso de recursos audiovisuais, laboratório de informática 
e do software Geogebra. Os alunos serão avaliados continuamente, ou seja, durante a realização das atividades. Ao final do projeto será reaplicado o 
questionário com o intuito de verificar se objetivos propostos foram atingidos.  Viabilidade econômica-financeira Não haverá aporte financeiro por 
parte da  FESCG, uma vez que todos os recursos pedagógicos utilizados serão disponibilizados pela própria instituição de ensino onde o projeto será 
executado, como sala de informática completa e aparelho multimídia.  Metas   Contato com a escola parceira Revisão teórica, planejamento das 
atividades que serão propostas e apresentação aos acadêmicos Aplicação das atividades propostas Coleta de dados  Análise das sequências de 
atividades e divulgação dos resultados por meio de palestras e publicação de artigos Impacto social Espera-se um impacto significativo e positivo  no 
desenvolvimento cognitivo, no âmbito da Geometria Analítica, dos alunos participantes do Ensino Médio, possibilitando o interesse em ingressar no 
Ensino Superior. Abrangência geográfica: Projeto previsto somente para uma Escola do município de Campo Grande/MS. Referências FREGONEIS, 
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Jucelia Geni Pereira. Estudo do desempenho acadêmico nos cursos de graduação dos centros de ciências exatas e de tecnologia da universidade 
estadual de Maringá: período 1995 - 2000. 2002, 147 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção). Programa de PósGraduação em 
Engenharia de Produção, UFSC, Florianópolis, 2002. FERREIRA, D. H. & BRUMATTI, R. N. (2009). Dificuldades em matemática em um curso de 
engenharia elétrica. Horizontes, 27(1), 51-60. 

Gestão

Projeto(s) do curso: Tecnologia em Gestão Recursos Humanos 

Título GRUPO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Este trabalho constitui uma proposta de intervenção para promover um processo de aprendizagem sócio emocional com intuito de dialogar e refletir 
sobre diversos assuntos: conflitos internos e de relacionamentos, dificuldade na aprendizagem, enfim proporcionar um ambiente de trocas de 
experiências, promover saúde e facilitar a identificação de obstáculos que fazem parte de cada fase da vida. Em nossa Unidade temos alunos 
adolescentes buscando seu espaço e afirmar sua identidade, outros estão na fase adulta almejando se diferenciar em mercado de trabalho competitivo 
e escasso e ainda temos alguns na fase da senescência que estão na segunda formação e anseiam se manterem atuante. Esse processo pode gerar: 
medo, angustia, dificuldade de aprendizagem, desmotivação levando ao discente na desistir do curso.  Diante do exposto apresentamos este projeto 
que contribuirá para o desenvolvimento do discente, será realizado na Unidade Estácio de Sá, no ano de 2018.  Objetivo Geral - Promover um 
processo de aprendizagem para os participantes, o qual é compreendido como uma leitura crítica da realidade, uma atitude investigadora, uma 
abertura para as dúvidas e para as novas inquietações vivenciadas pelos nossos discentes.  A questão da saúde mental do estudante universitário 
começou a ser discutida nos Estados Unidos e na Europa há mais de 60 anos. Em nosso meio, trabalhos pioneiros de Galdino Loreto (1958), Fortes 
(1972) e Albuquerque (1973) já chamavam a atenção para a necessidade de uma assistência formal a essa população. A preocupação com a saúde 
mental do estudante universitário surgiu nos Estados Unidos, no início do século XX, a partir do reconhecimento de que os universitários passam por 
uma fase naturalmente vulnerável, do ponto de vista psicológico, e de que a responsabilidade em ajudá-los, nesse momento, é da instituição em que 
estão inseridos (REIFLER et al. 1969; LORETO, 1985).  Pichon-Rivière, nascido em Genebra (Suíça) em 25 de junho de 1907 é o psicanalista que introduz 
a dinâmica de grupos operativos, na década de 40 do século XX. Para Pichon-Rivière o grupo operativo é constituído de pessoas reunidas com um 
objetivo comum, chamado de "grupo centrado na tarefa que tem por finalidade aprender a pensar em termos de resolução das dificuldades criadas e 
manifestadas no campo grupal". O autor desenvolve toda uma teoria em que explicita sua forma de pensar no sujeito, na sua "relação objeto" e no 
grupo, tendo como base a estrutura vincular modelando a sua intervenção em grupo, atribuindo à técnica um caráter dinâmico e interdisciplinar, 
empregado na educação (grupos de ensino) e na terapia (grupoterapia). O grupo, como modalidade de cuidado coletivo à população, tem se tornado 
frequente nos serviços de apoio psicopedagógicos, devido ao seu reconhecimento enquanto prática de educação. O cuidado em grupo envolve, a partir 
de relações interpessoais, a constituição de subjetividade e do psiquismo, a elaboração do conhecimento e a aprendizagem (AFONSO; COUTINHO, 
2010; FERREIRA NETO; KIND, 2010). Metodologia - O público objetivo do referido projeto é exclusivamente formado por discentes do ensino superior 
da faculdade Estácio de Campo Grande – MS. Sendo estes do ensino presencial ou à distância.  Os encontros acontecerão uma vez na semana sob a 
técnica de grupo operativo, serão realizados nas dependências da própria faculdade, com a duração de uma hora e meia. Esta sistemática corresponde 
às diretrizes colocadas por Bleger (1985) que sugere que o grupo operativo deve funcionar com um tempo limitado e previsto e com uma frequência 
regular.  A tarefa que será proposta para os operativos inclui o debate sobre temas trazidos pelo próprio grupo, ou caso não haja, pelo facilitador. 

Docente orientador: Heloisa Fitz Cabral E-mail: helofitz@hotmail.com

Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física

Título GINÁSTICA LABORAL: LEVANTE-SE E MEXA-SE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: Cresce de forma exponencial o aparecimento das Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao 
Trabalho (DORT) que se reflete na incapacidade do trabalhador em exercer sua função (1).  Justificativa: O presente projeto de extensão visa contribuir 
com a melhora da qualidade de vida por meio da promoção da saúde com a implantação da Ginástica Laboral (GL), proporcionando a prevenção de 
lesões provocadas pelo labor, além de combater o sedentarismo e suas doenças associadas (1,2). Objetivo: Contribuir para a melhoria na qualidade de 
vida dos colaboradores da Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande/MS e das empresas parceiras por meio da implantação do Programa de Ginástica 
Laboral acompanhada de palestras sobre saúde e suas vertentes.  Metodologia: Após aprovação do projeto será realizado o contato final com as 
empresas que manifestaram interesse na implantação e desenvolvimento deste projeto de extensão que abrangerá: Faculdade Estácio de Sá de Campo 
Grande/MS, Empresa de Tele Atendimento e Atacadistas. Nos dias que antecedem o início da GL será realizado uma avaliação antropométrica (IMC, 
Perimetria, Diâmetro e Dobras Cutâneas), Teste de Flexibilidade (Sentar e Alcançar), além da aplicação dos Questionários de Qualidade de Vida SF-36, 
IPAQ e Nórdico de Sintomas Osteomusculares (2). Para a coleta dos dados de variáveis fisiológicas, será realizado a aferição da Pressão Arterial e da 
Modulação Autonômica da Frequência Cardíaca de Repouso por meio de um cardiofrequencímetro (Polar® V800) e posteriormente analisados no 
software Kubios3. O cronograma das aulas será elaborado por meio de um estudo prévio das características da rotina trabalhista de cada setor da 
Instituição ou Empresa em que o Projeto de GL será implantado. Após as avaliações serão aplicadas aulas de GL (Preparatória, Compensatória ou 
Relaxamento), com duração média de 15 minutos por sessão, sendo que cada grupo receberá um total de duas sessões semanais. As atividades serão 
prescritas de acordo com as necessidades de cada grupo. Mensalmente ocorrerá uma palestra com profissionais convidados da área da saúde para 
abordar temas sobre qualidade de vida com os participantes do projeto.  Viabilidade econômica financeira: Todos os materiais necessários para a 
realização deste projeto são instrumentos e ferramentas já pertencentes ao Responsável do Projeto.  Metas: Contribuir na formação dos discentes 
envolvidos. Proporcionar aos colaboradores das empresas a prática da Ginástica Laboral. Diminuir o índice de lesões e a afastamentos causados pelo 
trabalho.  Impacto Social: A prática da Ginástica Laboral é capaz de promover diversos benefícios tanto para o trabalhador como para a empresa. 
Funcionários: aumenta a disposição e ânimo para o trabalho, melhora da autoestima, reduz os índices de sedentarismo, melhora das capacidades 
físicas, reduz a sensação de fadiga muscular. Empresa: reduz os gastos com afastamentos e substituição de funcionários, contribuindo na diminuição da 
rotatividade de pessoal, atendimentos médicos, lesões e acidentes, diminui o uso do sistema de saúde, aumenta a produtividade dos funcionários. 
 
Abrangência Geográfica: O projeto será executado em empresas de grande porte e representatividade no município de Campo Grande, MS. 
 
Referências:  1-Barbosa MAS, Santos RM, Trezza MCS. A vida do trabalhador antes e após a Lesão por Esforço Repetitivo (LER) e Doença 

Docente orientador: Gabriel Elias Ota E-mail: gabriel.ota@estacio.br
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Osteomuscular Relacionada ao Trabalho (DORT). RevBrasEnferm, 2007,60:491-6.  2-Duarte MS, Gonçalves NR, Ferreira GNT, Cunha RG. O impacto de 
um programa de ginástica laboral mensurado através do questionário nórdico de sintomas. E- Scientia, 2017,10(1):1-12.  3-Lopes PFF, Oliveira MIB, 
André SMS, Nascimento DLA, Silva CSS.; Rebouças GM, et al. Aplicabilidade Clínica da Variabilidade da Frequência Cardíaca. Rev. Neur. 2014, 
21(4):600–3.  

Projeto(s) do curso: Farmácia

Título SAÚDO DO IDOSO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
 
O aumento da população idosa no Brasil, com idade a cima de 65 anos vem crescendo em velocidade acelerada, de 2 a 4 % ao ano, com este aumento 
na expectativa de vida, cresce paralelamente o aumento de doenças crônicas não transmissíveis as quais tornaram prioridade na saúde do Brasil.  O 
aumento de doenças crônicas levam os idosos a ingerirem maior número de medicamentos, sendo que de cada 5 idosos acima de 75 anos utilizam pelo 
menos um medicamento e 36% estão em uso contínuo de quatro ou mais medicamentos, estudos ainda apontam que cerca de 80% dos pacientes que 
usam mais de 5 medicamentos por dia tem dificuldade de adesão ao tratamento, 1 a cada 3 paciente interrompe o tratamento e 33% erram os 
horários de tomadas. Doenças crônicas como hipertensão arterial e diabetes os dados são mais temidos, onde 21% dos brasileiros tem hipertensão 
arterial sistêmica, 32% estão controlado e 68% não controlados e diabetes 25% controlados contra 75% não controlados. Estudos mostram que a 
participação do farmacêutico na educação dos pacientes e na gestão a farmacoterapia melhora a adesão ao tratamento pelo idoso e também o 
controle destas patologias. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a atenção farmacêutica é um cuidado farmacêutico voltado ao paciente e à 
coletividade, nesta prática profissional o cuidado farmacêutico deve incluir ações de saúde para promoção, proteção e a recuperação da saúde, 
juntamente com a equipe multiprofissional, cujo o objetivo é promover o uso racional de medicamentos e a obtenção de resultados terapêuticos 
desejados.  A atenção farmacêutica ao paciente idoso faz-se necessário pois o índice de não adesão ao tratamento e o uso de mais de 5 medicamentos 
caracterizando a polimedicação ou polifarmácia tem aumentado com o envelhecimento da população. Este modelo de prática profissional, garante ao 
paciente uma farmacoterapia racional por meio de ações educacionais e aconselhamento em saúde.  Considerando que a Faculdade Estácio de Sá, 
preocupa-se com a formação acadêmica e inserção no mercado de trabalho de profissionais preparados e capacitados para atuação, a continuidade 
deste projeto de extensão torna-se fundamental para consolidar à vivência prática atuando na saúde de pacientes idosos, onde o acadêmico aplicará 
os conhecimentos teóricos adquiridos em benefício da comunidade, afim de obterem com os pacientes o máximo aproveitamento do tratamento 
farmacológico e melhoria na qualidade de vida dos mesmos.  Objetivo Geral Continuar a avaliação do tratamento medicamentoso dos pacientes 
idosos triados, nas duas empresas parceiras em Campo Grande, para melhorar a adesão à farmacoterapia, analisando possíveis interações 
medicamentosas e reações adversas provinda do tratamento, bem como acompanhar através de parâmetros fisiológicos e bioquímicos, quando 
possível, a melhoria da saúde do idoso após intervenção farmacêutica, Além de selecionar mais pacientes que tenham a necessidade deste 
acompanhamento de saúde Objetivo Específico- Promover ao acadêmico de farmácia a vivência com a saúde do idoso e terapias medicamentosas 
mais utilizadas; - Incentivar os acadêmicos de farmácia o exercício da atuação na assistência e atenção farmacêutica, através do acompanhamento 
farmacoterapêutico; - Promover a inserção dos acadêmicos de farmácia em ações de saúde do idoso, atuando na proteção, promoção e recuperação 
da saúde individual e coletiva; - Identificar e avaliar os problemas relacionados aos medicamentos

Docente orientador: Cynthia Antonielly Felicio E-mail: cynthiaantonielly@yahoo.com.br

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título ATENDIMENTO DE ACUPUNTURA AOS FUNCIONÁRIOS DA FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE CAMPO GRANDE.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO A Acupuntura é um ramo da Medicina Chinesa que tem como finalidade à inserção de agulhas secas no corpo, em locais 
especificamente escolhidos para o tratamento ou prevenção de sintomas e doenças (WHITE E ERNEST, 2001). JUSTIFICATIVA Atualmente, as doenças 
caracterizadas pelo desgaste de estruturas do sistema osteomioarticular, que atingem várias categorias profissionais, é denominada de DORT (Doenças 
Osteomusculares Relacionados ao Trabalho) ou LER (Lesão por esforço repetitivo). Geralmente são causadas por movimentos reincidentes e contínuos 
com consequente sobrecarga dos nervos, músculos e tendões. O esforço excessivo, má postura, stress, também contribuem para o aparecimento da 
LER/DORT. A Acupuntura tem sido utilizado nos pacientes portadores de LER/DORT, principalmente no controle da dor e alívio do estresse, 
favorecendo o seu retorno ao posto de trabalhador (CARNEIRO, 2001). OBJETIVO O objetivo do presente projeto de pesquisa é do atendimento de 
Acupuntura aos funcionários da Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande, Campus Pantanal, que tenham o diagnóstico de LER/DORT ou que sofra de 
patologias álgicas relacionadas ao sistema osteomioarticular decorrentes do trabalho  METODOLOGIA Os funcionários passarão por avaliação e em 
seguida serão encaminhados para agendamento do atendimento de Acupuntura. O atendimento será realizado pelo menos duas vezes por semana na 
própria Instituição Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande, Campus Pantanal. Após dez sessões, o funcionário será reavaliado para possível alta ou 
encaminhado para agendamento para novas sessões de Acupuntura. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA O tratamento em Acupuntura é muito 
barato, sendo o gasto somente com agulhas e material para esterilização da pele nos pontos a serem inseridos (álcool e algodão). METAS As metas 
para este projeto é oferecer aos funcionários um tratamento alternativo para as algias decorrentes das disfunções osteomioarticulares, 
proporcionando uma melhora na qualidade de vida no ambiente de trabalho. IMPACTO SOCIAL Com o tratamento de Acupuntura, o funcionário tem 
menor gasto com medicamentos para o tratamento das dores e suas consequências emocionais. Além disso, o funcionário gasta menos tempo com 
dispensas médicas, acumulando menos serviço na empresa, além de, atender bem quem procura os serviços da empresa. ABRANGÊNCIA 
GEOGRÁFICA A abrangência deste projeto visa o atendimento dos funcionários da Instituição Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande, Campus 
Pantanal, do polo Centro e TV Morena. REFERÊNCIAS 1. ERNEST, EDZARD, WHITE, ADRIAN. Acupuntura: Uma Avaliação Científica. Ed. Manole. 1ª 
Edição, 2001. 208 p. CARNEIRO, NORTON MORTZ. Fundamentos da Acupuntura Médica. Ed. Sistema. 1ª Edição, 2001. 711p. 

Docente orientador: Alberto Ferreira Donatti E-mail: alberto_donatti@hotmail.com

Tecnologia da Informação

Projeto(s) do curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas - TADS

Título DESAFIO STARTUP ESTÁCIO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O empreendedorismo é considerado um processo que evolui ao longo dos tempos como um dos fatores originários para a produção de riqueza, 
contribuindo para a melhora das condições de vida da população. Nos últimos anos com os avanços da ciência e da tecnologia, os negócios surgiram de 
maneira informal, em espaços reduzidos e sem uma estrutura adequada, sendo, no entanto, com ações inovadoras tornaram-se potências no mercado 
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mundial (Microsoft, Apple, Google, Amazon, Facebook, Dropbox), tendo em comum, além de uma equipe multidisciplinar, a capacidade de explorar 
oportunidades em que outras organizações percebem apenas confusão e caos.  O desenvolvimento empreendedor e tecnológico, por meio da 
inovação tem sido responsável pelo aumento da vantagem competitiva no ambiente mercadológico, proporcionando oportunidades de negócios, 
inovadoras e importantes para o mercado. O Desafio Startup Estácio é um projeto de extensão do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas 
que tem por objetivo promover a cultura empreendedora entre os universitários e a comunidade local. Para o desenvolvimento do projeto busca-se a 
partir do levantamento de estudo bibliométrico sobre o tema (Sanberg et al., 2014; Lowe et al., 2006; Bocken, 2015; Carayannis & Von Zedtwitz, 2005; 
West & Noel, 2009),  o  lançamento de um desafio voltado para o empreendedorismo e inovação tecnológica, a prospecção de interessados em 
desenvolver Startup e que serão avaliados e selecionados ao final do ano de 2018.  Ao longo do processo, os interessados em participar deste desafio, 
terão o apoio da equipe para o desenvolvimento e orientação das propostas, bem como a participação de uma Feira Empreendedora no Campus da 
Estácio, a fim de conhecer empreendedores do mercado local e a troca de experiências. A partir da apresentação das propostas, serão selecionadas as 
Startups que apresentarão seu Modelo de Negócio para especialistas para a realização de avaliações e sugestões no desenvolvimento do negócio.  O 
presente projeto tem por objetivo promover a cultura empreendedora entre os universitários e a comunidade local, bem como prospectar 
interessados em desenvolver Startup, identificar as potencialidades e investimentos para o desenvolvimento de uma Startup e capacitar os 
participantes em metodologias voltadas ao desenvolvimento de negócios inovadores de base tecnológica. A abrangência do projeto será voltado para 
acadêmicos e comunidade local, buscando uma interação entre o ambiente universitário e de mercado. O projeto tem como bases para o seu 
desenvolvimento o caráter educativo, social, cultural, científico e tecnológico.  O presente projeto de extensão justifica-se pela possibilidade do 
desenvolvimento de ações empreendedoras, contribuindo para a formação acadêmica, profissional e cidadã, a partir da interação entre os alunos com 
a comunidade interna e externa, em que é possibilitada a participação efetiva de estudantes da Instituição. Busca-se a integração das ações, de médio 
e longo prazo, envolvendo ensino e pesquisa, bem como técnicas e metodologias atuais transformadoras, desenvolvidas e aplicadas na interação com 
os acadêmicos e a comunidade local, realizando a intervenção nos projetos empreendedores por meio de um acompanhamento das ideias propostas, 
visando à promoção de desenvolvimento econômico, tecnológico e sócio-ambiental e também pela inovação estar consignada ao registrado no Plano 
de Desenvolvimento Institucional – PDI (2013-2017), com o compromisso da formação de profissionais empreendedores por meio de orientação 
continuada, capacitação, abertura de novas empresas e estímulo à geração de empregos.  Considera-se este projeto como inovador, pois relaciona a 
vocação institucional de desenvolver atividades empreendedoras e inovadoras alinhadas a questões ambientais, no qual impactará no campo 
econômico e social das comunidades locais, tanto como fortalecerá as ações promovidas pela Estácio de Sá no desenvolvimento da cultura 
empreendedora em Campo Grande-MS.
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2018 - FESGO

Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física 

Título EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO NO COMBATE AO DOPING: POR UM JOGO LIMPO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
   Atualmente cada vez mais comum às práticas de dopagem entre indivíduos praticantes e não praticantes de esportes de alto rendimento Com o 
objetivo de conscientizar a população sobre o uso de substâncias e/ou métodos proibidos nos esportes o presente projeto almeja criar mídias sociais 
de amplo alcance com intuito de educar e informar a sociedade quanto aos perigos do doping e desenvolver material técnico de suporte para as mídias 
sociais contemplando todas as classes sociais relacionadas a academia, esportes, exercício físico estética e saúde.   A equipe proponente possui 
qualificação técnica para desenvolver um projeto de tal magnitude, aprovado em Edital n° 02/2017 de Extensão em Esporte, Educação e Dopagem do 
Ministério do Esporte, disponível em (http://www.abcd.gov.br/editais). A Faculdade Estácio de Sá Goiás sempre se manteve engajada em projetos 
voltados para a sociedade, demonstrando responsabilidade social. Nesta vertente, a presente proposta vem corroborar com o perfil desta instituição e 
colaborar com a iniciativa do Ministério de Esportes, reunindo esforços para construir uma sociedade cada vez melhor, pautada em conceitos éticos, 
gozando de consciência e informação a respeito da importância da prática do esporte de maneira “limpa”.             O planejamento metodológico 
organiza-se a partir da revisão sistemática do tema, produção de materiais para alimentar as redes sociais gratuitas e palestras em campos de 
intervenção, tais como: academias, escolas, universidades, em parques e nos locais de competições.  	Esse projeto apresenta-se economicamente 
viável por utilizar as dependências da Faculdade Estácio de Sá Goiás (FESGO) para estudos, pesquisas e desenvolvimentos de materiais didáticos. Sobre 
a divulgação e a criação de mídias sociais utilizaremos as interfaces, já descritas, gratuitas. Os custos mais elementares serão materiais de escritório e 
deslocamentos da equipe para os campos de intervenção.  As metas a serem alcançadas são: a) apresentação do projeto ao corpo discente; b) seleção 
dos discentes; c) delimitação teórica do projeto com revisão sistemática sobre o tema; d) criação digital de materiais e redes sociais; e) estruturação 
das palestras; f) apresentação e intervenção nos campos sociais; g) coleta de dados com objetivo de articular extensão e pesquisa; h) tratamentos dos 
dados; e i) produção científica.    No tocante a abrangência geográfica a estratégia de atuação da equipe proponente levou em consideração dados 
estatísticos do IBGE, que revelam que 62% da população praticam qualquer tipo de esporte ou atividade física. A cidade de Goiânia tem hoje 1.448.639 
habitantes, no entanto, a grande Goiânia abrange algumas cidades muito próximas, compondo, portanto, uma densidade populacional 
consideravelmente maior. Uma estimativa do alcance das mídias sociais, no tempo de vigência do projeto, são de  500.000 visualizações para Facebook 
ADS© e 300.000 para o Instagram ADS©. Além dos compartilhamentos e divulgações espontâneas, características deste tipo de mídia.   Os resultados 
esperados são a conscientização da população atendida, o mapeamento dos beneficiários em relação a utilização de fármacos não autorizados  e 
produção científica.  REFERÊNCIAS   1.	Forgues, C., J. Mazanov, and J. Smith, The paradox of human milk doping for anti-doping. Performance 
Enhancement & Health, 2017. 2.	Henning, A.D. and P. Dimeo, The new front in the war on doping: Amateur athletes. International Journal of Drug 
Policy, 2017. 3.	van Amsterdam, J., A. Opperhuizen, and F. Hartgens, Adverse health effects of anabolic–androgenic steroids. Regulatory Toxicology 
and Pharmacology, 2010. 57(1): p. 117-123. 4.	Urhausen, A., T. Albers, and W. Kindermann, Are the cardiac effects of anabolic steroid abuse in 
strength athletes reversible? Heart, 2004. 90(5): p. 496-501. 5.	Creagh, T.M., A. Rubin, and D.J. Evans, Hepatic tumours induced by anabolic steroids in 
an athlete. Journal of Clinical Pathology, 1988. 41(4): p. 441-443.      

Docente orientador: Leandro Jorge Duclos da Costa E-mail: leandro.duclos@estacio.br

Título PAUSA-FUNCIONAL: ORIENTAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS FÍSICOS.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: As práticas físicas funcionais realizadas durante a jornada de trabalho podem proporcionar de forma aguda e/ou crônica o surgimento de 
patologias (quadros álgicos) relacionadas a fatores ergonômicos. Justificativa: Acidentes em jornada de trabalho ocorrem com maior frequência nas 
primeiras horas de trabalho por causa do estado de inércia física, psíquica e sonolência em que se encontra o empregado atingindo sistema 
musculoesquelético (como distensões músculo-ligamentares, entorses e lesões crônico-degenerativas), provocando seu afastamento do trabalho e, 
consequentemente, prejudicando a produtividade da empresa (MONTEIRO, 1993). Em estudo epidemiológico, identificou que as patologias envolvidas 
com trabalhadores nas empresas estão associadas com doenças que atingem o sistema nervoso/psicológicas (16%), LER/DORT (14%), coluna (12%), 
tendinite (6%) entre outras (OLIVEIRA, 2007). Estudo realizado na Chrysler Corp. (LITVAN, 1995) apresenta que hábitos físicos irregulares (posturas 
irregulares, movimentos inadequados, alimentação, sedentarismo) geram acréscimo de 41% para a empresa se comparados aos trabalhadores com 
hábitos saudáveis. Em contrapartida, programas de condicionamento físico nas empresas, identificou redução nos gastos em torno de 55% com 
serviços médicos em comparação as empresas não participantes (CAREY, 1995). Como estratégia de intervenção, a ginástica laboral e treinamento 
funcional, se apresenta como importante mecanismo associado a diminuição de incidência de problemas relacionados à saúde no trabalho. A ginástica 
laboral, pode ser preparatória e compensatória, leve e curta duração prevenindo de doenças originadas por traumas cumulativos atuando de forma 
preventiva e terapêutica aumentando a disposição do funcionário ao iniciar e retornar ao trabalho (DIAS, 1994). Como resposta desta prática, tem-se a 
redução de afecções e transtornos ligados principalmente ao aparelho locomotor e o alívio de quadros álgicos ligados às doenças ocupacionais 
reduzindo os casos de afastamentos e garantindo uma melhor qualidade de vida aos trabalhadores (BARBOSA, 2014). Objetivo: Proporcionar 
intervenções práticas de exercícios físicos (ginástica laboral e treinamento funcional) a funcionários técnico-administrativos e docentes. Metodologia: 
Trata-se de um projeto de extensão associado à disciplina de Estágio do Curso de Educação Física fazendo link entre o ensino e extensão. Neste 
aspecto, o mesmo será composto inicialmente do ensino das práticas relacionadas à ginástica laboral assim compreensão por parte dos alunos de 
possíveis avaliações associadas às patologias da saúde no trabalho (aula e curso). Envolvendo a parte prática, intervenção por parte dos acadêmicos 
aos funcionários, será realizada avaliações individuais para que possa ser feita o acompanhamento da saúde destes indivíduos (aptidão física, 
patologias relacionadas ao trabalho, estilo de vida, qualidade de vida, aspectos nutricionais), logo, a realização dos exercícios físicos de ginástica laboral 
sendo realizados três vezes por semana, com duração de 20 minutos cada sessão, sendo realizadas nas unidades Centro e Bueno, prevenindo e 
promovendo a saúde dos trabalhadores. Viabilidade: Será realizado por acadêmicos matriculados na disciplina de Estágio e, os materiais e 
instrumentos utilizados deverão ser elaborados pelos discentes através de oficina prática e utilização de materiais em laboratório. Metas: a curto, 
médio e longo prazo como: capacitação teórica e prática, aplicação prática da proposta e estruturação de material teórico decorrente da 
experenciação do projeto. Impacto Social: Diminuição de quadros álgicos que comprometem a integridade física e psicológica dos funcionários 
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refletindo assim em melhor qualidade de vida propiciando em melhor interação social em diversos ambientes. Referências: BARBOSA et al. Doenças 
osteomusculares relacionadas ao trabalho e à ginástica laboral como estratégia de enfrentamento. Arch Health Invest. 3(5); 57-65; 2014.

Título PROJETO CORRIDA NOS PARQUES

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto será desenvolvido em parceria com a Prefeitura de Goiânia e uma empresa de eventos. A Estácio apoiará o evento em toda estruturação 
técnica. A atividade desenvolvida busca a integração de corrida de rua com a possibilidade de explorar as áreas verdes de Goiânia (parques em áreas 
urbanas). Objetivo Geral: Apresentar para comunidade praticante da modalidade de corridas  nos parques de Goiânia e aproximar os alunos da 
disciplina Tópicos Especiais da realidade crescente e o nicho de mercado que são as corridas de rua em Goiânia, no brasil e no mundo.  Objetivos 
Específicos: 
tópicos Especiais; 
melhoria da qualidade de vida através do esporte; 
com todos órgãos públicos necessários para realização das etapas do evento e também deu apoio a logística do evento; 	A Estácio através dos alunos 
da disciplina Tópicos Especiais, serão responsáveis juntamente com o departamento de eventos da prefeitura, e representantes da empresa Velox (em 
negociação), por toda parte técnica do evento, da definição de percurso, analise de viabilidade e toda logística para realização de das Etapas do 
Circuito. 	O circuito de corrida nos parques acontecerá em três Etapas (previsão), para os acadêmicos a preparação e desenvolvimento as atividades 
aconteceram (á) de Março a dezembro de 2018. 	As reuniões aconteceram em sala de aula, na sede da AGETUL – Agencia Goiana de Esporte, turismo 
e Lazer e nos locais onde serão realizadas as provas. 
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Título PROJETO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA HIDROMASTER

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇAO E JUSTIFICATIVA: Cerca de 11% da população brasileira tem mais de 60 anos, o que desperta o interesse dos profissionais da saúde em 
estudar medidas de promoção à saúde nessa área.Estudos defendem que a atividade física deve fazer parte do cuidado dos idosos, já que perdas 
funcionais do envelhecimento podem ser compensadas por meio de exercícios (Clark et al, 2008; Montero-Fernández, & Serra-Rexach, 2011). O curso 
de Educação Física da FESGO conduz seus graduandos para compreenderem a importância dos exercícios para idosos e os cuidados a serem tomados. 
Em muitas faculdades os acadêmicos se graduam sem bagagem suficiente de experiências práticas, prejudicando sua futura atuação profissional e 
deixando-os inseguros quando assumem seus primeiros empregos. Para atendermos á comunidade e oferecermos aos graduandos uma experiência 
profissional real é que esse projeto foi estruturado. Objetivos Gerais: Atender os idosos da comunidade com serviços na área da saúde,  propiciar aos 
alunos das disciplinas Hidroginástica, Medidas e Avaliação Física e  Práticas Corporais Alternativas:Envelhecimento experiências reais de atuação 
profissional e produzir conhecimento científico sobre o tema. Objetivos Específicos: Avaliar os idosos da comunidade; Produzir conhecimento científico 
a ser divulgado em forma de artigos científicos e apresentações em eventos científicos da área; Estimular os membros da comunidade a praticarem 
atividades físicas; Oferecer aos idosos informações na área da saúde através da atuação das Ligas acadêmicas. METODOLOGIA: O projeto funcionará 
em todos os semestres letivos, iniciando com preparação dos acadêmicos durante as aulas e terminando com evento HIDROMASTER aberto á 
comunidade no Sesi, que consistirá de avaliação física e aula de hidroginástica para a comunidade em uma manhã de sábado. 6:30/7:50- professores 
arrumam o local do evento. 7:50- acadêmicos chegam com idosos. 8:00/10:00 – idosos são testados na quadra 1 (peso, estatura, pressão arterial, 
composição corporal, perímetro da cintura, testes de força, flexibilidade, mobilidade e qualidade de vida). 10:00/10:50 – lanche para idosos e visitação 
aos stands das 8 Ligas. 11:00/12:00-hidroginástica. A logística de divulgação do evento, captação de idosos, som e demais providencias ficará a cargo 
dos acadêmicos. O projeto envolverá 364 pessoas (200 acadêmicos, 3 professores, 1 coordenador, 10 pessoas de cada uma das 8 Ligas da FESGO, 80 
idosos) MATERIAIS: 2 Quadras  esportivas,Caixa de som, Microfone, Estetos e Esfigmos, fitas métricas, Balanças, Estadiômetros, 2 bioimpedâncias 
elétricas, Pranchetas (20), 5 halteres, 2 Bancos de Wells.VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: Os materiais necessários são da FESGO ou do SESI. O 
único gasto será com lanche dos idosos.METAS:Melhorar a qualidade da formação profissional na FESGO com melhora nas notas do ENEM; aumento 
da captação de alunos novos nos semestres seguintes pela maior exposição do trabalho feito pela FESGO e publicação de 2 artigos científicos em 
revistas indexadas até um ano após a coleta de dados. IMPACTO SOCIAL: O projeto será realizado em um dia normal de funcionamento do SESI, com a 
presença de milhares de associados. Para os acadêmicos e suas famílias será uma experiência marcante, bem como para os idosos que serão atendidos 
com excelência e levarão adiante o conhecimento ali adquirido. A comunidade em geral sairá de lá com a impressão de que Goiás conta com uma 
Instituição de Ensino de muita relevância que leva a sério seu compromisso com a  educação, além da preocupação com o atendimento á população. 
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: Goiânia. REFERÊNCIAS: Clark, B., Issac, L.C., Lane, J.L., Damron, L.A., & Hoffman, R.L.(2008). Neuromuscular plasticity 
during and following 3-weeks of human forearm cast immobilization. J Appl Physiol, 105(3), 868-878. Montero-Fernández, N., & Serra-Rexach, J.A. 
(2013). Role of exercise on sarcopenia in the elderly. Eur J Phys Rehabil Med, 49(1), 131-143.
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Projeto(s) do curso: Farmácia

Título ESTÁCIO PARA A SOCIEDADE: PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA E VISIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: Devido às várias instituições privadas na região de Goiás, há a necessidade de medidas de atuação ativa da Instituição Estácio Unidade 
Goiás – FESGO na sociedade, de maneira a possibilitar e consolidar a visibilidade da Instituição de Ensino Superior (IES) na região. Possuímos 
profissionais de alta “expertise” em nossa Unidade Acadêmica, em áreas fundamentais para a saúde pública do ser humano,  Arboviroses: Dengue, 
Febre Amarela, ZIKA e Chickungunya; HIV; Câncer e Leucemias; Infecções Sexualmente Transmissíveis - ISTs: HIV-1, Sífilis, Gonorréia, Herpes, HPV;  
Doenças Infecciosas Parasitárias;  na Área da Farmácia: Hipertensão, Diabetes, Triglicerides e Colesterol, Depressão, Alergias, Vacinas, etc. Inclui-se 
profissionais com formação nos melhores centros de pesquisas do país, assim como formação em centros de excelência localizados em países como 
França e Estados Unidos.  É de uma grande vantagem e consolidação em nível de ensino superior, desenvolvermos um ciclo de palestras nas escolas de 
Ensino Médio, incluindo as melhores unidades do estado, abordando assuntos voltados para a saúde e desenvolvimento da nossa população. Esse 
projeto vem a contribuir na excelência da FESGO e no trabalho de extensão para a sociedade Goiânia. Somado a justificativa do projeto tem – se 
também o destaque e evidência das competências do curso em Farmácia. Deixar evidente a alta qualificação da nossa Unidade para promover 
conhecimento e saúde, mostra e solidifica ante a população local, que a FESGO é uma excelente opção quanto a escolha de uma Unidade de Ensino 
Superior Privada. Adotar medidas de atuação ativa na sociedade regional para angariar e captar o máximo de alunos para a nossa IES, é um diferencial 
dentre as várias IES existentes. Objetivo Geral:  Inserir a Instituição Estácio Unidade Goiás – FESGO como uma unidade ativa em promoção do 
conhecimento e da saúde para a população do Estado de Goiás. Com toda a bagagem de conhecimento detentora na Unidade FESGO, seria de 
fundamental importância elaborar atividades de extensão, como um circuito de palestras relevantes, voltadas para a sociedade regional. Por um 
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processo de “feedback”, a FESGO teria uma excelente visibilidade na população goiana, consolidando a sua excelência em ensino e referência frente a 
gama de faculdades privadas existentes no Estado. Atualmente a FESGO possui estreitas relações com o Conselho Regional de Farmácia - CRF. Já foi 
acordado e estabelecida, com o início de trabalhos de extensão, uma  parceria da FESGO com o CRF - GO. Outra importante parceria é que alguns dos 
professores pesquisadores FESGO (pesquisas escritas e desenhadas com o nome da FESGO) estão desenvolvendo projetos de pesquisa com a Indústria 
Química do Estado de Goiás – IQUEGO. Executar atividades juntamente com essas Unidades de referência e ativas em Goiás, destaca 
extraordinariamente a FESGO frente a todas as IES existentes no Estado e consolida a nossa excelência para o Ensino Superior.  Metodologia: A 
implementação do projeto ocorrerá pela implementação de um ciclo de palestras no Estado em escolas de Ensino Médio, cursos técnicos, igrejas, 
academias e empresas. As aulas serão expositivas com uma possível entrega de materiais informativos sobre o tema o abordado nas palestras. 
Juntamente com o material informativo haverá o slogan da instituição e possíveis cursos oferecidos pela mesma.  Outro ponto importante deste 
projeto é a apresentação pessoal do professor, as informações sobre as suas expertises e atuações profissionais durante a apresentação.

Título INDICADOR FARMACOECONÔMICO: PERFIL DA UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA COMUNIDADE EM ÁREA URBANA NO MUNICÍPIO DE 
GOIÂNIA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
As projeções populacionais para o Brasil, indicam que até o ano de 2050, cerca de 30% será composta por idosos. O envelhecimento da população 
implica em mudanças de políticas públicas, inerentes à necessidade deste público [1]. O gasto com a saúde, por exemplo, aumenta com a demanda por 
tratamentos de doenças crônicas e o consumo de medicamentos. A assistência farmacêutica associada com levantamento das principais classes 
farmacológicas utilizadas pela população, tem um grande potencial para direcionar os investimentos e gastos a serem realizados pelos órgãos 
associados, como por exemplo, as secretarias de saúde[2]. O conhecimento do perfil de utilização de medicamentos pela população é de fundamental 
importância para que seja realizado o delineamento da prescrição racional de fármacos entre todos os segmentos etários. Pesquisadores preocupados 
com questões sanitárias, dedicam cada vez mais tempo sobre a utilização dos medicamentos, implementando a estes estudos aspectos no contexto da 
saúde pública. Estes estudos nascem da necessidade de geral informações que possam ser empregadas para transformar positivamente a realidade 
local [3]. Farmácias escola possuem grande potencial para realizar um estudo farmacoeconômico desta natureza. Uma vez que o contato com a 
população bem como a assistência farmacêutica se dá de maneira bastante eficaz. Material literário a respeito de estudos farmacoeconômicos no 
Brasil, não são muito expressivos, demandando mais estudos sobre o assunto. Uma equipe interdisciplinar composta por cinco professores 
pesquisadores, atuantes em ligas acadêmicas e em farmácia escola, possui capacitação para desenvolver um trabalho de construção de indicadores 
farmacoeconômicos e contribuir socialmente com o município de atuação. A Organização Mundial da Saúde, recomenda a utilização de métodos de 
pesquisa qualitativos, além dos já estabelecidos pela farmacoepidemiologia. No entanto é possível avaliar quantitativamente através de estudos 
estatísticos os dados coletados. Utilizando do processo de assistência farmacêutica, serão aplicados questionários para a coleta de dados dos 
pacientes, bem como o levantamento dos medicamentos utilizados pela população, associando o uso com as patologias e  também fazendo uma 
avaliação de posologia e os principais erros de prescrição. Os dados coletados serão tabulados e analisados estatisticamente para a construção de 
indicadores, utilizando o software gratuito R.  A farmácia escola vinculada ao curso de farmácia da FESGO situa-se na casa  Mãe de Misericórdia, no 
setor Itatiaia em Goiânia, pertencente à paróquia Nossa Senhora de Assunção, sendo portanto a região alvo para os estudos, podendo ser replicado 
para outras localidades. Em virtude do trabalho de assistência farmacêutica já ser uma realidade para a instituição, a exequibilidade do projeto é 
economicamente viável. Goiânia é reconhecida pela sua importância como pólo regional de atendimento em diferentes serviços de saúde, assim como 
na formação de profissionais da área. Apresenta situação socioeconômica distinta, com alta renda per capita, mas convivendo com uma elevada 
percentagem da população com baixo poder aquisitivo, também dos municípios circunvizinhos. Estudar a farmacoeconomia no município de Goiânia é 
bastante relevante e tem grande potencial para contribuir com a formação dos alunos envolvidos bem como com a sociedade.  1.	do Brasil, I.P.d.P., 
IBGE: População Brasileira envelhece em ritmo acelerado.[citado 10 jul 2011]. 2.	Pereira, M.L., A. de Oliveira Baldoni, and J. del-Rei, Estudos 
FarmacoEconômicos no Brasil: ondE Estamos? Rev. Bras. Farm. Hosp. Serv. Saúde São Paulo v, 2014. 5(4): p. 13-18. 3.    World Health Organization. 
How to investigate the use of medicines by consumers. Geneva: WHO/University of Amsterdam; 2004.     
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Projeto(s) do curso: Farmácia, Enfermagem, Fisioterapia

Título CONSCIÊNCIA VERSUS CONSUMISMO, UM DESPERDÍCIO QUE PODE SER PREVENIDO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: Atrelar a qualidade de vida ao consumismo é comum hoje em dia. Os objetos que podem adornar uma casa ou pessoa são infinitos e estão 
continuamente passando por processos de transformação e na maioria das vezes procuram deixar ao consumidor uma ideia de evolução e 
necessidade. Os atores envolvidos no processo contínuo do consumo vão muito além do indivíduo que simplesmente adquiriu um bem. Seria 
intempestivo acreditar que somente o ambiente estaria prejudicado na delicada relação entre consumismo e recursos naturais. Justificativa: 
Considerando que a conscientização de que os recursos naturais precisam de proteção, esse projeto foi elaborado com objetivo de permitir que uma 
comunidade atendida em uma Casa de Apoio, possa compreender que há condições de consumir de forma consciente. Objetivo Geral: Despertar a 
consciência de reaproveitamento de objetos dentro do ambiente doméstico a fim de diminuir o consumismo e a produção de lixo. Metodologia: O 
projeto será desenvolvido em uma casa de apoio à comunidade e terá como participantes executores, os acadêmicos de uma Instituição de Ensino 
Superior com a orientação e supervisão de uma docente da respectiva instituição. Os acadêmicos irão se encontrar com a comunidade em datas 
previamente programadas para então administrar o conhecimento em modelo de diálogo, apresentação de técnicas de reaproveitamento de objetos, 
distribuição de panfletos educativos, de exposição de peças de artesanato com objetos reaproveitáveis e de confecção de objetos de uso doméstico 
com sobras de materiais oriundos do descarte doméstico. Os encontros acontecerão em quatro momentos, com mais duas devolutivas dentro de um 
semestre letivo. Quanto aos critérios de segurança aos participantes, serão coletados os materiais de confecção das peças dentro da própria 
comunidade e os acadêmicos, supervisionados pela docente, farão a triagem dos materiais que poderão ser reutilizados. O uso de equipamentos de 
proteção individual será de uso obrigatório. Haverá orientação pela docente ou por profissional habilitado, no manuseio de objetos perfuro cortantes 
ou produtos químicos de um modo geral. Viabilidade Econômica financeira: serão confeccionados objetos de uso doméstico com sobras de materiais 
oriundos do descarte doméstico, que serão doados pela comunidade local. Caso haja qualquer outra despesa oriunda de papelaria, transporte público, 
gasolina, xerox ou outros que virem a surgir, essas serão efetivadas com recursos advindos da comunidade local, comunidade acadêmica ou doações 
de um modo geral. Metas: A meta primordial é o contato acadêmico com a comunidade local dentro de uma casa de apoio que permita aos pares um 
convívio harmonioso e enriquecido por conhecimentos adquiridos na prática educativa ambiental a que se propõe. A meta secundária é promover a 
consciência ambiental e a economia dos recursos naturais existentes, com a redução na produção de resíduos sólidos domésticos. Impacto social: A 
comunidade será beneficiada pelo aprendizado e aperfeiçoamento dos temas abrangidos que envolvam a redução do consumo, o reaproveitamento 
de objetos de descarte e aumento da consciência de preservação ambiental. Abrangência Geográfica: Ocorrerá a ação, em uma Casa de Apoio situada 
próximo à referida Instituição de Ensino Superior, e que se localiza no Setor Universitário, onde há uma comunidade estabelecida em subárea 
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conhecida popularmente como “Vila Lobó”. Haverá uma abrangência de 50 inscritos da comunidade em cada ação, obedecendo o espaço que Casa de 
Apoio comporta. Referências: BARBIERI, J.; et al. Inovação e sustentabilidade: novos modelos e proposições.RAE. São Paulo. v.50, n. 2, p. 146-154, abr-
jun, 2010. PEREIRA, S. S.; CURI, R. C. Meio Ambiente, Impacto Ambiental e Desenvolvimento Sustentável: Conceituações Teóricas sobre o Despertar da 
Consciência Ambiental. REUNIR –– Vol. 2, no 4, p.35-57, Set-Dez/2012. ISSN: 2237-3667.   

Projeto(s) do curso: FISIOTERAPIA

Título SÍNDROME DE BURNOUT EM ALUNOS DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
 
Introdução: Síndrome de Burnout (SB) é descrita como um fenômeno psicossocial, tendo como causa stress ocupacional crônico, delineada como um 
sentimento de fracasso e exaustão causado por um excessivo desgaste de energia e recursos.  A SB sendo multifatorial apresenta também relevante 
desgaste físico, manifestado por dores musculares, cefaleias, insônia, dentre outros (DIEHL; CARLOTTO, 2015). Justificativa: A maioria dos estudantes 
de instituições de ensino superior privada também está inserida no mercado de trabalho, ou seja, durante o dia estudam e a noite está em um 
emprego formal, ou vice-versa. Essa dupla jornada propicia um cenário fértil para desenvolvimento da SB, fazendo com que o trabalho passe a 
concorrer com a vida acadêmica, sendo que em muitos casos o indivíduo é forçado a pedir demissão do emprego formal ou trancar o curso na IES 
privada (CAMPOS; MAROCO, 2012). Uma pesquisa com 419 estudantes constatou-se que destes, 46,3% relataram alteração na Exaustão Emocional, 
11,2% alteração na Descrença e 31,3% alteração na Eficácia Profissional, mostrando assim cerca de 29,3 % dessa população tem traços de SB. As 
exigências do contemporâneo mercado de trabalho estão provocando o surgimento de muitos casos de SB, inclusive durante a formação universitária. 
Assim, estudos sobre SB são necessários para montar o perfil de risco, traçar planos de prevenção e tratamento (PELEIAS et al 2017). Objetivos: 
identificar a Síndrome de Burnout em discentes; descrever o perfil de risco dos alunos; executar um plano de ação integrado de prevenção e 
tratamento para esses discentes; descrever os resultados obtidos. Metodologia: Trata-se de um estudo longitudinal descritivo de intervenção. Os 
instrumentos usados para coleta de dados serão Questionário de perfil sociodemográfico, o Maslach Burnout Inventory-geral, Maslach Burnout 
Inventory-estudantes, compostos de três dimensões: Exaustão Emocional, Cinismo e Eficácia no Trabalho . A amostra inicial: 1379 alunos dos cursos de 
fisioterapia e psicologia. Critérios de inclusão: alunos vinculados à FESGO, aceitarem participar do projeto por meio da assinatura do TCLE, maiores de 
18 anos, exercer algum trabalho remunerado. A pesquisa dar-se a em duas etapas: identificação e tratamento. Viabilidade econômico-finaceira: Projeto 
de baixo custo. As despesas são: impressão dos questionários e demais materiais necessários para o treinamento do grupo que aplicará o protocolo de 
tratamento. Estima-se um gasto em torno de R$ 350,00 (custeado pelos pesquisadores). O treinamento será de responsabilidade dos pesquisadores e 
sem custos aos participantes. Toda infraestrutura de salas e laboratórios será fornecida pela unidade de ensino. Metas: diagnosticar a SB em discentes 
de fisioterapia e psicologia, prosseguindo com a efetivação do protocolo de tratamento elaborado pelos pesquisadores. Impacto social: os alunos da 
amostra serão beneficiados através da identificação, prevenção e tratamento da SB. Projeto de pesquisa com alcance em extensão. Difusão o 
conhecimento sobre tal afecção, somado ao fato de que será possível traçar um perfil de risco e a criação de um protocolo de tratamento não 
farmacológico o que é inovador. Contribuir com um melhor rendimento do discente, aumentando a sua produtividade e diminuindo a evasão. 
Abrangência Geográfica: estima-se alcance de Goiânia e região metropolitana. Referências: CAMPOS, J. A. D. B; MAROCO, J. Adaptação transcultural 
Portugal-Brasil do Inventário de Burnout de Maslach para estudantes. Rev Saúde Pública, v. 46, n. 5, p. 816-24, 2012. DIEHL, L; CARLOTTO, M. S. 
Síndrome de Burnout: indicadores para a construção de um diagnóstico. Psicologia Clinica - Psic. Clin, v. 27, n. 2, p. 161-179, 2015. PELEIAS, I. R; 
GUIMARÃES, E. R; CHAN, B. L; CARLOTTO, M. S. A síndrome de Burnout em estudantes de ciências contábeis de IES Privadas: pesquisa na cidade de São 
Paulo. REPeC, Brasília, v. 11, n. 1, p. 30-51, 2017.   
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2018 - FESV

Licenciaturas

Projeto(s) do curso: Educação Física   

Título NAI: ESPAÇO DE RECONHECIMENTO DAS DIFERENÇAS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
    1 . INTRODUÇÃO O acesso ao ensino superior das pessoas com–NEE, aumentou e exige novos processos de ensino, para que estas possam concluir 
seus cursos.  (DINIZ, MEDEIROS, BARBOSA, 2010). Sobre os Direitos das Pessoas com eficiência, (RAMALHO e CARNEIRO, 2008, p.111), indicam 
avanços. Pantoja & Montoan (2004) corroboram:  “A Educação, Direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada coma 
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania [...]. (PANTOJA & MANTOAN – 
2004, p. 55) Sassaki (1997), alerta a inclusão é um construto social, transformações nos ambientes físicos e na visão de todos, inclusive, das pessoas 
com NEE. Na FESV, visa compreender os impactos para amenizar as barreiras na formação dos acadêmicos, participação ativa dos sujeitos.  2. 
JUSTIFICATIVA  Para o êxito educacional dos acadêmicos com NEE, é preciso ter a convicção de que a acessibilidade é um direito, processo interativo e 
dinâmico. 3. OBJETIVOS Investigar as percepções da comunidade acadêmica e do entorno em relação a acessibilidade e autonomia dos acadêmicos 
com NEE e o seu lugar social na FESV.  4. METODOLOGIA E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO  É uma investigação qualitativa, visa criar ações que melhorem a 
acessibilidade na FESV.   Conforme segue: a) Divulgar na FESV e nas escolas parceiras da Estácio no atendimento ao Estágio Supervisionados.  b) Fazer 
Reuniões e definir datas que serão semanais e mensal para efetivação das ações planejadas. d) Realizar inscrições para os encontros de 3h, aos 
sábados -   Debate   sobre o filme e oficinas.  5. VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA  Divulgação, cartazes, chamex, mídias para reprodução de 
material e certificados para os/as concluintes, bolsa e horas para docentes e responsáveis pelo projeto.   6. METAS  •	Meta 1: Acessibilidade 
Pedagógica e Curricular” Faz parte as adaptações didáticas pedagógicas, para resolver o acesso dos alunos ao conhecimento.   •	Meta 2: 
Acessibilidade Comunicacional e Informacional.  Potencialização de atitudes sobre a inclusão social.  •	Meta 3: Acessibilidade Arquitetônica 
 
Alternativas possíveis para a autonomia dos acadêmicos com NEE, matriculados na FESV. •	Meta 4: Realização de reuniões  Definir datas, 
desenvolver e avaliar ações implementadas.   7. IMPACTO SOCIAL Conhecer as percepções da comunidade acadêmica em relação ao lugar social dos 
discentes com NEE na FESV. Propor articulações afim de valoração da acessibilidade, que pode deixar de ser pura obrigação, para compor o pleno 
exercício de cidadania,  8. REFERENCIAS  BRASIL, Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: MEC/SEESP, 
2008 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=1669 0-politica-nacional-de-educacao-especial-
na-perspectiva-da-educacao-inclusiva- 05122014&Itemid=30192 CASTANHO D, Freitas S. Inclusão e prática docente no ensino superior. Revista do 
Centro de Educação. 2005;(27). CAVALCANTE, Antônia Lúcia. Plano Nacional de Educação: algumas considerações. São Paulo: Cadernos de Educação 
n. 2 nov. 2000. DINIZ, Debora; BARBOSA, Lívia; SANTOS, Wederson Rufino dos. Deficiência, direitos humanos e justiça. Sur. Revista Internacional de 
Direitos Humanos, v. 11, no prelo, fev. 2010.   DINIZ, Debora. Autonomia reprodutiva: um estudo de caso sobre a surdez. Cadernos de Saúde Pública, 
Rio de Janeiro, v. 19, n. 1, p. 175-181, fev.  2003. MANTOAN, Maria Tereza. O direito de ser, sendo diferente na escola. São Paulo: Summus, 2008. 
 
MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: o que é? Por quê? Como fazer? São Paulo: Moderna, 2003. PANTOJA, L. de M; MANTOAN, M. T. E. O 
acesso de alunos com deficiência as escolas e classes comuns da rede regular. Brasília – 2ª Edição. 2 SASSAKI, R. K.. Inclusão Construindo uma 
Sociedade para Todos. Rio de Janeiro, WVA, 3ª Edição. 1999.            
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2018 - FESVV

Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título A CRIAÇÃO E INOVAÇÃO DE PRODUTOS E / OU SERVIÇOS DOS DISCENTES DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE 
VILA VELHA/ES

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Com base em estudos empíricos, este trabalho intitulado  “A criação e inovação de produtos e / ou serviços dos discentes do curso de Administração 
da  Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha/ES” tem como objetivo Levar o discente do curso de Administração a criação ou inovação  de produto e/ou 
serviço visando a exposição a toda a Instituição de Ensino ressaltando o papel do discente e da Instituição de Ensino no incentivo da construção do 
conhecimento no processo ensino-aprendizagem. Observa-se que a Faculdade contribui com a formação profissional do discente, tornando-se 
diferenciada junto ao mercado empresarial contribuindo com as empresas locais, onde o aluno é o colaborador interno. É o aluno o responsável pelo 
faturamento de suas empresas na criação de atividades diferenciadas . A metodologia utilizada será investigação empírica que será observada e 
analisada fenômenos. Acredita-se que o projeto é viável e o retorno financeiro é de médio prazo. As metas são acessíveis ao discente e a Faculdade, 
tornando-se uma referência na formação de profissionais dentro da exigência das empresas locais, onde se busca mão de obra diferenciada. 

Docente orientador: ANA MARIA ZEN DE FREITAS E-mail: anazen7@gmail.com

Título ESTAÇÃO SOCIAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
As Organizações Não Governamentais (ONG) representam importante papel na sociedade. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE, 2017), o universo de entidades sem fins lucrativos formais corresponde a 470.291 unidades, que representavam 9,2% do total cadastrado, e 
respondiam por 3.605.305 pessoas ocupadas (6,7%), sendo 3.288.649 (7,1%) assalariadas. Em geral as ONG promovem sua missão institucional por 
meio de projetos, cujas fontes de recursos são captadas junto a doadores. Em 2010 o terceiro setor movimentou cerca de 57,8 bilhões (1,8% do PIB 
daquele ano) (FUNDAÇÃO ESQUEL BRASIL, 2010). Apenas a Rede GIFE, composta por 129 investidores sociais, transferiu para as ONG 2,9 bilhões em 
2016 (GIFE, 2016) e o governo federal, por sua vez, repassou 3,6 bilhões (IPEA, 2017). Neste contexto, a abordagem tradicional num ambiente não 
concorrencial cedeu espaço para um ambiente no qual os doadores atribuem contratos às ONG pelo que elas são capazes de entregar, estendendo a 
responsabilidade das ONG, que passaram cada vez mais a serem “obrigadas” a demonstrar desempenho e a introduzir modelos de gestão para esse 
propósito (ARVDSON; LYON, 2014). Entretanto, o nível de profissionalização das ONG no Brasil é baixo, sendo premente aperfeiçoar seus processos de 
gestão (LACRUZ; MOURA; ROSA, 2017). Assim, o projeto de extensão “Estação Social” abordará temas ligados à gestão de ONG por meio de 9 oficinas, 
objetivando capacitar 225 funcionários e voluntários de ONG com atuação na região da Grande Vitória. As oficinas serão ministradas, de forma 
voluntária, por profissionais com sólida experiência acadêmica e profissional, para o que serão formalizadas parcerias já acordadas informalmente (e.g. 
Diretoria de Terceiro Setor do PMI/ES), e serão acompanhadas por discentes do curso de Administração da FESVV. As oficinas serão realizadas 
mensalmente, aos sábados, das 9h às 12h, nas dependências da FESVV. Cada oficina comportará até 25 partícipes. Todos receberão certificado 
eletrônico pela participação em cada uma das oficinas (Business Model CANVAS, Planejamento estratégico, Implantação de indicadores de 
desempenho, Captação de recursos, Gerenciamento de projetos, Governança corporativa, Marketing digital, Gestão orçamentária e Gestão de 
pessoas). Após cada oficina será aplicado questionário de avaliação estruturado na web, a fim de subsidiar ações que visem a reforçar os aspectos 
positivos e amenizar os negativos nas oficinas subsequentes. Dessa forma o projeto de extensão apresenta viabilidade técnica, econômica e social, 
dada a elevada qualificação da equipe envolvida, a relação custo/beneficiários e o impacto do projeto sobre as ONG atendidas, essencialmente sobre a 
profissionalização da sua gestão, que lhes permitirá ampliar o alcance das suas ações sociais.  Referências ARVIDSON, M.; LYON, F. Social impact 
measurement and non-profit organisations: compliance, resistance, and promotion. Voluntas, v. 25, n. 4, p. 869–886, 2014. FUNDAÇÃO GRUPO 
ESQUEL BRASIL. Estimativas preliminares do PIB das OSCs Brasileiras. Documento para discussão. FGEB, Brasília, 2014. GRUPO DE INSTITUTOS 
FUNDAÇÕES E EMPRESAS. Key facts sobre o investimento social no Brasil: censo GIFE 2016. Disponível em: <https://gife.org.br/censo-2016-
keyfacts/panorama.html>. Acesso em: 07 fev. 2018. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Estatísticas do cadastro central de 
empresas 2015. Rio de Janeiro: IBGE, 2017. INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Mapa das organizações da sociedade civil. Disponível 
em: <https://mapaosc.ipea.gov.br>. Acesso em: 07 fev. 2018. LACRUZ, A. J.; MOURA, R. L. DE; ROSA, A. R. Organizando à sombra dos doadores: novas 
tendências de governança corporativa das ONGs na América Latina. Conferencia Regional de ISTR para América Latina y el Caribe, 11., 2017, Quito. 
Anais eletrônicos... Disponível em: <http://www.istrlac.org/uploads/4/4/7/9/44790215/lacruz_moura_e_rosa_-_area_tematica_3.pdf>. Acesso em: 07 
fev. 2018.
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Licenciaturas

Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título A ESCOLA VAI AO CINEMA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES/AS EM GÊNERO E DIVERSIDADE SEXUAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
1 INTRODUÇÃO É importante considerar a grande influência que os processos educativos têm na formação do ser humano. Assim, a responsabilidade 
de pensar a construção de um outro mundo recai, principalmente, sobre os educadores e as educadoras. Essa é uma tarefa ímpar na desconstrução das 
ideologias dominantes que mascaram a dominação e a opressão que marcam as relações desiguais de gênero. Ao percebermos a escola como espaço e 
tempo privilegiado para a formação de seres humanos, consideramos relevante que se qualifiquem cada vez mais as análises das relações de gênero e 
da diversidade sexual ali presentes. Diante da histórica opressão de gênero imposta à mulher e das diversas implicações para a autonomia pessoal e 
para a intervenção na vida social e política do País, torna-se necessário refletir sobre as práticas político-pedagógicas do magistério e desvelar mitos e 
tabus que corroboram a discriminação de gênero e da diversidade sexual no processo educativo escolar, além de identificar alternativas de resistências 
que se vão configurando nas relações sociais estabelecidas entre homens e mulheres, meninos e meninas nos cotidianos escolares. 2 JUSTIFICATIVA É 
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relevante e urgente que a categoria gênero e os pressupostos teórico-feministas sejam utilizados como ferramenta teórica para a construção de 
políticas e práticas educacionais menos sexistas e opressoras, que se atrevam a buscar a equidade hoje tão debatida em todos os setores. Um 
pressuposto para essa abordagem ser desenvolvida na escola é a formação crítica, permanente e autônoma da professora e do professor, que 
infelizmente ainda é vinculada a valores discriminatórios sexistas e preconceituosos, típicos das sociedades patriarcais de formação capitalista.  Dessa 
forma o projeto A escola vai ao cinema: formação de professores em gênero e diversidade visa possibilitar a formação de professores/as por meio da 
linguagem visual do cinema e explorar ao máximo o potencial educativo presente no cinema. O projeto se justifica também pelo caráter subjetivo 
presente no debate em torno de gênero e diversidade na escola e as possibilidades desse tipo de linguagem possibilitar a análise desse fenômeno na 
escola.  3 OBJETIVOS 3.1 Objetivo Geral Contribuir para a formação de professores/as em gênero e diversidade sexual a partir da leitura de textos 
sobre o tema, exibição e o debate sobre filmes relacionados à temática. 3.2 Objetivos Específicos - Analisar filmes considerando os aspectos de 
gênero e diversidade sexual; - Realizar oficinas pedagógicas com vistas à formação didática de professores/as em gênero e diversidade; - Produzir 
material didático pedagógico voltados para à docência nos anos iniciais do ensino fundamental. -4 METODOLOGIA E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO Para 
alcançar os objetivos propostos pelo projeto, serão executados os seguintes procedimentos metodológicos: a) Divulgação do projeto nas escolas de 
educação básica da Prefeitura Municipal de Vila Velha e entre os/as  alunos/as do curso de Pedagogia para serem monitores/as voluntários no 
projeto. b) Realização das inscrições dos/as professores/as da educação básica, alunos/as e egressos do Curso de Pedagogia. c) Organização do 
material a ser utilizado nas oficinas pedagógicas; d) Encontros mensais, de quatro horas, realizados aos sábados com a seguinte programação: - 
Acolhida dos/as participantes  - Exibição do filme do mês  - Debate do filme relacionando aos conteúdos do texto base.  O projeto terá compreenderá 
uma a carga horária presencial para os encontros presenciais nos sábados pré-determinados e uma carga horária  para atividades não presenciais 
entre cada módulo para leitura dos textos recomendados para cada oficina e elaboração de material didático. Também será componente do projeto a  
produção de um do trabalho final (projeto de intervenção pedagógica e produção de material didático voltado para a docência em gênero e 
diversidade sexual na educação básica.

Título LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (LEM): CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Laboratório de Educação Matemática (LEM) tem sido o objeto de estudo de várias pesquisas em Educação Matemática: Rêgo e Rêgo (2006) e Varizo 
(2007), por exemplo. O laboratório em Educação Matemática apresentado neste projeto nasceu a partir de outro projeto realizado em 2017: 
“Aprendizagem significativa em Ciências Naturais e Matemática: explorando o pensar e o fazer a partir de propostas metodológicas em sala de aula”, 
sendo então, sequência do mesmo. Assim, o papel do LEM é contribuir para a melhoria da formação inicial e continuada de professores, promovendo a 
integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão (RÊGO; RÊGO, 2006). Nesse sentido, possibilita estreitar as relações entre a instituição e a 
comunidade, atuando como parceira na solução dos problemas educacionais que esta apresenta, buscando a melhoria do ensino e constituindo um 
espaço de divulgação e de implantação de uma cultura de base científica. As razões que justificam a elaboração deste projeto são: 1) A implementação 
de um Laboratório de Educação Matemática (LEM) numa instituição de Ensino Superior incentiva a melhoria da formação inicial e continuada de 
professores, promove a integração das ações de ensino, pesquisa e extensão, como também favorece o estreitamento da relação entre a instituição e a 
comunidade, além de estimular a prática da pesquisa em sala de aula (RÊGO; RÊGO, 2006); 2) A sua criação constitui uma necessidade em qualquer 
instituição que tenha função formadora, uma vez que a formação de um profissional competente requer o domínio da teoria concomitante à reflexão 
prática, que tenha como base a vivência de experiências; 3) A necessidade de um “espaço de criação” ou “sala ambiente” capaz de dar suporte ao 
planejamento das atividades da prática pedagógica do curso de Licenciatura Pedagogia da FESVV e de professores da Educação Básica no município de 
Vila Velha-ES, de modo a atender as exigências da LNDBE de 20.12.1996 e a resolução do CNE/CP nº2 de 19.02.2002. Quanto ao objetivo geral, temos: 
Contribuir para a melhoria da formação inicial e continuada de professores, promovendo a integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
Para os objetivos específicos, temos: preparar novos professores com a formação mais próxima das pesquisas recentes e imbuídos de um sentimento 
de indagação e procura; subsidiar os professores da Educação Básica com propostas pedagógicas envolvendo a utilização de metodologias alternativas 
para o ensino da Matemática, como também orientar a construção e utilização de material didático manipulável no ensino-aprendizagem da 
Matemática. A metodologia utilizada para a realização do projeto prevê que as atividades a serem realizadas no ambiente do LEM para a confecção do 
material didático em Educação Matemática deverão ser interdisciplinares, contextualizadas e desenvolvidas a partir de encontros mensais. As metas 
são: os acadêmicos do curso de Licenciatura em Pedagogia e os professores da Educação Básica e de outras instituições possam gerenciar o seu próprio 
processo de desenvolvimento profissional fazendo uso da pesquisa como um instrumento de transformação da sua prática pedagógica e uma nova 
visão de Matemática como instrumento de cidadania e inserção social esteja presente na concepção dos acadêmicos, docentes, professores e alunos 
da Educação Básica. Em relação à viabilidade econômico-financeira, temos: compra de materiais de papelaria (em geral), compra de livros para a 
elaboração de materiais didáticos (distribuídos para cada grupo de estudo), elaboração dos banners para apresentação final. PRINCIPAIS REFERÊNCIAS: 
1) RÊGO, R.M.; RÊGO, R.G. Desenvolvimento e uso de materiais didáticos no ensino de matemática. In: LORENZATO, Sérgio. Laboratório de Ensino de 
Matemática na formação de professores. Campinas: Autores Associados, 2006. p.39-56. 2)VARIZO, Z.C.M. O Laboratório de Educação Matemática do 
IME/UFG: Do sonho a realidade. In: ENEM, 10, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte, 2007. p.1-12.
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Título O IDEB E OS LIMITES DE UMA POLÍTICA EDUCACIONAL: FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM AVALIAÇÃO EXTERNA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  As avaliações externas das escolas de educação básica fazem parte do cotidiano das escolas brasileiras, ainda que 
muitas vezes falte conhecimento que permita ao professores e equipe pedagógica das escolas um debate mais amplo sobre o tema. Se por um lado, 
encontramos muitas críticas feitas a essas avaliações; por outro, conforme aponta Almeida, Dalben e Freitas (2013), os seus resultados têm sido 
apropriados pelas políticas públicas e divulgados de tal forma que se chega a acreditar que seus efeitos são inquestionáveis e que, ao interferirem no 
cotidiano escolar e na vida das pessoas, o fazem de forma sempre benéfica, desconsiderando-se os diferentes efeitos colaterais destas políticas. No 
Brasil, as avaliações externas vêm ocorrendo desde a década de 1990, quando ganharam aparato normativo-jurídico, vinculando seus resultados ao 
financiamento da educação, revestida de plausíveis argumentos pedagógicos. Como consequência, ocorreu uma ampliação da utilização dos índices 
gerados a partir dessas avaliações para uso nas políticas públicas, com o propósito de regulação dos sistemas de ensino. Como exemplo destes 
indicadores temos, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), determinado com os dados coletados a partir do Sistema de Avaliação da 
Educação Básica (Saeb) e do Censo Escolar. Nesse cenário, consideramos de fundamental importância dar relevância a esse tema na formação de 
Pedagogos e para isso estamos propondo este projeto de extensão por considerarmos de fundamental importância contribuir com o debate acerca da 
avaliação educacional a partir da discussão da utilização do Ideb como instrumento capaz de aferir a qualidade educacional de nossas 
escolas.  OBJETIVO GERAL Contribuir com a formação de professores/as e equipe pedagógica de uma escola de ensino fundamental do município de 
Vila Velha que obteve baixo Ideb na última avaliação do Saeb.  ESPECÍFICOS - Identificar junto com professores e equipe pedagógica da escola quais 
são as políticas municipais atuais destinadas às escolas de ensino fundamental com baixo Ideb no município de Vila Velha e realizar uma análise dessas 
políticas; - Compreender qual é a relação existente entre as práticas pedagógicas utilizadas pela escola e os índices obtidos pela mesma; - 

Docente orientador: Claudenice Maria Véras Nascimento E-mail: cmvnascimento@yahoo.com.br
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Proporcionar aos alunos do curso de Pedagogia a possibilidade de conexão entre a teoria e a prática.   METODOLOGIA Os objetivos propostos serão 
alcançados a partir dos seguintes procedimentos metodológicos: - Divulgação nas escolas de ensino fundamental do município de Vila Velha que 
obtiveram baixo IDEB na última avaliação do SAEB; - Seleção dos alunos/as (monitores) do curso de Pedagogia da Faculdade Estácio de Vila Velha; - 
Encontros mensais,  com a equipe pedagógica da escola e com os discentes-monitores; - Produção do trabalho final (artigo); O projeto terá a carga 
horária de cem (100) horas, entre atividades presenciais e não presenciais.  VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA Serão necessários os seguintes 
materiais para a execução do projeto:  - Divulgação: impressão de cartazes;  - Certificados/as para os/as concluintes;  - 2 horas aulas semanais para a 
autora do projeto, para o exercício das atividades de extensão.  METAS - Contribuir com a formação de 40 professores/as da educação básica do 
município de Vila Velha e 40 aluno/as da Faculdade Estácio; - Aproximar a instituição das escolas públicas municipais de educação com vistas a 
estreitar as parcerias de estágio supervisionado e estabelecer novas parcerias;   IMPACTO SOCIAL - Promover a formação de professores de escolas 
públicas municipais e contribuir com a formação de estudantes do curso de Pedagogia; - Contribuir com a avaliação e construção de políticas públicas 
de avaliação externa da educação básica.      ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA Município de Vila Velha-ES.    REFERÊNCIAS ALMEIDA, L. C.; DALBEN, A. & 
FREITAS, L. C. O Ideb: limites e ilusões de uma política educacional. Educação & Sociedade, Campinas, 2013.
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2018 - UNESA

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO CONTEXTO DOMÉSTICO: A LEI MARIA DA PENHA – LEI Nº 11.340/06. PERFIL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Resumo: A violência de gênero no contexto doméstico tornou-se um problema mundial que vem afetando os setores social, econômico, político e de 
saúde de todos os países. A partir da discussão teórica sobre a construção histórico-social do gênero feminino ---- nas perspectivas das relações entre 
violência contra a mulher e Direito ---- o presente projeto pretende verificar os fatores que geram a violência contra a mulher, e a composição do perfil 
socioeconômico da mulher vítima de violência doméstica em Campos dos Goytacazes. Desta forma , a presente pesquisa tem por objetivo identificar a 
natureza dos conflitos e a forma e tipo de assimilação do modo de administrá-los nas instituições pesquisadas, sobre as partes e os diferentes agentes 
que atuam nos setores de atendimento à mulher vítima de violência doméstica, fornecendo subsídios para o desenvolvimento de políticas públicas de 
prevenção, proteção, segurança e de saúde pública e, ampliação de políticas que articuladamente trabalhem para a reversão da dependência 
financeira , elevação da autoestima das mulheres, fortalecimento da capacidade de representação e participação na sociedade. A metodologia utilizada 
aborda três momentos distintos: pesquisa bibliográfica e documental, abordagem etnográfica e metodologia quantitativa.

Docente orientador: Bernadethe motta moser E-mail: bernadethemoser@gmail.com

Título EDUCAÇÃO AMBIENTAL: O EMPODERAMENTO E A EMANCIPAÇÃO NUMA GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Essa pesquisa, em sua maioria, empírica, trata-se de um estudo de campo que abrange dois processos acerca da implementação e avaliação de uma 
política pública municipal: o primeiro consiste em uma análise sobre a Educação Ambiental na formação e capacitação de gestores, professores, 
instituições envolvidas com a Gestão do território e os legitimados para lidar com causa ambiental no Estado do Rio de Janeiro. Inicialmente a pesquisa 
irá se desenvolver nos estudos de caso da capital do Estado do Rio de Janeiro, dos municípios de Angra dos Reis, Paracambi e Mangaratiba, 
alinhavando um diálogo voltado ao comprometimento com a transformação de paradigmas, através de um trabalho direcionado à motivação dos 
Gestores Públicos para a causa ambiental, gestando nesse processo, Políticas Públicas que venham a contemplar os munícipes de uma forma geral, 
tanto os de hoje, bem como os das gerações vindouras, através da preservação do meio ambiente, preservação essa, agente da transformação social e 
do bem estar do citadino pela descoberta do bem comum, usando o ICMS ecológico como ferramenta de incentivo do progresso e da prosperidade, 
como fonte de recursos que poderão ser administrados tanto para os devidos cuidados do bioma em si, quanto também do ser humano de hoje e do 
amanhã. O ensino-aprendizagem desses atores que governam a sociedade, a educação e o meio ambiente, determinam as diretrizes de todo o 
processo de formação cognitiva do cidadão e suas responsabilidades. O fio será tecido através do compromisso com a reavaliação e com a 
continuidade dos processos formativos dos indivíduos partícipes deste processo de Educação Ambiental.

Docente orientador: Claudia Rodrigues dos Santos E-mail: crsadvogada@hotmail.com

Título ESTADO, TERRITÓRIO E POLÍTICAS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO COMPLEXO DO ALEMÃO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Projeto que tem por objeto a regularização fundiária do Complexo do Alemão como meio de implementação da política de extensão do curso de 
Direito do Campus Nova América e da capacitação do seu corpo discente. Propõe-se o mapeamento das políticas de ordenação e regularização do solo 
adotadas pelo Poder Público, nas esferas federal, estadual e municipal na região do Complexo, comunidade situada nas cercanias do campus, para o 
aprofundamento da reflexão acadêmica sobre a real dimensão e impacto social das políticas oficiais de planejamento territorial para a comunidade 
local. Complexo do Alemão – desenvolvimento urbano – cidade sustentável – direito à moradia – regularização fundiária – Agenda Habitat III 

Docente orientador: Magna Corrêa de Lima Duarte E-mail: mag.correa19@hotmail.com 

Título METODOLOGIA ATIVA DE APRENDIZAGEM PARA ALÉM DOS MUROS DA UNIVERSIDADE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Em nossa unidade temos um projeto interdisciplinar desenvolvido pelos cursos de Pedagogia, Direito, Psicologia e Administração e intitulado de 
Metodologia Ativa de Aprendizagem para além dos muros da Universidade. Esse projeto tem como objetivo trabalhar com instituições escolares da 
Educação Básica para a divulgação e implementação de metodologias que promovam maior participação dos alunos no processo educacional e uma 
aprendizagem mais significativa. Todos os dias na prática docente verificamos a dificuldade do aluno em lidar com novos conhecimentos e dos 
professores em disponibilizar aos alunos formas alternativas de superar estas dificuldades. As metodologias ativas atuam justamente no engajamento 
dos alunos, lhes proporcionando novas maneiras de acessar e internalizar o conhecimento. A produção da aprendizagem significativa implica a 
conexão do que o aluno já sabe com os conhecimentos que está adquirindo, quer dizer, o antigo com o novo. 

Docente orientador: JULIANA FERNANDA BARBOSA VIANINI E-mail: juliana.vianini@estacio.br

Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Arquitetura

Título FEITO A MÃO: PROJETO DE ARQUITETURA DE ESPAÇOS ABERTOS NA COMUNIDADE DA MANGUEIRA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Desenvolvimento de projetos de arquitetura de espaços abertos, praças, largos, e vias, na Comunidade da Mangueira.

Docente orientador: Helena Karpouzas E-mail: helenakarpouzas@gmail.com

Título REQUALIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE MORADIA DAS FAMÍLIAS DOS ALUNOS DO SOLAR MENINOS DE LUZ NA COMUNIDADE PAVÃO-
PAVÃOZINHO

Docente orientador: Lúcia Siqueira de Queiroz Varella E-mail: luciasqvarella@hotmail.com
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto consiste em desenvolver práticas e culturas relativas aos espaços de moradia das famílias da escola Solar Meninos de Luz, na comunidade 
Pavão-pavãozinho, que previnam e combatam patologias resultantes das baixas condições de salubridade local. Palavra-chave: Habitação, favela, 
salubridade.

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia ambiental

Título EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE MACAÉ NAS PROXIMIDADES DA UNESA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução O modo como o homem vem utilizando os recursos naturais de forma inadequada tem levado a muitas consequêcias, sobretudo para o 
meio ambiente que cada vez mais vem sendo degradado, onde o ser humano tem visado apenas o lucro em detrimento da degradação ambiental. 
Justificativa: Diante dessa situação, se faz necessária uma educação ambiental que conscientize as pessoas em relação ao mundo em que vivem para 
que possam ter acesso a uma melhor qualidade de vida, mas sem desrespeitar o meio ambiente, tentando estabelecer o equilíbrio entre o homem e o 
meio. A expressão “Educação Ambiental” (E. A.) surgiu apenas nos anos 70, sobretudo quando surge a preocupação com a problemática ambiental. A 
partir de então surge vários acontecimentos que solidificaram tais questões, como a Conferência de Estocolmo em 1972, a Conferência Rio-92 em 
1992, realizada no Rio de Janeiro, que estabeleceu uma importante medida, Agenda 21, que foi um plano de ação para o século XXI visando a 
sustentabilidade da vida na terra (Dias, 2004), dentre outros. Objetivo: A educação ambiental deve ser um exercício para a cidadania, e neste 
contexto, este estudo apresentara como objetivo diagnosticar as principais dificuldades e desafios enfrentados pela Educação Ambiental no Ensino 
Fundamental I nas escolas públicas, tendo em vista que neste nível os educandos são bastante curiosos e abertos ao conhecimento, e além de 
adquirirem o conhecimento com facilidade, ainda repassam para aqueles que estão ao seu redor, pois é comum uma criança ao chegar em casa 
repassar e comentar aquilo que aprendeu na escola, o que acaba levando e contribuindo para conscientização dos adultos. Ainda será identificada a 
visão dos docentes a cerca da Educação Ambiental, e observado como esta vem sendo trabalhada pelos professores em sala de aula, sobretudo nas 
escolas publicas, buscando compreender como as questões ambientais vem sendo tratada nas mesmas. metodologia: Para a concretização desse 
trabalho será realizada uma pesquisa bibliográfica baseada em algumas linhas de estudo científicos; Educação, Educação Ambiental e Psicologia. E a 
partir de uma interpretação das suas principais teorias, o trabalho será conduzido à sua parte prática, ou seja, a ida ao campo de estudo, para se ter a 
percepção de professores do Ensino Fundamental I da rede pública, nos ajudando a compreender os principais desafios e dificuldades encontradas 
neste nível em relação à Educação Ambiental; através de observações in loco e entrevistas com questionários semi-estruturados realizadas com 
professores no período de março a agosto de 2018 em duas escolas públicas do município de Macaé. Trabalhar de forma clara com os professores do 
ensino público a percepção da educação ambiental e maneiras de passar para os alunos. Ainda levar os alunos das escolas públicas a unidade da 
Estácio para conhecer o curso de engenharia ambiental e as práticas que são utilizadas nas disciplinas de forma mais clara. Viabilidade financeira: o 
presente estudo será todo custeado pelo professor. As escolas alvos serão sitiadas ao entorno da universidade Estácio de Sá Macaé. Necessitando de 
verba, será utilizado o dinheiro concedido pela bolsa de apoio. Metas: proporcionar ao professor do ensino público uma outra vivência e novos 
desafios construído no curso de engenharia ambiental assim proporcionar aos alunos também práticas de educação ambiental. Impacto social: para a 
sociedade ao entorno da unidade será beneficiada a cada aluno que tenha o conhecimento será disceminado para os demais nas suas 
residências.abrangencia geográfica: o estudo será local no município de Macaé para as escolas ao entorno da unidade da UNESA. Referências: DIAS, 
Genebaldo Freire. Educação Ambiental: princípios e práticas. 9a ed. São Paulo. Gaia, 2004. SILVA, Marina. Encontros e Caminhos: Formação de 
Educadoras (es) Ambientais e coletivos Educadores.Brasília, Ministério do Meio Ambiente, 2005.  

Docente orientador: Georgia Peixoto Bechara Mothe E-mail: georgia.mothe@estacio.br

Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção

Título (RE)PENSANDO A QUÍMICA: DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO INTEGRADO ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O ensino das ciências naturais: físicas, química e biologia, estão fortemente influenciadas pela ausência de aula experimental, dependência excessiva 
do livro didático, método expositivo, reduzido número de aulas, além da descontextualização e profissionalização insuficiente do professor (Diogo e 
Gobara, 2007). No país, principalmente nas escolas públicas, o ensino ainda sofre com indisponibilidade de recursos tecnológicos e laboratórios de 
ciências. Esses fatores se apresentam como um obstáculo pedagógico à continuidade do ensino e da aprendizagem, principalmente na área das 
ciências naturais. Dentre as disciplinas da área, a de química é a que se mostra com maior fragilidade nos diferentes níveis e modalidades da 
escolarização. Esse impacto negativo é notório quando o consegue ingressar no ensino superior. Dado o exposto, a justificativa baseia-se em buscar a 
dinâmica da produção do conhecimento sob a ótica do princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão. Essa integração 
permite, de forma articulada, a produção e socialização do conhecimento, o que contribui na efetivação da interdisciplinaridade. Sendo assim, mostrar 
a importância de ter habilidades em pesquisa e falar da etapa da vida escolar à vida universitária torna-se fundamental para que os alunos busquem o 
aprimoramento de suas competências para se diferenciar no mercado de trabalho e para competir por vagas no ingresso ao ensino superior. Segundo 
Lauthartte e Junior (2011), as atividades experimentais, quando bem exploradas, oportunizam a interlocução de saberes, a socialização e o 
desenvolvimento pessoal, social e cognitivo. Dado que as atividades experimentais integram e acionam questões motoras, cognitivas e afetivas dos 
seres humanos, ao trabalharem o lado prático, influenciam diretamente o processo de ensino e aprendizagem. O presente projeto de extensão tem por 
objetivo apresentar uma metodologia alternativa para o ensino de Química por meio do desenvolvimento de oficinas práticas. Levando em 
consideração a atual realidade da educação no Brasil, onde a maioria das escolas públicas não possui laboratórios nem materiais didáticos adequados. 
O projeto serve como suporte na compreensão de conceitos fundamentais de Química abordados em sala de aula, colaborando para a aprendizagem 
do aluno, e vai ao encontro da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a qual preconiza a apresentação de conceitos explorados com base no 
cotidiano do aluno.  O projeto buscará parceria com Escolas Estaduais e Municipais. Para o seu desenvolvimento serão realizadas reuniões com os 
docentes das disciplinas, a fim de alinhar as oficinas (experimentos). Posteriormente, será disponibilizado um calendário com os encontros mensais. A 
elaboração das oficinas e a capacitação entre os docentes (UNESA/Escola) ocorrerão sem custo mensurável e serão realizadas no laboratório da 
Instituição, não necessitando de recursos financeiros elevados, pois o projeto visa desenvolver práticas mais acessíveis ao cotidiano do aluno. 
Buscando como metas promover um nivelamento e aprofundamento do conhecimento teórico/prático em Química para alunos do Ensino Médio e 
fundamental. Além de promover a Universidade Estácio de Sá em escolas públicas criando uma maior interação entre os alunos e a Universidade. Com 
esse projeto espera-se, como impacto social, uma desmistificação conhecimento/aprendizagem no ensino de química por meio das observações 
práticas dos conteúdos teóricos. Além de uma maior visibilidade da UNESA Campus Macaé frentea comunidade local. Para tanto, a proposta será 
trabalhar com as Escolas Públicas da Região Central de Macaé que norteiam a UNESA. REFERÊNCIAS DIOGO, R.C.; GOBARA, S.T. Sociedade, educação 

Docente orientador: Andréia Boechat Delatorre E-mail: andreiadelatorre@hotmail.com
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e ensino de física no Brasil: do Brasil Colônia ao fim da Era Vargas. In: Simpósio Nacional de Ensino de Física, São Luis, 2007. LAUTHARTTE, L. C.; 
JUNIOR, W. E. F. Uma experiência didática em uma escola pública de Porto Velho–RO. Química Nova, v. 33 (3), 2011. 

Título OFICINAS EXPERIMENTAIS: LEVANDO A FÍSICA DA UNIVERSIDADE À COMUNIDADE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO O ensino das ciências naturais: físicas, química e biologia, está fortemente influenciada pela ausência da prática experimental, 
dependência excessiva do livro didático, método expositivo e reduzido número de aulas (Diogo e Gobara, 2007). No país, especialmente na escola 
pública, o ensino de Física é fortemente influenciado pela ausência de laboratórios, pela formação docente descontextualizada, pela indisponibilidade 
de recursos tecnológicos e pela desvalorização da carreira docente (Megid et al., 2005). E isso, sem sombra de dúvidas, constitui-se em um obstáculo 
pedagógico à continuidade do ensino e da aprendizagem de Física nos diferentes níveis e modalidades da escolarização, com impacto negativo quando 
este aluno ingressa no ensino superior. JUSTIFICATIVA É grande a necessidade de um nivelamento do ensino de Física para os alunos das escolas 
públicas do Estado do Rio de Janeiro. Este nivelamento será ofertado através de experimentos e revisão teórica dos conhecimentos já adquiridos nas 
aulas ministradas no Ensino Médio. Segundo Lauthartte e Junior (2011), atividades experimentais, quando bem exploradas, oportunizam a interlocução 
de saberes, a socialização e o desenvolvimento pessoal, social ecognitivo.  OBJETIVOS O presente projeto de extensão tem por objetivo promover 
oficinas práticas de nivelamento da disciplina de Física para os alunos do Ensino Médio através da relação Teoria/Prática, bem como desenvolver um 
entendimento mais aprofundado dos conteúdos necessários para a formação dos mesmos. METODOLOGIA O projeto buscará parceria com Escolas 
Estaduais, principalmente as que rodeiam a UNESA Campus Macaé, tornando mais acessível o trajeto dos alunos ao Campus. Após a seleção das 
Escolas, serão realizadas reuniões com os docentes da disciplina de Física, a fim de alinhar as oficinas (experimentos) aos conteúdos mínimos exigidos 
para o ingresso no ensino superior. Posteriormente, será disponibilizado um calendário com encontros mensais. VIABILIDADE ECONÔMICO-
FINANCEIRA A elaboração das oficinas ocorrerão sem custo mesuráveis. A execução das oficinas práticas será realizada nos laboratórios de Física 
disponíveis no Campus Macaé, não necessitando de recursos financeiros. Além disso, o projeto visa desenvolver práticas mais acessíveis ao cotidiano e 
com baixa produção de resíduos. Os demais custos para a execução do projeto, deslocamento do professor até as Escolas e/ou Campus serão 
custeados com a Bolsa ofertada para a execução do mesmo. METAS Promover um nivelamento e aprofundamento do conhecimento teório/prático 
em Física para alunos do Ensino Médio. Demonstrar que a ciência é um campo vasto e de extrema importância para a vida e para a continuidade dos 
estudos. Promover a Universidade Estácio de Sá em escolas públicas e criar uma maior interação alunos/Universidade, bem como a promoção dos 
cursos ofertados pelo Campus Macaé. IMPACTO SOCIAL Com esse projeto espera-se trazer maior conhecimento em Física para os alunos concluintes 
do Ensino Médio. Espera-se obter uma elevação nas notas de vestibular, prestados pelos alunos participantes do projeto, bem como um aumento de 
interesse dos mesmos por cursos superiores da área tecnológica. Ainda espera-se trazer maior visibilidade e entrosamento da UNESA Campus Macaé 
frente a comunidade local. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA A proposta inicial será trabalhar com as Escolas Públicas da Região Central do Município de 
Macaé, mais próximas a UNESA Campus Macaé.  REFERÊNCIAS DIOGO, R.C.; GOBARA, S.T. Sociedade, educação e ensino de física no Brasil: do Brasil 
Colônia ao fim da Era Vargas.São Luis. 2007. LAUTHARTTE, L. C.; JUNIOR, W. E. F. Bulas de medicamentos, vídeo educativo e biopirataria: uma 
experiência didática em uma escola pública de Porto Velho–RO. Química Nova na Escola, v33, n3, p178-184.2011. MEGID NETO, J., FRACALANZA, H., 
FERNANDES, R. C. A. O que sabemos sobre a pesquisa em educação em ciências no Brasil. Bauru, p. 1-10.2005.   

Docente orientador: Thiago de Freitas Almeida E-mail: freitas2.0@hotmail.com

Título PROPOSTA DE MELHORIAS PARA A GESTÃO DE RESÍDUOS DE MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO DE MACAÉ – RJ

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução O uso de medicamentos é essencial para a manutenção da saúde da população, porém a facilidade de aquisição e o incentivo da mídia 
geram um uso excessivo e, com isso, o acúmulo nas residências. Muitos desses medicamentos são utilizados novamente sem considerar prazo de 
validade ou são descartados de maneira inadequada, o que gera um problema ambiental e de saúde pública. Em agosto de 2010, o congresso Nacional 
promulgou a Lei N° 12.305, instituindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos que sugere a responsabilidade pela coleta, tratamento e destinação final 
seja compartilhada na questão dos resíduos sólidos (BRASIL, 2010).  Em setembro de 2016, a ABNT, criou a NBR 16457 que fala sobre a logística 
reversa de medicamentos de uso humano vencidos e/ou em desuso. Esta norma especifica os requisitos aplicáveis às atividades de logística reversa de 
medicamentos descartados pelo consumidor. O descarte impróprio dos medicamentos deve ser estudado, uma vez que eles contaminam o solo e a 
água de forma a comprometer direta e indiretamente as propriedades naturais. Assim, torna-se necessária a discussão sobre o gerenciamento de 
fármacos em desuso e propor soluções para minimizar os problemas gerados por eles (JOÃO, 2011). Justificativa Esse projeto torna-se relevante 
quando considera-se o impacto ambiental causado ao solo e aos corpos hídricos pela destinação inadequada dos resíduos de medicamentos. Dessa 
forma são oportunos trabalhos que discutam a importância da participação da população consumidora e seu impacto sobre o descarte correto de 
medicamentos, visando o crescimento da riqueza normativa e sua aplicação efetiva. É imprescindível a atuação das universidades, fornecendo o 
conhecimento científico para a realização de estudos e pesquisas na área de descarte de medicamentos. Objetivos: Geral Estudar um modelo de 
gestão dos resíduos de medicamentos do município de Macaé.  Propor melhorias para as ações atuais, permitindo o suporte à gestão pública com a 
elaboração eficiente do plano de gerenciamento de resíduos de medicamentos. Específico Identificar as ações de adequação à Política Nacional de 
Resíduos Sólidos – PNRS/2010 e a NBR 16457/2016. Avaliar o comportamento das pessoas ao adquirir e utilizar os medicamentos. Fornecer subsídios à 
tomada de decisões adequadas para o modelo de gestão dos resíduos de medicamentos na Cidade de Macaé. Metodologia Para coleta de dados será 
elaborado um questionário padronizado, contendo informações de fácil compreensão, baseado no trabalho de Gasparini, et al., (2011). Avaliar o 
comportamento das pessoas ao adquirir e utilizar os medicamentos, além de traças o panorama da consciência e consequências sobre o descarte dos 
medicamentos. Referência ABNT.NBR16457-Logística reversa de medicamentos de uso humano e/ou em desuso, 05 de setembro de 2016 BRASIL. 
Lei12305, de 2 de agosto de 2010. . Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras 
providências. Brasília, 2010. GASPARINI, J. C.; GASPARINI, A. R.; FRIGIERI, M. C. Estudo do descarte de medicamentos consciência ambiental no 
município de Catanduva-SP. Rev. Ciência & Tecnologia, v. 2, n. 1, p. 38-51, 2011. JOÃO, W. S. J. Descarte de medicamentos. Pharmacia Brasileira, v. 82, 
n. 82, p. 14-16, 2011. Viabilidade Econômico-Financeiro Levantamento quantitativo dos dados-sem custos mensuráveis Metas-Conscientização da 
população em relação ao descarte inadequado de medicamentos Impacto Social-Com a intensificação de discussões sobre as iniciativas particulares e 
as legislações e com o envolvimento dos alunos, torna-se possível impulsionar projetos em locais onde a população ainda não tem a oportunidade de 
dar a destinação correta aos medicamentos em desuso Abrangência Geográfica-Cidade de Macaé-RJ

Docente orientador: Cristiane de Jesus Aguiar E-mail: cristianeja_2@hotmail.com

Projeto(s) do curso: Engenharia Mecânica

Título MECÂNICA E MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Com o apoio da YAMAHA MOTORS DO BRASIL, propomos um curso de formação rápida voltado para um mercado de trabalho crescente e, em grande 
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parte, desqualificado: Mecânica e Manutenção de Motocicletas YAMAHA. Curso de dois módulos, Teórico e Prático, voltado para o exercício prático na 
formação de pessoal dentro do ambiente Universitário, o que é uma novidade na região metropolitana do Rio de Janeiro, com suporte da montadora, 
infraestrutura do curso de Engenharia Mecânica da UNESA - campus de Niterói, e colaboração de não menos que 15 discentes do curso. Dentro desse 
ambiente Curso-Professor-Discentes-Comunidade-UNESA, não será inesperado o surgimento de projetos de TCC e projetos de pesquisa em inovação 
tecnológica para os sistemas mecânicos e eletrônicos dos veículos ciclomotores, além dos objetivos sociais desta proposta.

Projeto(s) do curso: Gestão Ambiental

Título PROJETO RECIC-ÓLEO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O sistema capitalista global caminha para uma nova Gestão Administrativa que visa o crescimento econômico com o mínimo de impacto aos recursos 
naturais, seguindo as normas estabelecidas pelos órgãos ambientais e as recentes leis que regulamentam o setor produtivo e econômico no mundo. 
Este novo modelo de gestão, além de proporcionar o Desenvolvimento Sustentável, também posiciona a empresa como um grande parceiro para a 
preservação do planeta e, consequentemente, aumenta a credibilidade de seus produtos ou serviços perante aos seus clientes. E dentro deste 
paradigma que surge para a área da Administração e para os Cursos de Ensino Superior que formam os novos gestores, o Projeto Recic-Óleo, traz 
alternativas viáveis que envolvem a academia, empresas, ONG’s e escolas, em uma ação conjunta de Responsabilidade socioambiental para estimular o 
descarte correto do óleo de cozinha usado nos eco pontos que foram instalados no Campus Cabo Frio da Universidade Estácio de Sá e em escolas da 
rede municipal e estadual do Município de Cabo Frio. Em 2018 pretendemos formar novas parcerias com outras empresas e implementar novos eco 
pontos em escolas nos municípios vizinhos da Região dos Lagos – Rio de Janeiro.  

Docente orientador: Silvio Ronney de Paula Costa E-mail: sronney@ig.com.br

Gestão

Projeto(s) do curso: Gestão de RH

Título INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO: OBSERVAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO E ESTUDO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto tem o propósito de observar os pontos críticos, as práticas de acolhimento, os impactos e as mudanças decorrentes da contratação de 
pessoas com deficiência, visando seu contínuo desenvolvimento. O projeto aproxima a UNESA do poder público e das empresas locais, proporcionando 
aos alunos vivência de questões sociais relevantes. Palavras-chave: Pessoas com deficiência; Inclusão pelo trabalho; Mudança cultural; 
Desenvolvimento Social.

Docente orientador: Josely Nunes Villela E-mail: josely@principiosustentavel.com

Título NÚCLEO DE APOIO À CARREIRA (NAC)

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O NAC, Núcleo de Apoio à Carreira, iniciou as suas atividades no campus Cabo Frio em outubro do ano de 2014. O surgimento ocorreu em função da 
ausência de oportunidades de práticas voltadas para a área de Recursos Humanos, ou seja, seu primeiro objetivo foi alinhar a teoria vista em sala de 
aula com as práticas de mercado. Nesse sentido, os alunos do curso de GRH, tem a oportunidade de realizar processos de recrutamento e seleção, 
treinamento e desenvolvimento e programas de responsabilidade social para empresas da Região dos Lagos. Além das parcerias com as organizações, 
o NAC cumpre o seu segundo objetivo, oferendo orientações sobre elaboração de currículo, comportamento no mercado de trabalho e em processos 
de seleção. Todas essas orientações são realizadas pelos alunos de GRH, através de palestras e/ou oficinas voltadas para os discentes de todos os 
cursos do campus Cabo Frio e comunidade.

Docente orientador: Ivini de Oliveira Bruni E-mail: ivini.bruni@estacio.br

Projeto(s) do curso: Turismo

Título TURISTA CIDADÃO NO RIO DE JANEIRO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto mescla Turismo, História e Educação Patrimonial através de roteiros a pé por bairros do Rio de Janeiro desenvolvidos por uma equipe de 
professores e alunos do curso de Turismo. Estes tours são acompanhados por um aplicativo virtual que promove uma viagem no tempo com imagens 
do passado da cidade. Em 2018, em função do grande sucesso, vamos manter o foco na História da Hospitalidade e da Hotelaria no RJ.

Docente orientador: Carlos Eduardo Leal Guimarães E-mail: carlos.guimaraes@estacio.br

Licenciaturas

Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DE JOVENS E ADULTOS - PILOTO INSTITUCIONAL - COORDENAÇÃO DO PROJETO - CAMPUS ALCÂNTARA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos A sociedade contemporânea todos os dias nos lembram da necessidade de inovar.  Somos convidados 
todo o tempo a conhecer a nova tecnologia, o novo produto, o novo consumo...  O mundo é entendido como novo, sempre, a cada dia, a cada hora.  É 
a sociedade da informação, da velocidade, na qual a busca pela inovação é concebida como o único caminho possível.  Tudo muda, a maneira de ir, vir, 
aprender, ensinar... No entanto, no Brasil do século XXI temos uma geração que foi deixada para trás, os número revelam o tamanho do problema: 12 
milhões de pessoas no Brasil ainda são analfabetas, cerca de 7,5 % da população brasileira.  Para estes indivíduos a internet, os aplicativos, ou mesmo 
um livro, um jornal ou revista são elementos distantes.  Eles não codificam o mundo formal e acabam à margem da sociedade.  Diante desta realidade 
a Estácio reconhece sua Responsabilidade Social e assume o desafio de resgatar jovens e adultos do analfabetismo, mácula que reafirma a exclusão 
social.   O Projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos concretiza a nossa missão de Educar para Transformar.  O desafio é ambicioso:  estabelecer o 
compromisso de erradicar o analfabetismo no entorno de nossas Instituições de Ensino.  Assim, para alcançar este propósito consideramos as 
principais iniciativas que já vinham sendo desenvolvidas em nossas IES, transformando-as em um grande projeto institucional. Este Projeto tem em 
seu escopo a organização das ações voltadas para a Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos definindo objetivos, metodologias, estratégias e 
resultados mensuráveis. Como piloto dessa proposta no primeiro semestre de 2018 será implementado, por meio da Extensão Social, o “Projeto de 
Alfabetização e Letramento” em três unidades: Via Brasil, Queimados e São Gonçalo.  Os critérios de escolha tiveram como pressupostos que a unidade 
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estivesse situada em área periférica e com potencial de integração com a comunidade. Além disso, considerou-se a experiência prévia da coordenação 
local, dos cursos de Pedagogia, em iniciativas voltadas à alfabetização de adultos.  Para realização deste projeto foi reunido uma força-tarefa que 
envolve a Diretoria Acadêmica, representado pela área de Educação, na figura dos professores Rodrigo Rainha e Maria Inmaculada Cabanas; a diretoria 
de Cultura e Extensão, representado pelo professor Rafael Iorio, a Vice-presidência de Relações Institucionais, representada pela professora Alexandra 
Machado, além da consultoria da professora Vera Salvador.  Este projeto é apoiado ainda por setores importantes, como a Fábrica do Conhecimento, 
Diretoria de Serviços Pedagógicos e a Gestão das unidades.  A estrutura do projeto está organizada em: coordenação geral – professora Wilna Melo; 
coordenadores locais – professoras Dalta Mota, Regina Cravo e Rozani Marins; professores focais e discentes alfabetizadores, com   funções 
específicas, e a produção de relatórios direcionados para que seja possível observar o desenvolvimento e resultados do projeto e propor rumos para 
sua continuidade.    Esta equipe trabalhará de forma integrada e interdisciplinar, orientada pela metodologia freireana, assim, o processo de 
alfabetização e letramento valoriza a realidade e os conhecimentos trazidos pelos jovens e adultos. O contexto das aulas terá como foco o domínio da 
Linguagem e Matemática, pautando-se na resolução de problemas e no domínio da leitura e escrita como ferramenta de inclusão social.   O objetivo 
neste piloto é alcançar de forma direta entre 60 e 75 alunos que deverão ser alfabetizados ao final de quatro meses e  aptos a dar continuidade aos 
seus estudos pela oferta regular da educação de Jovens e Adultos.   

Título ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DE JOVENS E ADULTOS - PILOTO INSTITUCIONAL - COORDENAÇÃO DO PROJETO - CAMPUS QUEIMADOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos A sociedade contemporânea todos os dias nos lembram da necessidade de inovar.  Somos convidados 
todo o tempo a conhecer a nova tecnologia, o novo produto, o novo consumo...  O mundo é entendido como novo, sempre, a cada dia, a cada hora.  É 
a sociedade da informação, da velocidade, na qual a busca pela inovação é concebida como o único caminho possível.  Tudo muda, a maneira de ir, vir, 
aprender, ensinar... No entanto, no Brasil do século XXI temos uma geração que foi deixada para trás, os número revelam o tamanho do problema: 12 
milhões de pessoas no Brasil ainda são analfabetas, cerca de 7,5 % da população brasileira.  Para estes indivíduos a internet, os aplicativos, ou mesmo 
um livro, um jornal ou revista são elementos distantes.  Eles não codificam o mundo formal e acabam à margem da sociedade.  Diante desta realidade 
a Estácio reconhece sua Responsabilidade Social e assume o desafio de resgatar jovens e adultos do analfabetismo, mácula que reafirma a exclusão 
social.   O Projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos concretiza a nossa missão de Educar para Transformar.  O desafio é ambicioso:  estabelecer o 
compromisso de erradicar o analfabetismo no entorno de nossas Instituições de Ensino.  Assim, para alcançar este propósito consideramos as 
principais iniciativas que já vinham sendo desenvolvidas em nossas IES, transformando-as em um grande projeto institucional. Este Projeto tem em 
seu escopo a organização das ações voltadas para a Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos definindo objetivos, metodologias, estratégias e 
resultados mensuráveis. Como piloto dessa proposta no primeiro semestre de 2018 será implementado, por meio da Extensão Social, o “Projeto de 
Alfabetização e Letramento” em três unidades: Via Brasil, Queimados e São Gonçalo.  Os critérios de escolha tiveram como pressupostos que a unidade 
estivesse situada em área periférica e com potencial de integração com a comunidade. Além disso, considerou-se a experiência prévia da coordenação 
local, dos cursos de Pedagogia, em iniciativas voltadas à alfabetização de adultos.  Para realização deste projeto foi reunido uma força-tarefa que 
envolve a Diretoria Acadêmica, representado pela área de Educação, na figura dos professores Rodrigo Rainha e Maria Inmaculada Cabanas; a diretoria 
de Cultura e Extensão, representado pelo professor Rafael Iorio, a Vice-presidência de Relações Institucionais, representada pela professora Alexandra 
Machado, além da consultoria da professora Vera Salvador.  Este projeto é apoiado ainda por setores importantes, como a Fábrica do Conhecimento, 
Diretoria de Serviços Pedagógicos e a Gestão das unidades.  A estrutura do projeto está organizada em: coordenação geral – professora Wilna Melo; 
coordenadores locais – professoras Dalta Mota, Regina Cravo e Rozani Marins; professores focais e discentes alfabetizadores, com   funções 
específicas, e a produção de relatórios direcionados para que seja possível observar o desenvolvimento e resultados do projeto e propor rumos para 
sua continuidade.    Esta equipe trabalhará de forma integrada e interdisciplinar, orientada pela metodologia freireana, assim, o processo de 
alfabetização e letramento valoriza a realidade e os conhecimentos trazidos pelos jovens e adultos. O contexto das aulas terá como foco o domínio da 
Linguagem e Matemática, pautando-se na resolução de problemas e no domínio da leitura e escrita como ferramenta de inclusão social.   O objetivo 
neste piloto é alcançar de forma direta entre 60 e 75 alunos que deverão ser alfabetizados ao final de quatro meses e  aptos a dar continuidade aos 
seus estudos pela oferta regular da educação de Jovens e Adultos.   

Docente orientador: REGINA LUCIA FERREIRA CRAVO E-mail: regina.cravo@estacio.br

Título ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DE JOVENS E ADULTOS - PILOTO INSTITUCIONAL - COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos A sociedade contemporânea todos os dias nos lembram da necessidade de inovar.  Somos convidados 
todo o tempo a conhecer a nova tecnologia, o novo produto, o novo consumo...  O mundo é entendido como novo, sempre, a cada dia, a cada hora.  É 
a sociedade da informação, da velocidade, na qual a busca pela inovação é concebida como o único caminho possível.  Tudo muda, a maneira de ir, vir, 
aprender, ensinar... No entanto, no Brasil do século XXI temos uma geração que foi deixada para trás, os número revelam o tamanho do problema: 12 
milhões de pessoas no Brasil ainda são analfabetas, cerca de 7,5 % da população brasileira.  Para estes indivíduos a internet, os aplicativos, ou mesmo 
um livro, um jornal ou revista são elementos distantes.  Eles não codificam o mundo formal e acabam à margem da sociedade.  Diante desta realidade 
a Estácio reconhece sua Responsabilidade Social e assume o desafio de resgatar jovens e adultos do analfabetismo, mácula que reafirma a exclusão 
social.   O Projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos concretiza a nossa missão de Educar para Transformar.  O desafio é ambicioso:  estabelecer o 
compromisso de erradicar o analfabetismo no entorno de nossas Instituições de Ensino.  Assim, para alcançar este propósito consideramos as 
principais iniciativas que já vinham sendo desenvolvidas em nossas IES, transformando-as em um grande projeto institucional. Este Projeto tem em 
seu escopo a organização das ações voltadas para a Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos definindo objetivos, metodologias, estratégias e 
resultados mensuráveis. Como piloto dessa proposta no primeiro semestre de 2018 será implementado, por meio da Extensão Social, o “Projeto de 
Alfabetização e Letramento” em três unidades: Via Brasil, Queimados e São Gonçalo.  Os critérios de escolha tiveram como pressupostos que a unidade 
estivesse situada em área periférica e com potencial de integração com a comunidade. Além disso, considerou-se a experiência prévia da coordenação 
local, dos cursos de Pedagogia, em iniciativas voltadas à alfabetização de adultos.  Para realização deste projeto foi reunido uma força-tarefa que 
envolve a Diretoria Acadêmica, representado pela área de Educação, na figura dos professores Rodrigo Rainha e Maria Inmaculada Cabanas; a diretoria 
de Cultura e Extensão, representado pelo professor Rafael Iorio, a Vice-presidência de Relações Institucionais, representada pela professora Alexandra 
Machado, além da consultoria da professora Vera Salvador.  Este projeto é apoiado ainda por setores importantes, como a Fábrica do Conhecimento, 
Diretoria de Serviços Pedagógicos e a Gestão das unidades.  A estrutura do projeto está organizada em: coordenação geral – professora Wilna Melo; 
coordenadores locais – professoras Dalta Mota, Regina Cravo e Rozani Marins; professores focais e discentes alfabetizadores, com   funções 
específicas, e a produção de relatórios direcionados para que seja possível observar o desenvolvimento e resultados do projeto e propor rumos para 
sua continuidade.    Esta equipe trabalhará de forma integrada e interdisciplinar, orientada pela metodologia freireana, assim, o processo de 
alfabetização e letramento valoriza a realidade e os conhecimentos trazidos pelos jovens e adultos. O contexto das aulas terá como foco o domínio da 
Linguagem e Matemática, pautando-se na resolução de problemas e no domínio da leitura e escrita como ferramenta de inclusão social.   O objetivo 
neste piloto é alcançar de forma direta entre 60 e 75 alunos que deverão ser alfabetizados ao final de quatro meses e  aptos a dar continuidade aos 
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seus estudos pela oferta regular da educação de Jovens e Adultos.   

Título ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DE JOVENS E ADULTOS - PILOTO INSTITUCIONAL - FOCAL DO CAMPUS QUEIMADOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos A sociedade contemporânea todos os dias nos lembram da necessidade de inovar.  Somos convidados 
todo o tempo a conhecer a nova tecnologia, o novo produto, o novo consumo...  O mundo é entendido como novo, sempre, a cada dia, a cada hora.  É 
a sociedade da informação, da velocidade, na qual a busca pela inovação é concebida como o único caminho possível.  Tudo muda, a maneira de ir, vir, 
aprender, ensinar... No entanto, no Brasil do século XXI temos uma geração que foi deixada para trás, os número revelam o tamanho do problema: 12 
milhões de pessoas no Brasil ainda são analfabetas, cerca de 7,5 % da população brasileira.  Para estes indivíduos a internet, os aplicativos, ou mesmo 
um livro, um jornal ou revista são elementos distantes.  Eles não codificam o mundo formal e acabam à margem da sociedade.  Diante desta realidade 
a Estácio reconhece sua Responsabilidade Social e assume o desafio de resgatar jovens e adultos do analfabetismo, mácula que reafirma a exclusão 
social.   O Projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos concretiza a nossa missão de Educar para Transformar.  O desafio é ambicioso:  estabelecer o 
compromisso de erradicar o analfabetismo no entorno de nossas Instituições de Ensino.  Assim, para alcançar este propósito consideramos as 
principais iniciativas que já vinham sendo desenvolvidas em nossas IES, transformando-as em um grande projeto institucional. Este Projeto tem em 
seu escopo a organização das ações voltadas para a Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos definindo objetivos, metodologias, estratégias e 
resultados mensuráveis. Como piloto dessa proposta no primeiro semestre de 2018 será implementado, por meio da Extensão Social, o “Projeto de 
Alfabetização e Letramento” em três unidades: Via Brasil, Queimados e São Gonçalo.  Os critérios de escolha tiveram como pressupostos que a unidade 
estivesse situada em área periférica e com potencial de integração com a comunidade. Além disso, considerou-se a experiência prévia da coordenação 
local, dos cursos de Pedagogia, em iniciativas voltadas à alfabetização de adultos.  Para realização deste projeto foi reunido uma força-tarefa que 
envolve a Diretoria Acadêmica, representado pela área de Educação, na figura dos professores Rodrigo Rainha e Maria Inmaculada Cabanas; a diretoria 
de Cultura e Extensão, representado pelo professor Rafael Iorio, a Vice-presidência de Relações Institucionais, representada pela professora Alexandra 
Machado, além da consultoria da professora Vera Salvador.  Este projeto é apoiado ainda por setores importantes, como a Fábrica do Conhecimento, 
Diretoria de Serviços Pedagógicos e a Gestão das unidades.  A estrutura do projeto está organizada em: coordenação geral – professora Wilna Melo; 
coordenadores locais – professoras Dalta Mota, Regina Cravo e Rozani Marins; professores focais e discentes alfabetizadores, com   funções 
específicas, e a produção de relatórios direcionados para que seja possível observar o desenvolvimento e resultados do projeto e propor rumos para 
sua continuidade.    Esta equipe trabalhará de forma integrada e interdisciplinar, orientada pela metodologia freireana, assim, o processo de 
alfabetização e letramento valoriza a realidade e os conhecimentos trazidos pelos jovens e adultos. O contexto das aulas terá como foco o domínio da 
Linguagem e Matemática, pautando-se na resolução de problemas e no domínio da leitura e escrita como ferramenta de inclusão social.   O objetivo 
neste piloto é alcançar de forma direta entre 60 e 75 alunos que deverão ser alfabetizados ao final de quatro meses e  aptos a dar continuidade aos 
seus estudos pela oferta regular da educação de Jovens e Adultos.   

Docente orientador: ROSANE ALVES DA SILVA REIS   E-mail: rosalvesreis@yahoo.com.br

Título ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DE JOVENS E ADULTOS - PILOTO INSTITUCIONAL - PROFESSOR FOCAL ALCÂNTARA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos A sociedade contemporânea todos os dias nos lembram da necessidade de inovar.  Somos convidados 
todo o tempo a conhecer a nova tecnologia, o novo produto, o novo consumo...  O mundo é entendido como novo, sempre, a cada dia, a cada hora.  É 
a sociedade da informação, da velocidade, na qual a busca pela inovação é concebida como o único caminho possível.  Tudo muda, a maneira de ir, vir, 
aprender, ensinar... No entanto, no Brasil do século XXI temos uma geração que foi deixada para trás, os número revelam o tamanho do problema: 12 
milhões de pessoas no Brasil ainda são analfabetas, cerca de 7,5 % da população brasileira.  Para estes indivíduos a internet, os aplicativos, ou mesmo 
um livro, um jornal ou revista são elementos distantes.  Eles não codificam o mundo formal e acabam à margem da sociedade.  Diante desta realidade 
a Estácio reconhece sua Responsabilidade Social e assume o desafio de resgatar jovens e adultos do analfabetismo, mácula que reafirma a exclusão 
social.   O Projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos concretiza a nossa missão de Educar para Transformar.  O desafio é ambicioso:  estabelecer o 
compromisso de erradicar o analfabetismo no entorno de nossas Instituições de Ensino.  Assim, para alcançar este propósito consideramos as 
principais iniciativas que já vinham sendo desenvolvidas em nossas IES, transformando-as em um grande projeto institucional. Este Projeto tem em 
seu escopo a organização das ações voltadas para a Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos definindo objetivos, metodologias, estratégias e 
resultados mensuráveis. Como piloto dessa proposta no primeiro semestre de 2018 será implementado, por meio da Extensão Social, o “Projeto de 
Alfabetização e Letramento” em três unidades: Via Brasil, Queimados e São Gonçalo.  Os critérios de escolha tiveram como pressupostos que a unidade 
estivesse situada em área periférica e com potencial de integração com a comunidade. Além disso, considerou-se a experiência prévia da coordenação 
local, dos cursos de Pedagogia, em iniciativas voltadas à alfabetização de adultos.  Para realização deste projeto foi reunido uma força-tarefa que 
envolve a Diretoria Acadêmica, representado pela área de Educação, na figura dos professores Rodrigo Rainha e Maria Inmaculada Cabanas; a diretoria 
de Cultura e Extensão, representado pelo professor Rafael Iorio, a Vice-presidência de Relações Institucionais, representada pela professora Alexandra 
Machado, além da consultoria da professora Vera Salvador.  Este projeto é apoiado ainda por setores importantes, como a Fábrica do Conhecimento, 
Diretoria de Serviços Pedagógicos e a Gestão das unidades.  A estrutura do projeto está organizada em: coordenação geral – professora Wilna Melo; 
coordenadores locais – professoras Dalta Mota, Regina Cravo e Rozani Marins; professores focais e discentes alfabetizadores, com   funções 
específicas, e a produção de relatórios direcionados para que seja possível observar o desenvolvimento e resultados do projeto e propor rumos para 
sua continuidade.    Esta equipe trabalhará de forma integrada e interdisciplinar, orientada pela metodologia freireana, assim, o processo de 
alfabetização e letramento valoriza a realidade e os conhecimentos trazidos pelos jovens e adultos. O contexto das aulas terá como foco o domínio da 
Linguagem e Matemática, pautando-se na resolução de problemas e no domínio da leitura e escrita como ferramenta de inclusão social.   O objetivo 
neste piloto é alcançar de forma direta entre 60 e 75 alunos que deverão ser alfabetizados ao final de quatro meses e  aptos a dar continuidade aos 
seus estudos pela oferta regular da educação de Jovens e Adultos.   

Docente orientador: Maria Stela Antunes da Silva E-mail: maria.antunes@estacio.br

Título ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DE JOVENS E ADULTOS - PILOTO INSTITUCIONAL- PROFESSOR FOCAL VIA BRASIL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos A sociedade contemporânea todos os dias nos lembram da necessidade de inovar.  Somos convidados 
todo o tempo a conhecer a nova tecnologia, o novo produto, o novo consumo...  O mundo é entendido como novo, sempre, a cada dia, a cada hora.  É 
a sociedade da informação, da velocidade, na qual a busca pela inovação é concebida como o único caminho possível.  Tudo muda, a maneira de ir, vir, 
aprender, ensinar... No entanto, no Brasil do século XXI temos uma geração que foi deixada para trás, os número revelam o tamanho do problema: 12 
milhões de pessoas no Brasil ainda são analfabetas, cerca de 7,5 % da população brasileira.  Para estes indivíduos a internet, os aplicativos, ou mesmo 
um livro, um jornal ou revista são elementos distantes.  Eles não codificam o mundo formal e acabam à margem da sociedade.  Diante desta realidade 

Docente orientador: Mônica Silva Ferreira E-mail: profmonicaferreira@hotmail.com
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a Estácio reconhece sua Responsabilidade Social e assume o desafio de resgatar jovens e adultos do analfabetismo, mácula que reafirma a exclusão 
social.   O Projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos concretiza a nossa missão de Educar para Transformar.  O desafio é ambicioso:  estabelecer o 
compromisso de erradicar o analfabetismo no entorno de nossas Instituições de Ensino.  Assim, para alcançar este propósito consideramos as 
principais iniciativas que já vinham sendo desenvolvidas em nossas IES, transformando-as em um grande projeto institucional. Este Projeto tem em 
seu escopo a organização das ações voltadas para a Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos definindo objetivos, metodologias, estratégias e 
resultados mensuráveis. Como piloto dessa proposta no primeiro semestre de 2018 será implementado, por meio da Extensão Social, o “Projeto de 
Alfabetização e Letramento” em três unidades: Via Brasil, Queimados e São Gonçalo.  Os critérios de escolha tiveram como pressupostos que a unidade 
estivesse situada em área periférica e com potencial de integração com a comunidade. Além disso, considerou-se a experiência prévia da coordenação 
local, dos cursos de Pedagogia, em iniciativas voltadas à alfabetização de adultos.  Para realização deste projeto foi reunido uma força-tarefa que 
envolve a Diretoria Acadêmica, representado pela área de Educação, na figura dos professores Rodrigo Rainha e Maria Inmaculada Cabanas; a diretoria 
de Cultura e Extensão, representado pelo professor Rafael Iorio, a Vice-presidência de Relações Institucionais, representada pela professora Alexandra 
Machado, além da consultoria da professora Vera Salvador.  Este projeto é apoiado ainda por setores importantes, como a Fábrica do Conhecimento, 
Diretoria de Serviços Pedagógicos e a Gestão das unidades.  A estrutura do projeto está organizada em: coordenação geral – professora Wilna Melo; 
coordenadores locais – professoras Dalta Mota, Regina Cravo e Rozani Marins; professores focais e discentes alfabetizadores, com   funções 
específicas, e a produção de relatórios direcionados para que seja possível observar o desenvolvimento e resultados do projeto e propor rumos para 
sua continuidade.    Esta equipe trabalhará de forma integrada e interdisciplinar, orientada pela metodologia freireana, assim, o processo de 
alfabetização e letramento valoriza a realidade e os conhecimentos trazidos pelos jovens e adultos. O contexto das aulas terá como foco o domínio da 
Linguagem e Matemática, pautando-se na resolução de problemas e no domínio da leitura e escrita como ferramenta de inclusão social.   O objetivo 
neste piloto é alcançar de forma direta entre 60 e 75 alunos que deverão ser alfabetizados ao final de quatro meses e  aptos a dar continuidade aos 
seus estudos pela oferta regular da educação de Jovens e Adultos.   

Título ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DE JOVENS E ADULTOS - PILOTO INSTITUCIONAL-COORDENAÇÃO DO PROJETO - CAMPUS VIA BRASIL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos A sociedade contemporânea todos os dias nos lembram da necessidade de inovar.  Somos convidados 
todo o tempo a conhecer a nova tecnologia, o novo produto, o novo consumo...  O mundo é entendido como novo, sempre, a cada dia, a cada hora.  É 
a sociedade da informação, da velocidade, na qual a busca pela inovação é concebida como o único caminho possível.  Tudo muda, a maneira de ir, vir, 
aprender, ensinar... No entanto, no Brasil do século XXI temos uma geração que foi deixada para trás, os número revelam o tamanho do problema: 12 
milhões de pessoas no Brasil ainda são analfabetas, cerca de 7,5 % da população brasileira.  Para estes indivíduos a internet, os aplicativos, ou mesmo 
um livro, um jornal ou revista são elementos distantes.  Eles não codificam o mundo formal e acabam à margem da sociedade.  Diante desta realidade 
a Estácio reconhece sua Responsabilidade Social e assume o desafio de resgatar jovens e adultos do analfabetismo, mácula que reafirma a exclusão 
social.   O Projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos concretiza a nossa missão de Educar para Transformar.  O desafio é ambicioso:  estabelecer o 
compromisso de erradicar o analfabetismo no entorno de nossas Instituições de Ensino.  Assim, para alcançar este propósito consideramos as 
principais iniciativas que já vinham sendo desenvolvidas em nossas IES, transformando-as em um grande projeto institucional. Este Projeto tem em 
seu escopo a organização das ações voltadas para a Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos definindo objetivos, metodologias, estratégias e 
resultados mensuráveis. Como piloto dessa proposta no primeiro semestre de 2018 será implementado, por meio da Extensão Social, o “Projeto de 
Alfabetização e Letramento” em três unidades: Via Brasil, Queimados e São Gonçalo.  Os critérios de escolha tiveram como pressupostos que a unidade 
estivesse situada em área periférica e com potencial de integração com a comunidade. Além disso, considerou-se a experiência prévia da coordenação 
local, dos cursos de Pedagogia, em iniciativas voltadas à alfabetização de adultos.  Para realização deste projeto foi reunido uma força-tarefa que 
envolve a Diretoria Acadêmica, representado pela área de Educação, na figura dos professores Rodrigo Rainha e Maria Inmaculada Cabanas; a diretoria 
de Cultura e Extensão, representado pelo professor Rafael Iorio, a Vice-presidência de Relações Institucionais, representada pela professora Alexandra 
Machado, além da consultoria da professora Vera Salvador.  Este projeto é apoiado ainda por setores importantes, como a Fábrica do Conhecimento, 
Diretoria de Serviços Pedagógicos e a Gestão das unidades.  A estrutura do projeto está organizada em: coordenação geral – professora Wilna Melo; 
coordenadores locais – professoras Dalta Mota, Regina Cravo e Rozani Marins; professores focais e discentes alfabetizadores, com   funções 
específicas, e a produção de relatórios direcionados para que seja possível observar o desenvolvimento e resultados do projeto e propor rumos para 
sua continuidade.    Esta equipe trabalhará de forma integrada e interdisciplinar, orientada pela metodologia freireana, assim, o processo de 
alfabetização e letramento valoriza a realidade e os conhecimentos trazidos pelos jovens e adultos. O contexto das aulas terá como foco o domínio da 
Linguagem e Matemática, pautando-se na resolução de problemas e no domínio da leitura e escrita como ferramenta de inclusão social.   O objetivo 
neste piloto é alcançar de forma direta entre 60 e 75 alunos que deverão ser alfabetizados ao final de quatro meses e  aptos a dar continuidade aos 
seus estudos pela oferta regular da educação de Jovens e Adultos.   

Docente orientador: Dalta Barreto Motta E-mail: dalta.mota@estacio.br

Título CURSO SOBRE EDUCAÇÃO, DIVERSIDADE E PRECONCEITO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto de extensÃ£o social â€œCurso sobre EducaÃ§Ã£o, Diversidade e â€œ se destina a atender ao Parecer CNE/CP NÂº 2/2015 e Ã  ResoluÃ§Ã£o 
CNE/CP NÂº 2/2015 que estabelecem o pressuposto da articulaÃ§Ã£o das licenciaturas com o sistema de ensino, principalmente estabelecendo o 
entrosamento da universidade com a escola de EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica para a concretizaÃ§Ã£o do saber profissional das licenciaturas que estÃ¡ voltado 
para o saber aprender/ensinar. Tem como objetivo geral aprofundar o conhecimento e a reflexÃ£o sobre os direitos humanos no que tange as 
categorias de educaÃ§Ã£o inclusiva, diversidade e preconceito, estando elas inerentemente interligadas para sua compreensÃ£o, contribuindo para a 
melhoria qualitativa da formaÃ§Ã£o pedagÃ³gica e para uma docÃªncia pautada na justiÃ§a social. Com base em metodologia qualitativa, o curso 
serÃ¡ desenvolvido tendo por base realizar uma anÃ¡lise discursiva de leis, decretos, resoluÃ§Ãµes que incidem sobre as polÃticas pÃºblicas, 
desenhadas para atender os sujeitos sociais historicamente em desvantagem em relaÃ§Ã£o a outros grupos da sociedade brasileira. A organizaÃ§Ã£o 
didÃ¡tica do curso comporta duas unidades de ensino e em mÃ³dulos temÃ¡ticos organizados em torno da anÃ¡lise do embasamento teÃ³rico e da 
legislaÃ§Ã£o na qual Os alunos participarÃ£o de forma presencial no Curso em encontros quinzenais com trÃªs horas de duraÃ§Ã£o e Ã  distÃ¢ncia, 
envolvendo quatro horas semanais de estudo individuais e/ou em grupo. Os resultados atingidos por meio do impacto social do curso de extensÃ£o 
social ocorrerÃ£o na medida que os participantes divulguem na sua escola os resultados dos debates e se integrem a uma pedagogia para a justiÃ§a 
social.

Docente orientador: Nelma Alves Marques Pintor E-mail: nelmapintor@uol.com.br 

Título IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECA HOSPITALAR VIRTUAL E FORMAÇÃO DE TUTORES BRINCANTES

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A brinquedoteca hospitalar virtual é de suma importância para garantir o direito da criança, previsto na legislação, de brincar durante todo o tempo em 
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que estiver internada, mesmo quando impossibilitada de sair do leito. Este tipo de brinquedoteca pode “ser levada” até o local onde a criança está e 
através da utilização, por exemplo, de tablets pode ter acesso a todas as atividades lúdicas pertinentes à sua faixa etária.

Título METODOLOGIA ATIVA DE APRENDIZAGEM PARA ALÉM DOS MUROS DA UNIVERSIDADE: AS POSSIBILIDADES DA SALA DE AULA INVERTIDA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Em nossa unidade temos um projeto interdisciplinar desenvolvido pelos cursos de Pedagogia, Psicologia e Administração e intitulado de Metodologia 
Ativa de Aprendizagem para além dos muros da Universidade. Esse projeto tem como objetivo trabalhar com instituições escolares da Educação Básica 
para a divulgação e implementação de metodologias que promovam maior participação dos alunos no processo educacional e uma aprendizagem mais 
significativa. Todos os dias na prática docente verificamos a dificuldade do aluno em lidar com novos conhecimentos e dos professores em 
disponibilizar aos alunos formas alternativas de superar estas dificuldades. As metodologias ativas atuam justamente no engajamento dos alunos, lhes 
proporcionando novas maneiras de acessar e internalizar o conhecimento. A produção da aprendizagem significativa implica a conexão do que o aluno 
já sabe com os conhecimentos que está adquirindo, quer dizer, o antigo com o novo. “De acordo com Coll, existem duas condições para a construção 
da aprendizagem significativa: a existência de um conteúdo potencialmente significativo e a adoção de uma atitude favorável para a aprendizagem, ou 
seja, a postura própria do discente que permite estabelecer associações entre os elementos novos e aqueles já presentes na sua estrutura cognitiva. 
(MITRE, 2008, p. 2135) “ Nas metodologias ativas, o aprendizado se dá em grande maioria a partir de problemas significativos, desafios relevantes, 
jogos, estudo de caso, atividades em grupos/individuais e leituras. As tecnologias móveis e em rede abriram novas possibilidades para conectar espaços 
e organizar aulas mais ativas, nas quais os alunos participam efetivamente e o professor utiliza recursos tecnológicos para obter feedback imediato dos 
alunos, isso se torna interessante, pois viabiliza intervenções didáticas mais produtivas no processo de ensino-aprendizagem. Diante deste contexto 
esse projeto terá como metodologia reuniões mensais para planejamento, encontros de formação para os discentes da Estácio que participarão do 
mesmo, reuniões de planejamento, realização das oficinas na escola beneficiária e a elaboração e submissão de um relato desta experiência em um 
congresso ou periódico de educação. Este projeto é financeiramente viável à medida que os recursos para o desenvolvimento deste projeto estão 
disponíveis em nossa unidade e na escola beneficiária. A disponibilidade e a adesão de alguns professores instituição selecionada em caráter voluntário 
corroboram para a exequibilidade desta pesquisa. Diante desta realidade não há a priori a necessidade de investimento financeiro nesta pesquisa.  O 
impacto social deste projeto se dará em dois aspectos: o primeiro impacto será na comunidade escolar que terá uma parte do seu corpo docente 
realizando uma formação continuada e o segundo impacto será em nossos alunos das licenciaturas que terão a oportunidade de ampliar o seu 
conhecimento prático profissional. O ministro da Educação, Mendonça Filho ressalta essa importância a afirmar que “A boa formação de professores é 
fundamental e tem um impacto direto dentro da sala de aula, principalmente, na questão da qualidade do ensino e do aprendizado das crianças e 
jovens nas escolas de educação básica do Brasil”. Dentro deste projeto maior temos uma subárea que é chamada de Sala de aula invertida, ou flipped 
classroom, que é uma estratégia que visa mudar os paradigmas do ensino presencial, alterando sua organização tradicional. O principal objetivo dessa 
abordagem é que o aluno tenha prévio acesso ao material da aula – impresso ou on-line. Nosso projeto visa desenvolver uma capacitação sobre sala de 
Aula Invertida com 5 professores de uma escola pública de Resende. A partir desta formação desenvolveremos junto a eles planos de aulas e materiais 
didáticos que sejam inspirados nessa nova abordagem. Os alunos do Curso de Pedagogia irão participar da capacitação, bem como acompanhar todo o 
processo de elaboração das aulas e confecção dos materiais.  

Docente orientador: Gisele Americo Soares E-mail: giseleamerico@hotmail.com

Título NÚCLEO DE ESCUTA E ORIENTAÇÃO EDUCATIVO-PEDAGÓGICA PARA ATENDIMENTO À ESCOLA E FAMÍLIA COM CRIANÇA EM SITUAÇÃO 
ESCOLAR

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Núcleo de Escuta e Orientação Educativo-Pedagógica para Atendimento à Escola e à Família com Criança em Situação Escolar - NEOFE - projeto de 
extensão social do Curso de Pedagogia da Universidade Estácio de Sá/Campus Cabo Frio, que atende crianças matriculadas na rede municipal local. 
Palavras-chave: Ensino-extensão social. Práxis transformadora.

Docente orientador: Marcos Antônio da Silva E-mail: ppmarsilva@outlook.com

Título PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: PROTAGONISMO SOCIAL DOS ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto busca acompanhar a efetivação das propostas contidas no Plano Municipal de Educação do Município de São João de Meriti, contando com a 
participação dos alunos do curso para estudo do plano, seleção de metas e estratégias que envolvam a Educação Infantil, verificação do alcance dos 
percentuais definidos para 2018 e divulgação, através de seminários, entre os alunos do curso de Pedagogia, do resultado alcançado e também o 
trabalho realizado.

Docente orientador: Dalta Barreto Motta E-mail: dalta.mota@estacio.br

Título Projeto de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos do Campus Ilha do Governador da Universidade Estácio de Sá

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A EJA tem como finalidade promover nos alfabetizandos a reflexão sobre o exercício pleno da cidadania, o saber indispensável às suas ações quevão 
desde desempenhar uma profissão até participar politicamente nas decisões de sua comunidade, oportunizando aos alunos que não tiveram acesso à 
educação básica no tempo previsto, a utilização da capacidade de leitura e escrita, para atender às suas necessidades e continuar aprendendo. Desta 
forma espera-se que ao final do processo de letramento e alfabetização o aluno seja capaz de ler, escrever e interpretar pequenos textos; desenvolver 
estratégias próprias de resolução de problemas por meio do conhecimento matemático. 

Docente orientador: Márcia Varela Zuardi de Barros E-mail: marcia.barros@estacio.br

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título METODOLOGIA ATIVA DE APRENDIZAGEM PARA ALÉM DOS MUROS DA UNIVERSIDADE: LUDICIDADE E APRENDIZAGEM

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Em nossa unidade temos um projeto interdisciplinar desenvolvido pelos cursos de Pedagogia, Direito, Psicologia e Administração e intitulado de 
Metodologia Ativa de Aprendizagem para além dos muros da Universidade. Esse projeto tem como objetivo trabalhar com instituições escolares da 
Educação Básica para a divulgação e implementação de metodologias que promovam maior participação dos alunos no processo educacional e uma 
aprendizagem mais significativa. Todos os dias na prática docente verificamos a dificuldade do aluno em lidar com novos conhecimentos e dos 
professores em disponibilizar aos alunos formas alternativas de superar estas dificuldades. As metodologias ativas atuam justamente no engajamento 
dos alunos, lhes proporcionando novas maneiras de acessar e internalizar o conhecimento. A produção da aprendizagem significativa implica a conexão 
do que o aluno já sabe com os conhecimentos que está adquirindo, quer dizer, o antigo com o novo. Nas metodologias ativas, o aprendizado se dá em 

Docente orientador: Iara Maria de Farias E-mail: iara.farias@estacio.br

UNESA Página 120 de 127



grande maioria a partir de problemas significativos, desafios relevantes, jogos, estudo de caso, atividades em grupos/individuais e leituras. As 
tecnologias móveis e em rede abriram novas possibilidades para conectar espaços e organizar aulas mais ativas, nas quais os alunos participam 
efetivamente e o professor utiliza recursos tecnológicos para obter feedback imediato dos alunos, isso se torna interessante, pois viabiliza intervenções 
didáticas mais produtivas no processo de ensino-aprendizagem. Diante deste contexto esse projeto terá como metodologia reuniões mensais para 
planejamento, encontros de formação para os discentes da Estácio que participarão do mesmo, reuniões de planejamento, realização das oficinas na 
escola beneficiária e a elaboração e submissão de um relato desta experiência em um congresso ou periódico de educação. Este projeto é 
financeiramente viável à medida que os recursos para o desenvolvimento deste projeto estão disponíveis em nossa unidade e na escola beneficiária. A 
disponibilidade e a adesão de alguns professores instituição selecionada em caráter voluntário corroboram para a exequibilidade desta pesquisa. A 
Estácio de Sá-Resende fornecerá acesso a fontes de conhecimento, seja por meio de livros disponibilizados na biblioteca e/ou pelo acesso aos bancos 
de dados. Diante desta realidade não há a priori a necessidade de investimento financeiro nesta pesquisa. O impacto social deste projeto se dará em 
dois aspectos: o primeiro impacto será na comunidade escolar que terá uma parte do seu corpo docente realizando uma formação continuada e o 
segundo impacto será em nossos alunos das licenciaturas que terão a oportunidade de ampliar o seu conhecimento prático profissional. O ministro da 
Educação, Mendonça Filho ressalta essa importância a afirmar que “A boa formação de professores é fundamental e tem um impacto direto dentro da 
sala de aula, principalmente, na questão da qualidade do ensino e do aprendizado das crianças e jovens nas escolas de educação básica do Brasil”. 
Dentro deste projeto maior temos uma subárea que é a utilização da ludicidade como ferramenta de aprendizagem. A escola tradicional, 
aparentemente, centrava seus esforços na transmissão de conteúdos e no disciplinamento dos sujeitos, dentro desta lógica não cabe um modelo de 
ensino lúdico. No entanto, frequentemente ouvimos especialistas da área de educação que apoiam a importância do lúdico estar presente na sala de 
aula. E ouvimos também queixas dos educadores de que se fala da importância da ludicidade, mas não se vivenciam atividades lúdicas. Não é tão 
simples uma transformação pelas próprias experiências que o professor tem ao longo de sua formação acadêmica, e é neste contexto que o presente 
projeto de extensão se insere, levando à prática educativa as construções teóricas da academia.

Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física

Título ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE ESTÁCIO PETRÓPOLIS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
 Desenvolvemos um projeto base para atuação de uma Instituição de Ensino Superior (IES), junto às políticas públicas (PPs) governamentais do governo 
da cidade de Petrópolis. Com o objetivo de desenvolverestudos sobre a utilização dosequipamentos de atividades físicas e  promover estudos sobre o 
envelhecimento humano, as patologias , com a hipertensão arterial e orientações para todos os praticantes.

Docente orientador: Renato de vasconcelos Farjalla E-mail: renatofarjalla@gmail.com

Título EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO EM PSICOMOTRICIDADE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Intervenção e Educação em Psicomotricidade terá como finalidade principal prestar serviços de prevenção e consultoria nas áreas de educação física e 
saúde.  Dedica-se a identificar precocemente e minimizar dificuldades provocadas direta ou indiretamente pelos déficits no processo de 
amadurecimento humano.  A Prática Psicomotora concentra seu interesse no dinamismo do desenvolvimento psicológico infantil, privilegiando o 
período que vai até aproximadamente sete anos - período este pleno de acontecimentos importantes e significativos que favorecem a compreensão 
dos processos psíquicos e suas formas de expressão. A Prática Psicomotora apresenta um referencial teórico-prático específico, centrado na ação 
espontânea da criança e na unificação dos aspectos psicomotores que se expressam nas relações estabelecidas com o espaço, o tempo, os objetos, as 
pessoas e com seu próprio corpo.  Psicomotricidade, Desenvolvimento infantil, amadurecimento humano

Docente orientador: Marina Guedes de Oliveira Lopes E-mail: profmarinaguedes@gmail.com

Título TERCEIRA IDADE EM MOVIMENTO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O estudo tem por objetivo avaliar os efeitos de um programa de atividades físicas sobre o equilíbrio, força muscular, flexibilidade, indicadores de 
saúde, autonomia funcional e qualidade de vida de idosos. O programa que tem capacidade para atender 35 idosos e oferece atividades de exercícios 
de alongamento, fortalecimento muscular, relaxamento e descontração, e jogos de Xadrez.  Palavras-chave: envelhecimento, exercício físico, 
atividades da vida diária, qualidade de vida, quedas, força muscular.

Docente orientador: Rodrigo Gomes de Souza Vale E-mail: rodrigovale@globo.com

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título A IMPORTÂNCIA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELA ACADEMIA DA 
TERCEIRA IDADE – ATI / UNESA CAMPUS PETRÓPOLIS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A ATI / UNESA campus Petrópolis desenvolveu um projeto multidisciplinar para atender a necessidade da população idosa. A pesquisa surge para 
avaliar o impacto da consulta de enfermagem aos idosos portadores HAS e DM tipo II no que compete a mudança de hábitos e estilo de vida e adesão 
medicamentosa. Palavras - chaves: Idoso, enfermagem, política de saúde.

Docente orientador: Christianne Reis de Souza Lara E-mail: christiannelara@bol.com.br

Título ESTRATÉGIA DE ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento são eixos referenciais para todas as atividades de atenção à criança e ao adolescente. Dentre 
as várias ações que priorizam promover a saúde, prevenir e curar as doenças das crianças está à consulta de enfermagem, que visa prestar uma 
assistência integral, resolutiva, contínua e de boa qualidade para atender as necessidades da população.  Objetivos 1. Propiciar ao aluno de 
Enfermagem a pratica no lidar com a criança saudável 2. Propiciar a este aluno o reconhecimento e encaminhamento de eventuais casos de agravo à 
saúde relacionados ao crescimento e desenvolvimento, que devem ser encaminhadas para equipe multidisciplinar 2. Fornecer ao curso de Enfermagem 
da Universidade Estácio de Sá a integração de seus alunos com a realidade social local bem como uma possibilidade de atividade pratica  3. Propiciar a 
sociedade local a oportunidade de orientação especializada minimizando situações de agravo a saúde de forma preventiva 4. Propiciar uma maior 
divulgação das atividades sociais da universidade Metodologia: palestras e consultas de orientação nas unidades escolares próximas a Universidade. 

Docente orientador: Andréia neves de sant ana E-mail: anetanna22@gmail.com
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Justificativa  Pela necessidade de maior vigilância na área da criança e adolescente tendo em vista as taxas de mortalidade que embora tenham 
diminuído, ainda apresentam números expressivos. Propiciar  ao curso de Enfermagem da Universidade Estácio de Sá a integração de seus alunos com 
a realidade social local bem como uma possibilidade de atividade pratica  Propiciar a sociedade local a oportunidade de orientação especializada 
minimizando situações de agravo a saúde de forma preventiva Palavras chaves: orientação de enfermagem, cuidados em saúde, puericultura em 
enfermagem

Título PREVENÇÃO DE DST´S VIRAIS EM ESCOLAS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto de extensão “prevenção de DST´s virais em escolas” tem como objetivos gerais promover ações de prevenção de DST´s virais em escolas com 
alunos de graduação em enfermagem. Nosso público alvo são adolescentes e pré-adolescentes matriculados na rede pública de ensino da cidade do 
Rio de Janeiro.

Docente orientador: Ismael da Silva Costa E-mail: ismael.silva@estacio.br

Projeto(s) do curso: Farmácia

Título FARMÁCIA SOLIDÁRIA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Devido ao aumento no número de  medicamentos disponíveis para comercialização e no consumo de medicamentos, a dispensação de uma 
quantidade medicamentos e além da necessária para o tratamento, a impossibilidade de fracionamento, à prescrição incorreta e a distribuição de 
amostras-grátis facilitam a presença da farmácia caseira. (EICKHOFF et al.,2009).   A falta de informação e de postos de recolhimento gera a dúvidas 
sobre o que fazer quando os medicamentos que vencem ou quando não são mais utilizados (FIGUEREDO et al, 2010). Por isso parte da população 
acaba reutilizando-os ou descartando-os no lixo comum ou no vaso sanitário, o que acarreta em danos a saúde e ao meio ambiente (FIGUEREDO et al, 
2010).  Apesar do crescimento da produção e consumo de medicamentos, uma parte da população menos favorecida continua tendo dificuldade ao 
acesso aos medicamentos. A Farmácia Solidária tem como objetivo minimizar o descarte inadequado de medicamentos, a promoção do uso racional 
de medicamentos,  facilitar o acesso a medicamentos pela população carente  e possibilitar a pratica do conhecimento acadêmico junto a sociedade, 
promovendo a capacitação e qualificação dos mesmos.  Palavras-chave: Assistência farmacêutica;  farmácia; medicamentos; doação. 

Docente orientador: Luciana Rodrigues Lessa E-mail: lurodlessa@hotmail.com 

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título ESTIMULAÇÃO NEUROPSICOMOTORA DE CRIANÇAS COM ATRASO NA IDADE CRONOLÓGICA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Projeto indicado às crianças com atraso cronológico com necessidade de estimulação neuropsicomotora. Acadêmicos de fisioterapia sob supervisão 
realizarão condutas. Objetiva prestar atendimento; oferecer conexão entre a teoria e prática; oportunizar a vivência interdisciplinar com a pedagogia; 
atender as demandas do curso e da comunidade. fisioterapia; comunidade; pedagogia

Docente orientador: Conceição Eleonora Ferreira Vasconcelos E-mail: eleonora.vas@terra.com.br

Título PROJETO ESTIMULAÇÃO PSICOMOTORA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Este projeto é uma iniciativa do curso de fisioterapia da Universidade Estácio de Sá, dos professores da disciplina Psicomotricidade e desenvolvido na 
intenção de favorecer aos alunos de 1º ao 8º períodos deste curso. Sabemos ser de máxima importância na formação de qualquer profissional da 
saúde a observação orientada dos diversos tipos de transtornos que podem vir a desestabilizar o ser humano em suas etapas evolutivas.   No caso da 
infância, tal observação além de permitir conhecer melhor o desenvolvimento de nossa espécie, possibilita, caso seja necessário, uma intervenção de 
forma precoce, sem dúvida, favorecendo o prognóstico para a reabilitação. A iniciativa dos professores de psicomotricidade surgiu da necessidade de 
concretizar o corpo teórico de tal disciplina, com sua prática, enquanto recurso no atendimento fisioterapêutico na infância. O projeto também 
engloba a disciplina fisioterapia na saúde da criança, visto que, oferecerá atendimento à crianças com patologias próprias da infancia, abordadas na 
disciplina em questão. O fato de nossos alunos se beneficiarem de tais experiências só virá a enriquecer sua formação e melhor prepará-los para o 
mercado de trabalho.  Palavras Chave: Desenvolvimento infantil, Fisioterapia, Psicomotricidade, estimulação precoce.  

Docente orientador: Amanda Regina Ribeiro de Oliveira E-mail: amandarroliveira@gmail.com

Projeto(s) do curso: Medicina

Título INSTRUÇÃO AO AUTOEXAME DA CAVIDADE ORAL E DA GLÂNDULA TIREÓIDE PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DA 
POLICLÍNICA RONALDO GAZOLLA-CENTRO DE SAÚDE ESCOLA-LAPA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Anualmente ocorrem mais de oito milhões de novos casos de câncer bucal no mundo, dos quais 264.000 originam-se na boca. O câncer bucal está 
entre os cânceres mais frequentes, apesar de ser um dos poucos tipos de câncer onde é possível realizar o autoexame. No Brasil, trata-se do quinto 
tipo de câncer mais comum entre os homens e o nono entre as mulheres.O câncer de tireoide é responsável por aproximadamente 1% de todos os 
tumores malignos do corpo. No entanto, suspeita-se que sua incidência seja maior pelo fato de ser um tumor geralmente pouco agressivo, que pode 
passar despercebido ao longo da vida. O câncer de tireoide é três vezes mais comum nas mulheres do que nos homens. Dois em cada três casos 
ocorrem com pessoas na faixa etária entre 20 e 55 anos de idade. Devido ao seu posicionamento mais anterior no pescoço, a glândula Tireóide é 
facilmente palpável e observável no autoexame.A orientação a pacientes de como se realizar estes tipos de autoexames, de cavidade oral e de glândula 
tireóide, será fundamental para a elaboração de diagnóstico precoce de lesões benignas e malignas, servindo de indicativos, em caso de exames 
positivos, para realização de exames histopatológicos. Introdução: O câncer vem ocupando papel cada vez mais importante no perfil de mortalidade do 
Brasil. Dentre os tipos mais prevalentes, o câncer bucal aparece em oitavo lugar, com incidência e mortalidade crescentes. Somando-se à mortalidade, 
a morbidade associada ao câncer bucal tem impacto importante na qualidade de vida dos pacientes, pois seu diagnóstico tem sido realizado 
tardiamente, reduzindo as possibilidades de cura e aumentando as mutilações decorrentes do tratamento.Contrário a outros tipos de câncer, que 
requerem ferramentas mais sofisticadas para o diagnóstico, o bucal é facilmente detectado em um exame clínico de rotina, ou autoexame realizado 
pelo próprio paciente, desde que devidamente orientado. Essa enfermidade tem comportamento agressivo, o tratamento é mutilante, além de ser 
excludente social. A taxa de mortalidade da doença está em torno de 50 por cento dos casos, constituindo assim um problema de saúde pública. 
Considerando o elevado índice de morbidade e mortalidade e pela grande possibilidade de diminuição destes índices através da identificação precoce, 

Docente orientador: André Luiz Santos Saud E-mail: a.santossaud@yahoo.com.br
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os esforços do sistema de saúde em relação a esse problema deve se concentrar na educação do público, informando-o quanto aos fatores de risco, 
sinais e sintomas de alerta, bem como sobre a realização do autoexame. Desta maneira tem-se a oportunidade do diagnóstico precoce do câncer de 
boca, detectando-o em estágios incipientes. Segundo uma enquete realizada pelo site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), 
a maioria das pessoas não conhece ou não faz esse autoexame da tireoide. A pesquisa online mostra que 40,8% dos internautas afirmaram que não 
fazem o exame, 35,6% disseram nunca ter ouvido falar dele e apenas 23,6% conhecem e o fazem. O problema relacionado à tireoide, em tela, são os 
nódulos tireoidianos, caroços que aparecem na glândula, e que, em cerca de 5% dos casos, podem representar câncer. A importância do autoexame 
surge porque eles são capazes de serem detectados precocemente, palpando a região anterior do pescoço e realizando-se as outras manobras. 
Palavras-chave: prevenção primária glândula tireóide Boca Autoexame.

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título OFICINA SABER DO SABOR

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Oficina Saber do Sabor é um projeto de extensão envolvendo professores e alunos dos cursos de Nutrição, de Gastronomia e jovens com Síndrome 
de Down. São trabalhados conceitos de Nutrição, Alimentação, Gastronomia e Saúde através de oficinas culinárias direcionadas para o 
desenvolvimento de habilidades culinárias dos jovens e facilitando a autonomia dos mesmos nas escolhas alimentares. O grupo atualmente atendido é 
composto por 12 jovens com Síndrome de Down participantes do Projeto Reunir, com idade entre 22 e 41 anos. Este projeto está sendo desenvolvido 
desde 2014, tem periodicidade semanal e cada oficina tem duração de 3 horas. Em cada encontro são executadas de 2 a 3 preparações, de acordo com 
o tema proposto em cronograma. São trabalhadas preparações rotineiras e sem grande complexidade que os jovens podem executar fora do ambiente 
acadêmico, inserindo aos poucos produtos e formas de preparo que tornem sua alimentação mais equilibrada e saudável. Os jovens são divididos em 
bancadas e acompanhados por pelo menos um aluno de Nutrição e um aluno de Gastronomia, com a supervisão de um professor da Nutrição. Até o 
momento observamos melhora no desenvolvimento motor dos jovens, especialmente no pré-preparo de alimentos e na decoração dos pratos. Alguns 
superaram o medo de utilizar facas e se aproximar do fogão. Com a continuidade do projeto, outras habilidades são aos poucos inseridas. Palavras-
chave: oficina culinária, Síndrome de Down, Alimentação, Nutrição, Gastronomia, saúde

Docente orientador: Claudia Olsieski da Cruz E-mail: claudia.cruz@estacio.br

Projeto(s) do curso: Odontologia

Título AMBULATÓRIO DA BOCA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: A Estomatologia é a especialidade da Odontologia responsável pelo diagnóstico, prevenção e tratamento das doenças da cavidade oral. 
Dentro destas doenças o Câncer de boca é a mais preocupante, sendo considerado um problema de saúde pública no Brasil. Mais de 15.000 novos 
casos da doença foram diagnosticados no país em 2016, a maior parte deles em estágios avançados, reduzindo a chance de cura e aumentando a 
complexidade do tratamento e as sequelas. Desde 2002 a equipe de Estomatologia do Curso de Odontologia desenvolve um projeto de extensão 
chamado “Ambulatório da Boca”. Nestes 15 anos, mais de 4.000 pacientes foram atendidos, recebendo consultas clínicas e procedimentos de 
diagnóstico, incluindo biopsias e pequenas cirurgias orais. Cerca de 13% dos casos incluíram diagnóstico de Câncer ou de Desordens potencialmente 
cancerizáveis. O foco principal do atendimento são pacientes com baixo poder aquisitivo (SUS) e que não encontraram atendimento nesta 
especialidade dentro dos serviços públicos de saúde. Parte da experíência do ambulatório está publicada em uma das referências incluídas 
abaixo. Justificativa: manter o funcionamento do Ambulatório da Boca visando dar continuidade ao atendimento de pacientes que busquem 
atendimento na especialidade de Estomatologia.  Objetivos: oferecer atendimento em Estomatologia, como foco principal na prevenção e no 
diagnóstico do Câncer bucal, especialmente a população de baixa renda. Metodologia: o projeto já vem sendo executado no Curso de Odontologia e 
pretendemos manter a estrutura de funcionamento. O atendimento será feito por discentes do curso de Odontologia com auxílio direto de 3 docentes. 
As consultas serão agendadas e o atendimento será realizado semanalmente em um período de 5 horas. Para o atendimento utilizaremos a infra-
estrutura já existente nas clínicas do curso de Odontologia, incluindo material de consumo para exame clínico simplificado. No caso de procedimentos 
de diagnóstico, os discentes serão responsáveis por todo o material utilizado. O atendimento baseia-se em 3 vertentes, cada uma delas coordenada 
por 1 docente: diagnóstico e interface clínico-patológica (Fábio Ramôa Pires); cirurgias orais menores (Águida Maria Menezes Aguiar Miranda); manejo 
e controle dos pacientes oncológicos (Juliana de Noronha Santos Netto). Viabilidade econômico-financeira: o Ambulatório da Boca funciona desde 
2002 tendo seus custos incluídos dentro da planilha das clínicas do curso de Odontologia, com pequeno impacto financeiro para a instituição. As 
necessidades materiais envolvidas no atendimento têm custo baixo e fazem parte do atendimento básico direcionado a todos os pacientes das clínicas 
odontológicas do curso. Os materiais envolvidos nos procedimentos cirúrgicos são contraparte obrigatória dos alunos participantes do projeto. Metas: 
atender 200 pacientes novos/ano e manter o atendimento regular aos pacientes já cadastrados no ambulatório com foco principal nos pacientes 
portadores de Câncer de boca e Desordens potencialmente cancerizáveis. Impacto social: o atendimento é voltado prioritariamente a pacientes 
pertencentes a população de baixa renda (SUS) e que não tenham encontrado atendimento em Estomatologia dentro da rede pública de saúde (65% 
dos pacientes atendidos ao longo destes 15 anos enquadram-se neste perfil). Abrangência geográfica: o atendimento será feito no campus Barra 
World / Recreio, Rio de Janeiro. A maioria dos pacientes é oriunda das zonas oeste e norte da cidade, entretanto não há restrição com relação a origem 
dos pacientes e temos recebido pacientes oriundos de toda a região metropolitana do Rio de Janeiro e de outros municípios do 
Estado. Referências: Amaral SM, Miranda AMMA, Netto JNS, Pires FR. Prevalence of oral and maxillofacial diseases diagnosed in an Oral Medicine 
service during a 7-year period . J Oral Diagn, v. 1, e. 2, 2016. http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home+/boca/definicao – 
acessado em 26/01/18

Docente orientador: Fábio Ramôa Pires E-mail: ramoafop@yahoo.com

Título BANCO DE DENTES

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Segundo a Lei no 10.211 de 23 de março de 2001, o dente, como qualquer outro órgão humano, somente poderá ser doado com o consentimento do 
paciente ou de seu responsável. E a instituição que comercializar dentes será penalizada e poderá ter suas atividades suspensas. O Banco de Dentes 
Humanos da Universidade Estácio de Sá foi implantado em abril de 2001, após aprovação do Projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa (parecer n. 
44/2001) e pela Diretoria do Campus Paulo de Frontin.  No campo pedagógico o Banco de Dentes desempenha importante papel no fornecimento de 
elementos dentários aos graduandos para as atividades laboratoriais pré-clínicas de endodontia, prótese e dentística e para o estudo da anatomia 
dental e escultura, inibindo portanto o comércio ilegal destes órgãos. A questão ética envolvida no uso de dentes humanos em pesquisas científicas diz 
respeito à origem destes órgãos, algumas vezes negligenciada e desconsiderada pelos pesquisadores. Grande parte dos Comitês de Ética em Pesquisa 
(CEPs) está conscientizada a respeito das questões éticas envolvidas no uso e manipulação destes dentes, passando a exigir do pesquisador a 
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comprovação de sua origem.  Enfim, é importante que todos, alunos e professores de Odontologia e toda a comunidade leiga se conscientizem a 
respeito da importância do Banco de Dentes como um banco de órgãos humanos. Serão oferecidas 20 vagas/semestre aos alunos do 1o ao 7o período 
de graduação do curso de Odontologia, sendo necessário o cumprimento da carga horária de 2h/semana em atividades que dizem respeito a 
funcionalidade do Banco de Dentes: estímulo às doações de dentes, captação, limpeza, desinfecção, esterilização e armazenamento dos dentes 
doados. Após essa etapa os alunos são treinados para o preenchimento de formulários necessários ao fornecimento de dentes solicitados para 
treinamento pré-clinico e/ou pesquisa. Para o funcionamento do projeto, é necessária a presença de um responsável técnico, no caso, um cirurgião-
dentista/docente da instituição de ensino. O equipamento permanente foi adquirido no início do projeto, sendo semestralmente solicitado o material 
necessário para a manipulação dos dentes doados, segundo as normas de biossegurança. 

Título PRÓ-CRIANÇA CARDÍACA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
1.	Introdução  A preocupação com a saúde geral de crianças cardiopatas transcende os limites da abordagem médica, sendo necessária a formação de 
uma equipe multidisciplinar para atender integralmente este tipo de paciente.  2.	Justificativa A maioria dos casos de endocardite desencadeados por 
patógenos bucais não tem início nos procedimentos odontológicos, mas nas bacteremias espontâneas, como as decorrentes da escovação dental e da 
mastigação (MORAES, DIAS, FURTADO 2004). Em geral as crianças cardiopatas apresentam problemas de saúde bucal decorrentes de hábitos 
inadequados de higiene bucal e dietéticos, bem como pouca assiduidade a consultas odontológicas. Por conseguinte, a presença do odontopediatra na 
equipe multidisciplinar que realiza o tratamento destes pacientes é condição indispensável.   3.	Objetivos Os objetivos deste projeto é oferecer 
atendimento odontológico educativo e curativo aos pacientes atendidos no Projeto Pró-Criança Cardíaco, além de propiciar a vivência prática do 
atendimento a esta população diferenciada, com importante comprometimento sistêmico, ao aluno de graduação do Curso de Odontologia e 
possibilitar mais uma opção de atividade extra-muro.. 4.	Metodologia e Estratégia de Ação O Pró-Criança Cardíaca é uma instituição médica sem fins 
lucrativos que presta atendimento ambulatorial e cirúrgico a crianças carentes portadoras de patologia cardíaca.  A Universidade Estácio de Sá firmou 
convênio com a referida instituição, oferecendo recurso humano: professores e alunos estagiários. As inscrições ocorrem nos primeiros dias do período 
letivo. O atendimento da equipe ocorre nas sextas-feiras das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas. A base do atendimento odontológico oferecido é a 
educação em saúde. O projeto oferece às crianças consultas de tratamento curativo: tratamento endodôntico, restaurador, periodontal e cirúrgico 
(exodontia). Após concluído o tratamento odontológico o paciente retornará para avaliação da sua condição bucal entre 1 a 6 meses, conforme as 
condições de saúde bucal individual. 5.	Viabilidade Econômica – Financeira Recurso Humano: 1 professora do Curso de Odontologia da Universidade 
Estácio de Sá. Todos os materiais e instrumentais são fornecidos pela própria instituição.  6. Metas - Prestar atendimento clínico humanizado e 
especializado às crianças cardíacas inscritas no projeto. -  Realizar estratégias de educação em saúde para o paciente e seus familiares. - Fornecer aos 
alunos estagiários embasamento teórico sobre atendimento odontológico de crianças cardíacas 6.	Impacto Social  O Projeto já beneficiou mais de 
1200 crianças nestes anos de realização, proporcionando a elas modificarem sua realidade frente a saúde bucal, e consequentemente a sua própria 
saúde sistêmica. Aproximadamente 35 alunos já participaram na condução de atendimentos humanizados e especializados a estas crianças e seus 
responsáveis. Sempre se mostraram compromissados a atenderem as necessidades preventivas e curativas destes pacientes.  7.	Abrangência 
Geográfica: O público alvo de crianças atendidas é proveniente de toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, municípios da serra fluminense e 
também de outros estados da União.  8.	Referências Bibliográficas  KEMPER, A.R., et al. Strategies for implementing screening for critical congenital 
heart disease. Pediatrics, v.128, n.5, p.1259-1267, 2011. MORAES, R.G.B., DIAS, L.Z.S., FURTADO, M. A. H. A doença periodontal e o seu 
relacionamento com as doenças cardiovasculares. In: Brunetti, M. C. (coordenação) Periodontia Médica: uma abordagem integrada. Säo Paulo; Senac 
Säo Paulo; 2004, p. 218-249.  WILSON, W.; TAUBERT, K. A.; GEWITZ, M. et al. Prevention of infective endocarditis. Guidelines from the American Heart 
Association. 2007. http://www.circulationaha.org 
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Título PROJETO TRAUMA PROF. ERNANI ABAD: COM ÊNFASE EM DENTÍSTICA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
PROJETO TRAUMA Prof. ERNANI ABAD: ênfase em Dentística INTRODUÇÃO 	Estudos epidemiológicos (Caldas Jr AF, Burgos MEA, 2001) indicam que o 
Trauma Dental tem sido um problema significante em crianças e jovens, e que a incidência de traumatismos supera as doenças carie e periodontal. A 
maior parte dos traumas dentais envolvem os dentes anteriores, causando restrições para mastigar, falar claramente, timidez ao sorrir ou expor os 
dentes.  	Segundo Mehmet, E.T., et al. os traumatismos dentários em crianças ente 1 a 2 anos, as quedas são as causas mais comuns, enquanto aos 5 
anos a hiperatividade, e as brincadeiras infantis são as principais causas. Em meninos de 8 a 11 anos, os acidentes de bicicleta e em playgrounds são 
mais frequentes, já em adolescentes as atividades esportivas e os assaltos é que frequentemente causam as injuriais dentais. JUSTIFICATIVA	 	O 
Projeto Trauma, desenvolvido na UNESA (1999-2017) é de grande relevância para os acadêmicos da faculdade de Odontologia, assim como para toda a 
população. Por ser um Projeto referência na cidade, recebe encaminhamentos de vários hospitais da região. 	Observando a necessidade de dar 
continuidade ao atendimento e realizar o acompanhamento a curto, médio e longo prazo dos quase 2000 atendimentos realizados durante a existência 
do PROJETO TRAUMA, realizaremos  as consultas de controle e a novos pacientes, traçaremos diagnósticos diferenciados e prováveis prognósticos para 
diferentes tipos de traumatismos dentários, o que justifica o pedido à BAE 2018. OBJETIVOS 	Realizar consultas de controle clínico para 
acompanhamento dos pacientes atendidos pelo PROJETO TRAUMA e a novos pacientes; Reparar danos, dentro da abrangência da disciplina de 
Dentística; E/ou encaminhar para atendimento especializado de acordo com a necessidade de tratamento; Traçar possíveis prognósticos para variadas 
situações de traumatismo dental. METODOLOGIA 	Selecionaremos semestralmente 12 acadêmicos, que tenham cursado as disciplinas de Dentística 
II, Endodontia e Periodontia, e serão treinados com aulas teóricas/práticas. 	Realizaremos 28 consultas para novos pacientes, e 280 de controle. 
Nessas consultas de controle realizaremos: Anamnese; radiografias, testes de sensibilidade, e fotografias.  	Pacientes que apresentarem necessidade 
de tratamento adicional em decorrência do traumatismo dental, haverá uma análise, e se abrangido pela disciplina de DENTÍSTICA, poder-se-á oferecer 
e realizar na clínica do projeto. Caso haja a necessidade de tratamento especializado, estes serão direcionados. 	Ao término do atendimento, todos os 
dados coletados serão incluídos em planilhas de dados.  VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 	Todo custo do projeto será subsidiado através de 
recursos já existentes e oferecidos pelas clínicas da faculdade de odontologia UNESA. METAS Realizar consultas para novos pacientes e de controle 
clínico e radiográfico;  Reparar intercorrências clínicas, dentro da abrangência da disciplina de DENTÍSTICA; e/ou encaminhar para atendimento 
especializado; Traçar prognósticos para variadas situações clínicas de traumatismo dental IMPACTO  SOCIAL	 	Ao longo dos quase 20 anos de 
existência, o Projeto Trauma realizou uma média de 100 novos atendimentos por ano. Durante a vigência deste edital a previsão será realizar 
gratuitamente no mínimo 308 consultas. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 	O Projeto Trauma se tornou referência em todo o estado do Rio de Janeiro, 
recebendo encaminhamentos das redes de saúde publica e privada.	 REFERÊNCIAS 1 - Caldas AF Jr1, Burgos ME.A retrospective study of traumatic 
dental injuries in a Brazilian dental trauma clinic, Dent Traumatol. 2001 Dec;17(6):250-3. 2 - Mehmet ET, et al. Traumatic dental injuries in Turkish 
children, Istanbul. Dental Traumatology 2014; 30: 280–284. 3 - Silva-Oliveira F, Goursand D, Ferreira RC, Paiva PCP, Paiva HN, Ferreira EF, Zarzar PM. 
Traumatic dental injuries in Brazilian children and oral health-related quality of life. Dent Traumatol. 2017 Aug 23.
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Título PROJETO TRAUMA PROF. ERNANI ABAD: COM ÊNFASE EM PERIODONTIA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO 	Estudos epidemiológicos (Caldas Jr AF, Burgos MEA, 2001) indicam que o Trauma Dental tem sido um problema significante em 
crianças e jovens, e que a incidência de traumatismos supera as doenças carie e periodontal. A maior parte dos traumas dentais envolvem os dentes 
anteriores, causando restrições para mastigar, falar claramente, timidez ao sorrir ou expor os dentes.  	Segundo Mehmet, E.T., et al. os traumatismos 
dentários em crianças ente 1 a 2 anos, as quedas são as causas mais comuns, enquanto aos 5 anos a hiperatividade, e as brincadeiras infantis são as 
principais causas. Em meninos de 8 a 11 anos, os acidentes de bicicleta e em playgrounds são mais frequentes, já em adolescentes as atividades 
esportivas e os assaltos é que frequentemente causam as injuriais dentais.  JUSTIFICATIVA	 	O Projeto Trauma, desenvolvido na UNESA (1999-2017) 
é de grande relevância para os acadêmicos da faculdade de Odontologia, assim como para toda a população. Por ser um Projeto referência na cidade, 
recebe encaminhamentos de vários hospitais da região. 	Observando a necessidade de dar continuidade ao atendimento e realizar o 
acompanhamento a curto, médio e longo prazo dos quase 2000 atendimentos realizados durante a existência do PROJETO TRAUMA, realizaremos  as 
consultas de controle e a novos pacientes, traçaremos diagnósticos diferenciados e prováveis prognósticos para diferentes tipos de traumatismos 
dentários, o que justifica o pedido à BAE 2018.  OBJETIVOS 	Realizar consultas de controle clínico para acompanhamento dos pacientes atendidos 
pelo PROJETO TRAUMA e a novos pacientes; Reparar danos, dentro da abrangência da disciplina de PERIODONTIA; E/ou encaminhar para atendimento 
especializado de acordo com a necessidade de tratamento; Traçar possíveis prognósticos para variadas situações de traumatismo 
dental.  METODOLOGIA 	Selecionaremos 12 acadêmicos, que tenham cursado as disciplinas de Dentística II, Endodontia e Periodontia, e que serão 
treinados com aulas teóricas/práticas. 	Realizaremos 28 consultas para novos pacientes, e 280 de controle. Nessas consultas de controle realizaremos: 
anamnese; radiografias, testes de sensibilidade, e fotografias. 	Pacientes que apresentarem necessidade de tratamento adicional em decorrência do 
traumatismo dental prévio, haverá uma análise, e se abrangido pela disciplina de PERIODONTIA, poder-se-á oferecer e realizar na clínica do projeto. 
Caso haja a necessidade de tratamento especializado, estes serão direcionados. 	Ao término do atendimento, todos os dados coletados serão 
incluídos em planilhas de dados.   VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 	Todo custo do projeto será subsidiado através de recursos já existentes e 
oferecidos pelas clínicas da faculdade de odontologia UNESA.  METAS -Realizar consultas para novos pacientes e de controle clínico e radiográfico;  -
Reparar intercorrências clínicas dentro da abrangência da disciplina de PERIODONTIA; e/ou encaminhar para atendimento especializado -Traçar 
prognósticos para variadas situações clínicas de traumatismo dental  IMPACTO  SOCIAL	 	Ao longo dos quase 20 anos de existência, o Projeto 
Trauma realizou uma média de 100 novos atendimentos por ano. Durante a vigência deste edital a previsão será realizar em média 308 consultas 
gratuitas.   ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 	O Projeto Trauma se tornou referência em todo o estado do Rio de Janeiro, recebendo encaminhamentos 
das redes de saúde publica e privada.	  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1 - Caldas AF Jr1, Burgos ME.A retrospective study of traumatic dental injuries 
in a Brazilian dental trauma clinic, Dent Traumatol. 2001 Dec;17(6):250-3. 2 - Mehmet ET, et al. Traumatic dental injuries in Turkish children, Istanbul. 
Dental Traumatology 2014; 30: 280–284. 3 - Silva-Oliveira F, Goursand D, Ferreira RC, Paiva PCP, Paiva HN, Ferreira EF, Zarzar PM. Traumatic dental 
injuries in Brazilian children and oral health-related quality of life. Dent Traumatol. 2017 Aug 23. 
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Título PROJETO TRAUMA PROF. ERNANI ABAD: ÊNFASE EM ENDODONTIA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO  Estudos epidemiológicos (Caldas Jr AF, Burgos MEA, 2001) indicam que o Trauma Dental tem sido um problema significante em crianças 
e jovens, e que a incidência de traumatismos supera as doenças carie e periodontal. A maior parte dos traumas dentais envolvem os dentes anteriores, 
causando restrições para mastigar, falar claramente, timidez ao sorrir ou expor os dentes.   Segundo Mehmet, E.T., etal. os traumatismos dentários em 
crianças ente 1 a 2 anos, as quedas são as causas mais comuns, enquanto aos 5 anos a hiperatividade, e as brincadeiras infantis são as principais 
causas. Em meninos de 8 a 11 anos, os acidentes de bicicleta e em playgrounds são mais frequentes, já em adolescentes as atividades esportivas e os 
assaltos é que frequentemente causam as injuriais dentais.  JUSTIFICATIVA   O Projeto Trauma, desenvolvido na UNESA (1999-2017) é de grande 
relevância para os acadêmicos da faculdade de Odontologia, assim como para toda a população. Por ser um Projeto referência na cidade, recebe 
encaminhamentos de vários hospitais da região.  Observando a necessidade de darcontinuidadeaoatendimento e realizar o acompanhamento a curto, 
médio e longo prazo dos quase 2000 atendimentos realizados durante a existência do PROJETO TRAUMA, realizaremos as consultas de controle e a 
novospacientes, traçaremosdiagnósticos diferenciados e prováveisprognósticos para diferentes tipos de traumatismos dentários, o que justifica o 
pedido à BAE 2018.  OBJETIVOS  Realizar consultas de controle clínico e radiográfico para acompanhamento dos pacientes atendidos pelo PROJETO 
TRAUMA e a novospacientes; Reparar danos, dentro da abrangência da disciplina de ENDODONTIA; E/ou encaminhar para atendimento especializado 
de acordo com a necessidade de tratamento; Traçar possíveisprognósticos para variadas situações de traumatismo dental.  METODOLOGIA  
Selecionaremos semestralmente12 acadêmicos, que tenham cursado as disciplinas de Dentística II, Endodontia e Periodontia, e serão treinados com 
aulas teóricas/práticas.  Realizaremos 28 consultasparanovospacientes, e 280 consultas de controle. Nessas consultas de controle realizaremos: 
Anamnese; radiografias, testes de sensibilidade, e fotografias.   Pacientes que apresentarem necessidade de tratamento adicional em decorrência do 
traumatismo dental, haverá uma análise, e se abrangido pela disciplina de ENDODONTIA, poder-se-á oferecer e realizar na clínica do projeto. Caso haja 
a necessidade de tratamento especializado, estes serão direcionados.Ao término do atendimento, todos os dados coletados serão incluídos em 
planilhas de dados.  VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA  Todo custo do projeto será subsidiado através de recursos já existentes e oferecidos 
pelas clínicas da faculdade de odontologia UNESA.  METAS  Realizar consultas paranovospacientes e de controle clínico e radiográfico;   Reparar 
intercorrências clínicas, dentro da abrangência da disciplina de ENDODONTIA; e/ou encaminhar para atendimento especializado;  Traçarprognósticos 
para variadas situações clínicas de traumatismo dental.  IMPACTO SOCIAL   Ao longo dos quase 20 anos de existência, o Projeto Trauma realizou uma 
média de 100 novos atendimentos por ano. Durante a vigência deste edital a previsão será realizar gratuitamente no mínimo280 consultas de controle 
periódico e 28 novosatendimentos.   ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA  O Projeto Trauma se tornou referência em todo o estado do Rio de Janeiro, 
recebendo encaminhamentos das redes de saúde publica e privada.   REFERÊNCIAS  1 - Caldas AF Jr1, Burgos ME.A retrospective study of traumatic 
dental injuries in a Brazilian dental trauma clinic, Dent Traumatol. 2001 Dec;17(6):250-3.  2 - Mehmet ET, et al. Traumatic dental injuries in Turkish 
children, Istanbul. Dental Traumatology 2014; 30: 280–284.  3 - Silva-Oliveira F, Goursand D, Ferreira RC, Paiva PCP, Paiva HN, Ferreira EF, Zarzar PM. 
Traumatic dental injuries in Brazilian children and oral health-related quality of life. Dent Traumatol. 2017 Aug 23.
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Título TRAUMATISMO DENTÁRIO INFANTIL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O atendimento de crianças com traumatismo na dentição decídua requer uma abordagem diferenciada, uma vez que os dentes permanentes podem 
ser acometidos com frequência. Os responsáveis devem ser informados sobre os danos futuros relacionados ao trauma imediato, bem como as 
possíveis sequelas que, podem ocorrer na dentição permanente. Neste projeto, são realizados o diagnóstico, tratamento, prognóstico e 
acompanhamento dos elementos dentários envolvidos, sendo enfatizada uma abordagem peculiar de acordo com o caso clínico. O projeto iniciou em 
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2014 e até o presente momento foram realizados uma media de 400 atendimentos. Alunos de todos os períodos participam do projeto, na qualidade 
de auxiliar ou profissional. No momento está sendo criado um banco de dados para o armazenamento dos casos clínicos e futuras pesquisas 
relacionadas ao tema. Palavras-chave: Traumatismo; dentes deciduos; prevenção

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL A ALUNOS PETROPOLITANOS DE ESCOLAS PÚBLICAS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Este projeto tem por objetivo prestar serviços à comunidade, mais especificamente aos adolescentes que estão terminando o ensino médio nas escolas 
públicas da cidade de Petrópolis, através da aplicação de orientações vocacionais. O programa tem a finalidade de ampliar o conhecimento desses 
estudantes sobre as possibilidades de atuação profissional, de modo a promover escolhas profissionais e de vida mais conscientes e assertivas.  Neste 
processo os jovens terão contato direto com os estagiários do curso de psicologia que serão responsáveis pela realização entrevistas, condução de 
dinâmicas de grupo, aplicação de testes de personalidade, inteligência e interesses, além de elaborar o laudo final do processo que indica 
possibilidades dentro do resultado geral. O projeto visa, dessa forma, articular teoria e prática, proporcionando aos estagiários do curso de psicologia a 
ampliação do conhecimento.  Por meio desse programa, busca-se também contribuir com a implementação nos índices de adesão da Universidade ao 
aproximar os alunos da instituição durante o processo e diminuir os índices de evasão, visto que a falta de esclarecimento acerca do curso eleito, das 
possibilidades de atuação dentro da área escolhida e da própria matriz curricular, relaciona-se, em parte, com a incidência de abandono, transferências 
e desligamentos.
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Título ORIENTAÇÃO VOCACIONAL NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA ILHA DO GOVERNADOR

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Projeto Orientação Vocacional visa oferecer uma realização prática do conteúdo aprendido em sala de aula, relacionado a este tema. Além disto, 
nossa intenção também está relacionada a uma reflexão mais aprofundada da importância do processo de escolha profissional, tanto para nossos 
alunos quanto para os alunos dos Colégios de Ensino Médio alcançados. Assim, as atividades envolvidas na execução visam trabalhar tanto os alunos 
do curso de graduação em Psicologia, com a aplicação prática das atividades relacionadas à Orientação Vocacional, quanto os alunos do Ensino Médio, 
com a facilitação do processo de definição profissional, possibilitando, assim, uma escolha madura e consciente. Palavras-chave: Escolha, Adolescência, 
Interesses, Orientação Vocacional

Docente orientador: Eliana Amélia Martins Figueiredo E-mail: nana.mfg@gmail.com

Título PROJETO DE EXTENSÃO SOCIAL - NÚCLEO EDUCAÇÃO E TRABALHO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Considerando a demanda do mercado de trabalho por candidatos já com triagem inicial e capacitados, considerando a grande demanda de estudantes 
dos cursos, considerando a competitividade do mercado de trabalho, principalmente na atualidade, e considerando a necessidade de ampliar as 
qualificações do PPC em Psicologia Organizacional e Trabalho, propomos a implantação de um núcleo de desenvolvimento de conhecimentos, 
habilidades e atitudes para os estudantes estreitando a proximidade entre empresas e academia. As metas do Núcleo Educação e Trabalho,como 
prestador de serviços, favorecerá aos alunos da Estácio - Sulacap (qualificações pessoais e apresentações ao mercado de trabalho para participações 
em processos seletivos), favorecerá as empresas (referência de capacitação e agilização de seus processos seletivos internos, sem ônus) e favorecerá 
aos cursos/campus (captação e diferencial competitivo). Nosso campo de atuação interno contempla 1576 alunos dos cursos de Psicologia, 
Administração e Gestão de Recursos Humanos, em 2015.2.

Docente orientador: Fátima Pereira E-mail: fatimaqvt@zipmail.com.br

Título TRABALHO DE GRUPO DE SUPORTE E PROMOÇÃO DE ESPAÇO DE EXPRESSÃO COM A COMUNIDADE DA ORGANIZAÇÃO NÃO 
GOVERNAMENTAL PODEMOS SER CRIANÇAS SAUDÁVEIS - POSCRIS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução e justificativa - Desde março de 2015, o presente projeto de extensão social vem atuando com suporte psicológico para crianças, pré-
adolescentes e pais da comunidade das Malvinas, bairro dominado pelo tráfico de drogas na cidade de Macaé/RJ. Com a intenção de aproximar a 
clínica de família na atenção básica e na assistência social, desenvolvemos ações de grupo e de atendimento emergencial com usuários do POSCRIS. Em 
seu quarto ano, acreditamos que sustentar um modelo de atenção psicológica básica exige uma continuidade das ações. Além disso, coloca-nos de 
frente a um desfio permanente de ações integradas e inovadoras, exigindo uma união de forças que envolve todos os seguimentos da sociedade, 
principalmente a acadêmica e a comunidade assistida. Atender o sujeito em nível psicológico num contexto social de risco e vulnerabilidade exigirá 
uma articulação de saberes, avaliações e intervenções integralmente coesas com todos os níveis de atenção, estabelecendo mecanismos de garantia 
da qualidade do atendimento aos sujeitos e de propostas que visam melhorar a qualidade de vida. Promover um espaço de expressão e referência em 
comunidade carente tem mostrado resultado ao longo do tempo. Precisamos dar continuidade. O primeiro avanço foi o estabelecimento dos laços. 
Segundo avanço foi a conquista do trabalho psíquico de expressão das emoções, sentimentos, pensamentos e relações pelos participantes. Terceiro, a 
melhoria do relacionamento das crianças nas escolas e na família. Nossa tarefa é levar o aluno da UNESA a um lugar merecedor de fomento de ações 
que visam a cuidar e facilitar mudanças subjetivas em torno das formas de enfrentamento dos problemas. O aluno aprende enquanto atua e articula o 
seu conhecimento e aprendizado. O trabalho em comunidade exige uma visualização e preocupação permanentes de práticas mais eficazes, dando 
espaço a ações comprometidas com a solução de problemas, a prevenção de doenças, a promoção de saúde, a cultura e a elevação da qualidade de 
vida da comunidade. A promoção de saúde psicológica compreende uma das estratégias de produção de saúde social e das relações, a fim de que os 
sujeitos assistidos possam responder às necessidades sociais. Objetivos - Objetivamos promover um espaço de expressão, de suporte e de reflexão 
permanente na ONG POSCRIS; acolher e facilitar encontros com a comunidade para melhoria da qualidade de vida; desenvolver atividades de reflexão 
e expressão com crianças e pais; fortalecer os préstimos do SPA do curso de Psicologia da UNESA/Macaé. Metodologia - Com base numa investigação 
qualitativa de trabalho clínico, nortearemos os procedimentos de trabalho com observação permanente e continuada do movimento dos grupos, 
atentando para informações consistentes e ao impacto das mudanças ocorridas no mesmo ao longo dos encontros. Viabilidade econômico-financeira. 
Os grupos de suporte necessitarão de um espaço fixo para os encontros. As orientações com os familiares de crianças e adolescentes da comunidade 
das Malvinas serão realizadas na própria comunidade, no centro de recreação social. Os materiais de custeio serão solicitados aos órgãos de fomento, 
caso necessário. Calculamos um impacto social mínimo sobre as relações estabelecidas, uma vez que pode haver algum conflito durante os debates. 
Abrangência Geográfica. Os grupos de suporte e de reflexão atingem prioritariamente a comunidade das Malvinas da cidade de Macaé. Referências - 
CAMPOS, E. P. Grupos de Suporte. Em MELLO FILHO, J de. (org). Grupo e corpo: psicoterapia de grupo com pacientes somáticos. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2011, cap. 6, pág. 113 a 125. MELLO FILHO, J de. (org). Grupo e corpo: psicoterapia de grupo com pacientes somáticos. São Paulo: Casa do 
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Psicólogo, 2011. PICHON-RIVIÈRE, E. Teoria do Vínculo. São Paulo: Martins Fontes, 1995. TURATO, E. R. Tratado da Metodologia da Pesquisa Clínico-
quantitativa. 2a ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2003.

Projeto(s) do curso: Serviço Social

Título NÚCLEO DE ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS E INDÍGENAS (NEABI)

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O NEABI está direcionado às questões étnico-raciais, com ênfase no estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, bem como a importância de 
tais conteúdos na formação dos alunos dos cursos do ensino superior, presencial e à distância, nos graus de tecnologia, bacharelado e 
licenciatura. Palavras-chave: cultura afro-brasileira, cultura indígena, questões étnico-raciais. O NEABI está direcionado às questões étnico-raciais, 
com ênfase no estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, bem como a importância de tais conteúdos na formação dos alunos dos cursos do 
ensino superior, presencial e à distância, nos graus de tecnologia, bacharelado e licenciatura. Palavras-chave: cultura afro-brasileira, cultura indígena, 
questões étnico-raciais. 
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