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A PR E SE N T A Ç ÃO
A Estácio tem como missão promover integração da academia e gestão para oferecer uma educação transformadora ao
maior número de pessoas, criando um impacto positivo na sociedade. No contexto da Extensão, esta missão se
desdobra de forma a proporcionar dentro dos espaços das IES do grupo Estácio ambientes, políticas e ações que
permitam o desenvolvimento das atividades de Extensão, ampliando cada vez mais a participação de docentes e
discentes nestas atividades.
Na UNESA, os projetos de extensão são acompanhados desde 2014 e apresentados anualmente no “Fórum de Extensão
da UNESA”. Na quinta edição deste evento, realizada em 2018, foram apresentados 51 trabalhos de 18 diferentes
cursos.
A partir de 2018 as atividades de extensão de 32 instituições de ensino do grupo Estácio passaram a ser acompanhadas
pela Diretoria de Pesquisa e Extensão. Neste mesmo ano foram desenvolvidos 315 projetos de extensão de distintas
áreas de conhecimento. Para dar vistas a uma parcela do que é desenvolvido neste âmbito, foi criada a I Mostra de
Extensão da Estácio com apresentação de 55 projetos.
Neste Caderno trazemos os resumos dos trabalhos apresentados na I Mostra de Extensão da Estácio e no V Fórum de
Extensão da UNESA, que ajudam a ilustrar as atividades de extensão desenvolvidas em nossas instituições.
Rio de Janeiro, outubro de 2018,

Rafael Mario Iorio Filho
Diretor de Pesquisa e Extensão - Estácio
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Autoria: Bernadethe Motta Moser
E-mail para contato: bernadethemoser@gmail.com

IES: UNESA
RESUMO

Este projeto aborda a violência de gênero no contexto doméstico, após levantamentos feitos em 2016 nos Centros de Referência da Assistência
Social ( CRAS) e Centros de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)e Delegacia Especializada de atendimento à mulher, do
município de Campos dos Goytacazes-RJ. Os resultados confirmam o que a bibliografia específica nos indica sobre o tema, ressaltando que os
fatores causadores dessa violência resultam de longo processo histórico e social, cujas vertentes evidenciam o desrespeito pela mulher vista como
ser inferior e subjugado na sociedade. Para contribuir com a mudança desse cenário, propõem-se várias ações integradas tais como: elaboração
de uma cartilha, realização de palestras e de eventos com a finalidade de conscientizar as pessoas sobre seus direitos e deveres na interação social
de gênero. Além disso, a prevenção da violência contra a mulher se fortalece à medida em que as políticas públicas forem efetivadas, mas para
isso, faz-se necessário a cobrança por parte dos setores organizados da sociedade, com destaque para o papel da Universidade.O tema do projeto,
presente em diversas classes sociais, tem grande relevância por sua importância no que tange à violência doméstica, em crescimento vertiginoso
no Brasil. Está configurado na pauta dos direitos humanos e se tem buscado salientar que este tipo de violência até bem pouco tempo era invisível
e considerado assunto proibido. Deve ser de responsabilidade de toda a sociedade denunciar e propor ações capazes de alterar essa realidade.
Com esta pesquisa, cria-se a possibilidade de informar à comunidade e às instituições diretamente, envolvidas com o microssistema sobre
aspectos sociológicos, administrativos e jurídicos do seu funcionamento, permitindo, assim uma maior transparência de todo o sistema e maior
efetividade em sua atuação. E, ainda, contribuir para buscar novas alternativas de solução de conflitos em Campos dos Goytacazes. Divulgar os
resultados da pesquisa feita em 2017; Elaborar uma Cartilha sobre a violência contra a mulher, usando linguagem simples e de fácil compreensão;
Realizar um Ciclo de Palestras e Seminário Interdisciplinar sobre a Lei Maria da Penha e/ou Violência contra a mulher, no campus da Universidade,
aberto ao público em geral; Esta pesquisa será feita com o aporte bibliográfico do tema, incluindo a webgrafia; além disso será norteada pelos
resultados da pesquisa de campo feita em 2016; e também terá suporte da etnografia, considerando as especificidades do tema e do público alvo
em questão.Os resultados obtidos até a presente data, foram: Atualização e busca de patrocínio para impressão colorida da Cartilha de Violência
contra a Mulher. Atualização dos dados da Violência contra a Mulher , em Campos dos Goytacazes referentes ao ano de 2017 (ISP/RJ).
Reformulação dos gráficos e planilhas comparativos, da Violência contra a Mulher em Campos dos Goytacazes, referentes as anos de 2015,2016 e
2017, respectivamente. Assim como, foram realizadas 12 (doze) Palestras, 02 (duas) Oficinas de Leitura e 05 (cinco) Programas de rádio,como
forma de divulgação dos Projetos Inovadores que transformam Pessoas e valorizam a Sociedade, fomentados pela Unesa, em cumprimento das
tarefas na execução do plano de trabalho realizado no desenvolvimento do Projeto.

Título:

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

9

Autoria: Karen Gabriely Sousa Santos
E-mail para contato: gneraks23@outlook.com

IES: ESTÁCIO FAP
RESUMO

O objetivo do projeto é proporcionar uma vivência prática da realidade jurídica e assistencial no enfrentamento da violência doméstica e familiar
contra a mulher, por isso focada nos alunos de direito e serviço social. No primeiro momento os alunos terão contato com as estratégias
promovidas pelo Estado formal no combate à violência de gênero. Após essa vivência que incluem: a) visitas técnicas institucionais; b) ciclo de
palestras; c) treinamentos; d) ações filantrópicas; será iniciado de forma efetiva, ações em escolas pública e privada, como por exemplo, mostras
científicas-culturais, entende-se que a escola além de espaço do ensino e aprendizagem é também um espaço de promoção da cidadania e de
valores que reforçam a ideia de Justiça Social. O objetivo é integrar a Estácio/FAP na rede de enfrentamento a violência de gênero no Estado como
agente de transformação dessa realidade da violência. Para isso serão ouvidos os atores que estão ligados diretamente a esta questão. Como por
exemplo, os agentes das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) da polícia civil, o Núcleo de Atendimento Especializado à
Mulher (Naem), da Defensoria Pública do Pará, agentes do PROPAZ Mulher, representantes das Casas Abrigo, representantes dos Juizados de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e do Núcleo de Enfrentamento da Violência contra a Mulher (NEVM), do Ministério Público do
Estado do Pará. Percebe-se que a Rede de Atendimento reúne ações e serviços das áreas da assistência social, justiça, segurança pública e saúde,
integrando a Rede de Enfrentamento, ao contemplar o eixo de assistência previsto na Política Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as
Mulheres. Contudo para que o enfrentamento seja efetivo, eficaz e eficiente é necessário um entendimento amplo da violência de gênero como
fenômeno histórico e social de âmbito mundial. Agredir, matar, estuprar uma mulher ou uma menina são fatos que têm acontecido ao longo da
história em praticamente todos os países ditos civilizados e dotados dos mais diferentes regimes econômicos e políticos. A magnitude da agressão,
porém, varia. É mais frequente em países de uma prevalecente cultura masculina, e menor em culturas que buscam soluções igualitárias para as
diferenças de gênero. Então como buscar soluções igualitárias? Esse é um questionamento que o projeto se faz na tentativa de buscar formas mais
pluralistas de resolução de conflito que envolvam mais uma cultura social e menos recursos punitivos e de sanção como o sistema prisional.
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IES: UNESA
RESUMO

Este projeto de extensão tem como objeto de estudo a política pública municipal relativa à educação ambiental, para tecer a "implementação" de
uma Educação Ambiental interativa, motivadora, inovadora, multidisciplinar e crítica, no processo de formação e capacitação de atores da gestão
ambiental municipal. Diante de décadas de políticas que ao longo do caminho se perderam em sua eficácia e eficiência pela falta de capacitação
dos atores envolvidos, busca-se demonstrar que o processo de empoderamento e emancipação da gestão ambiental municipal deverá ter como
foco mudanças de: valores, atos, atitudes, projetos pedagógicos propostos, ética política e práticas acadêmicas determinantes na formação de
novos “sujeitos ecológicos”. É relevante qualificar a gestão ambiental pública em processos formativos continuados para a implementação
integrada e descentralizada das políticas públicas em educação ambiental. Em um primeiro momento, realiza-se uma análise do processo de
educação ambiental na Formação e Capacitação de Gestores, Professores e Instituições envolvidas para atuarem nas questões Ambientais do
Município de Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro. Será alvo da pesquisa o conhecimento do bioma local e a análise das ações do ente
federativo em suas políticas públicas de educação ambiental. A Educação Ambiental não está restrita à sala de aula. Formar cidadãos conscientes e
minimizar os impactos negativos causados pelo atual modelo de utilização dos recursos naturais é a missão da Educação Ambiental e isso exige
analisar de modo crítico os métodos de ensino-aprendizagem relacionados às políticas públicas de educação ambiental. Em um segundo
momento, avalia-se a descentralização da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) e o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da
Mata Atlântica (PMMA) no Estado do Rio de Janeiro, bem como a implementação do ICMS Verde no Município citado. Diante das práticas
ineficazes e ineficientes de preservação, é urgente uma consciência sobre consumo sustentável, atuação dos gestores e desenvolvimento social. A
realização dessas duas etapas tem como propósito tecer um novo conceito de Educação Ambiental na Gestão da Política Pública Ambiental
Municipal. O marco teórico da pesquisa considera as competências entre os atores da Federação nas instâncias federal, estadual e municipal.
Analisar uma Política em Educação Ambiental na gestão municipal significa reavaliar todo processo praticado com base em uma política com ética
para transformar e obter nas suas vastas atuações a construção de uma nova gestão ambiental. Tem-se como base a aplicação da PNMA (Política
Nacional do Meio Ambiente) e da Lei nº 5.100 DE 2007 (ICMS VERDE), específica para tratar de um mecanismo tributário que possibilite aos
municípios um acesso a parcelas maiores de recursos financeiros oriundos do ICMS, após cumpridos determinados critérios ambientais de leis
estaduais. Isso reflete o nível da atividade econômica nos municípios em conjunto com a preservação do meio ambiente, o que é uma garantia
Constitucional, que dá autonomia e descentralização à gestão ambiental e leva a um desenvolvimento social, cultural e econômico municipal. A
gestão ambiental entre os entes da Federação revela a preocupação apenas com uma modelagem de investimentos econômicos, e não a aplicação
simultânea de uma política ambiental entre os autores desse avanço e a sua real eficácia. Pesquisar sobre gestão ambiental compartilhada é ao
mesmo tempo concentrar-se na mobilização de dois interlocutores (gestor público e sociedade local). O projeto encontra-se em fase de
levantamento dos dados necessários ao estudo em órgãos como o Ministério do Meio Ambiente, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e o
Instituto Estadual do Ambiente.
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RESUMO

À luz do princípio da indissociabilidade entre ensino , pesquisa e extensão, o objeto do presente projeto em curso no campus Nova América é a
reflexão sobre o processo de uso e ocupação do solo Urbano , no contexto do movimento de reestruturação urbana, em importantes trechos do
território da cidade do Rio de Janeiro afetados pela emergência de conflitos fundiários e movimentos sociais centrados na luta pelo direito à
moradia. A concentração e ausência de função social da propriedade urbana, o déficits de moradias e a inconsistência de políticas públicas
habitacionais e de regularização fundiária, aliada à omissão e/ ou ausência de celeridade do Poder Judiciário agravaram a intensidade dos conflitos
de lutas pela terra urbana, com graves implicações sociais e jurídicas e conferindo maior visibilidade e protagonismo aos movimentos sociais
táticos de luta por moradia. Os conflitos fundiários urbanos manifestam a vulnerabilidade de contingentes expressivos da população da cidade do
Rio de Janeiro em defesa de territórios em disputa e da plena efetividade do direito à cidade. Nesse sentido, considerando o gigantismo da UNESA
e, em específico, as características do campus Nova América, localizado em área urbana , de alta densidade demográfica e gravíssimas problemas
de ordem urbanística , o projeto Estácio Extra- Muros justifica-se pela necessidade de qualificação jurídica dos alunos/as do curso de Direito e
maior inserção da UNESA nos territórios conflagrados da cidade. O projeto está centrado na imersão dos conflitos fundiários nas comunidades do
Horto Florestal, Comunidades Quilombolas do Sacopã e Pedra do Sal, Cais do do Valongo, Rádio Sonda e Maracajás ( Ilha do Governador),
Ocupação da Skol( Complexo do Alemão). As ferramentas metodológicas estão fundamentadas na realização de oficinas temáticas, visitações
técnicas , atividades de campo, além da observação empírica instruída por análise de jurisprudência, exame de legislação, documentos e estudo
de casos concretos. Até o presente momento o projeto de extensão Estácio Extra Muros promoveu a realização de 12 oficinas temáticas no
campus Nova América, visitações ao Instituto Pereira Passos, a realização de atividades de campo na comunidade do Horto Florestal, Pequena
África ( Quilombo da Pedra do Sal, Cais do Valongo, Instituto Pretos Novos, Centro Cultural José Bonifácio), Sacopã , a realização de uma aula
pública na Associação de Moradores do Horto Florestal ( AMAHORTO), a participação do Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria Pública do
Estado do Rio de Janeiro e do Movimento de Mulheres do Alemão pelo Direito à Moradia na Semana Jurídica do campus Nova América, além da
inscrição e apresentação dos resumos expandidos da Prof. Magna Corrêa de Lima Duarte e das alunas extensionistas Alessandra Oliveira, Carla
Aparecida Silva, Débora Rangel e Thaís Campos nos Seminários de Pesquisa dos campus Angra dos Reis e Centro I, além da articulação e ampliação
da rede de relações institucionais da UNESA com importantes lideranças dos movimentos sociais , associações de moradores e do Conselho
Estadual de Direitos do Negro (CEDINE).
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IES: ESTÁCIO SÃO LUÍS
RESUMO

Enfrentamento à Violência doméstica e familiar contra a mulher em escolas públicas de ensino médio em São Luís. Diante da grande incidência de
casos de violência no Brasil, a Lei Maria da Penha, vem como um instrumento de informação a sociedade sobre a tipificação de crime contra as
mulheres bem como proporcionar amparo legal às vítimas de violência doméstica e familiar, além de ser um mecanismo de proteção aos direitos
da mulher. A Lei Maria da Penha foi criada para coibir e erradicar a violência contra a mulher. JUSTIFICATIVA. Apesar dos avanços, a Lei Maria da
Penha, precisa ser intensamente divulgada entre a sociedade e principalmente entre os jovens, afim de informá-los e conscientizá-los, em relação
ao respeito à dignidade humana nos relacionamentos, a violência contra a mulher. Em São Luís o índice de violência é alta e a proposta de levar a
informação a adolescentes em escolas de ensino médio, é de suma relevância para que venham ampliar e propagar as informações, uma vez que a
proposta do projeto é prevenção e a educação. OBJETIVOS. O objetivo do projeto é Divulgar e proporcionar aos alunos de escolas públicas de
ensino médio, o conhecimento e esclarecimentos acerca de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como informar as providências
cabíveis em caso de agressões e despertá-los para o caráter preventivo e educativo da lei 11.340/2006. METODOLOGIA. A metodologia dá-se por
meio de Palestras ministradas em escolas de ensino médio no entorno da Faculdade, a ser inserida na programação proposta pela
escola.Realizamos encontros semanais de estudos afim de contextualizar e atualizar informações acerca da violência doméstica local; Realizamos
visitas a Institutos como Vara da Mulher; delegacias da Mulher e Casa da Mulher e outros institutos de combate a violência. REFERÊNCIAS. BRASIL.
Lei 11.340/2006, de 07 de agosto de 2006. Disponível em: http/planalto.gov.br. Acesso em: 20 set. 20016; BRASIL tem 1 denúncia de
violência...São Paulo, 7 mar. 2016. Disponível em: http://brasil.estadao.com.br/. Acesso em: 20 nov. 11 nov. 2016; BRASIL. Lei 9.099/95. Lei dos
juizados especiais. Disponível em: http/planalto.gov.br. Acesso em: 20 set. 20016; NUCCI, Guilherme de Sousa. Leis penais e processuais penais
comentadas, São Paulo: RT, 2006; DE ANGELIS, Juliana. Delegacia registra 1,3 mil casos de violência contra mulher em 2016. Disponível em:
http://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2016/08/delegacia-registra-13-mil-casos-de-violencia-contra-mulher-em-2016.html. Acesso em:13 ago. 2016;
GOMES, Ana Elisa. Casos de violência doméstica contra a mulher chocaram Goiás em outubro. Disponível em:
http://g1.globo.com/goias/noticia/2016/11/casos-de-violencia-domestica-contra-mulher-chocaram-goias-em-outubro.html. Acesso em: 11 nov.
2016; 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-ontra-mulher-no-ma-e-do-tipo-psicologica.htmlgg1. Acesso
em: 8 mar. 2016. LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada. 4.ed. Bahia: PODIVM, 2016.VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA A MULHER. Data Senado/ Dados 2017.QUANTIDADE DE ALUNOS. A efetividade do projeto conta com a colaboração de quatro
alunos do quinto período curso de Direito. Os impactos para a sociedade e principalmente nos bairros das escolas no entorno da Faculdade Estácio
de São Luís, é de propiciar o conhecimento e alertar as famílias sobre a importância, e relevância do tema e os direitos humanos da mulher.
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IES: UNESA
RESUMO

Este resumo aborda o projeto interdisciplinar desenvolvido pelos cursos de Pedagogia, Direito, Psicologia e Administração e intitulado de
Metodologia Ativa de Aprendizagem para além dos muros da Universidade. O projeto está subdividido em linhas de pesquisa, sendo a do Direito
sobre Direitos Humanos. O 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, tratando em
específico sobre os Direitos Humanos, o que é, como aplica-lo, como conhecê-lo e transmiti-lo para familiares, amigos e todos da sociedade em
geral. A meta do projeto é capacitar cinco docentes da escola participante, aplicar a metodologia em cinco turmas de alunos da Educação Básica
que em média impactará 150 alunos das referidas redes. Todos os dias na prática docente verifica-se 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. 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. O caminho metodológico adotado foram
reuniões mensais para planejamento, encontros de formação para os discentes da Estácio, realização das oficinas na escola beneficiária para então
os discentes capacitarem os professores participantes; e, ainda, a elaboração e submissão de um relato desta experiência em um congresso ou
periódico de educação. O impacto social deste projeto se dará em dois aspectos: na comunidade escolar que terá uma parte do seu corpo docente
realizando uma formação continuada; e, ainda nos discentes que terão a oportunidade de ampliar o seu conhecimento prático profissional. O
Projeto encontra-se em andamento, sendo já realizado as etapas de recrutamento, seleção e capacitação dos alunos quanto a metodologias ativas
e tema da subárea; sensibilização com convênio firmando com a comunidade escolar, reuniões de planejamento e mensais de andamento; oficinas
de capacitação sobre google forms aos professores participantes. Até o momento o resultado tem sido positivo tanto para os discentes
participantes, como para os professores e alunos da comunidade escolar conveniada.
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RESUMO

Em resumo, o estudo proposto pretende analisar as relações entre a sociedade pós-moderna e as novas tecnologias, enquanto formas de punição,
buscando verificar se a utilização da pena privativa de liberdade, um notório fracasso no que tange ao escopo ressocializador, poderia e deveria ser
substituída, em casos específicos, pelo monitoramento eletrônico, que se converteria em uma verdadeira alternativa para colaborar na superação
da crise do sistema carcerário, e, de que maneira poderia ser aplicada tal hipótese, conhecida a específica situação do sistema prisional do Estado
do Rio de Janeiro. Introdução, Objetivos e Justificativa: Acredita-se que o fenômeno da criminalidade, os conceitos e preconceitos que o cercam,
bem como o aparato técnico e tecnológico empregado pelo Estado na utilização de seu jus puniendi, somente podem ser verdadeiramente
compreendidos de uma perspectiva transdisciplinar, ou seja, partindo do referido fenômeno em si para buscar em todas as ciências noções úteis
ao problema. O Direito Penal, próprio do Estado neoliberal, a pena e seus objetivos, a prisão, sua carga simbólica e sua incomensurável
importância na manutenção do status quo, o garantismo penal e o surgimento de novas formas de controle social na pós-modernidade,
especificamente o monitoramento eletrônico no âmbito penal, serão examinados de forma acurada ao longo da pesquisa. Pretende-se realizar
uma análise comparativa bibliográfica e jurisprudencial entre os países em que o monitoramento eletrônico está sendo utilizado, perquirindo quais
os reflexos e efetividade dessa utilização, enquanto forma de cumprimento de pena, restrição da liberdade e alternativa às prisões processuais.
O estudo proposto pretende analisar essencialmente o mito da ressocialização do criminoso e a total ineficácia da instituição prisional para
alcançar esse escopo, então faz-se necessário pesquisar o entendimento que leve ao processo de adoção alternativas à pena privativa de
liberdade e de que maneira a vigilância eletrônica poderia se inscrever positiva ou negativamente nesse contexto, quais os benefícios e malefícios
que poderão advir da transposição dessa técnica punitiva para o ordenamento jurídico nacional. Ainda, no tocante a esta investigação, será
necessário averiguar as hipóteses concernentes ao mito da ressocialização, quando é mais do que patente a impossibilidade de reinserção social,
após o cumprimento de uma pena privativa de liberdade. Considera-se necessária uma retração do Direito Penal e do uso das penas privativas de
liberdade, a premência da criação de mecanismos de redução ao mínimo possível de tais penas e a adoção de penas alternativas à prisão. Busca-se
abarcar os aspectos teóricos do direito, inserindo-os dentro de uma perspectiva histórica, social, política e crítica mais ampla que a oferecida pelo
estudo compartimentalizado na dogmática jurídica, traçando-se a análise da formação da normatividade positiva brasileira, suas implicações
políticas e efetividade de suas normas, primando por uma visão crítica da criminologia, do direito penal e processual penal, e que antes de revelar
fórmulas prontas para solução das incongruências do direito penal contemporâneo, possa ajudar a detectar seus problemas, repensando-os, e
oferecendo soluções, dentro do que se entende como a função social que o direito poderia desempenhar em meio à dura realidade brasileira. O
objetivo do estudo é analisar as mudanças produzidas pela sociedade pós-moderna no âmbito penal, bem como as consequências jurídicas da
adoção e transposição, de tais práticas para o ordenamento jurídico nacional. Os focos serão o sistema prisional e as técnicas de punição.
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RESUMO

O Projeto de Oratória e Argumentação Jurídica conjuga conhecimentos teóricos da filosofia aplicada (retórica, argumentação e lógica), direito,
psicologia e saúde com a vivência prática de situações típicas do Mercado de trabalho e comuns às relações humanas. Abrange cinco áreas
independentes, a saber: 1. Curso de Oratória e Argumentação Jurídica; 2. Tribunal do Júri Simulado; 3. Juizado Especial Simulado; 4. Monitoria do
Tribunal Simulado; 5. Oratória nas Escolas. Justificativa: 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. 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. Estimular o discurso perante um Tribunal, mas
também em palestras, aulas, bancas de TCC, entrevistas de emprego e reuniões. Conhecer os elementos da Lógica Jurídica e Teorias da
Argumentação e desenvolver sentenças persuasivas dentro de um discurso oral. Fomentar as pesquisas e aprofundar a reflexão sobre a lógica,
retórica, hermenêutica e argumentação. Metodologia: Buscando dar vida ao princípio da Extensão Continuada, o Projeto está estruturado para ser
sequencial e abranger diversas frentes com diferentes públicos, sendo que os Cursos são divididos em Introdução, Avançado I e Avançado II. O
Tribunal do Júri Simulado e o Juizado Especial Simulado, destinados aos alunos do 7º e 5º Semestres do Direito, respectivamente, são atividades
acadêmicas que unem teoria e prática forense em que permite ao aluno vivenciar atividades típicas de bacharéis em direito. Com apresentação de
uma situação hipotética e simulação de todas as fases do processo até o julgamento de 1ª Instância, ocasião em que ocorre a sustentação oral. O
trabalho é acompanhado pelos Monitores, alunos do 8º, 9º e 10º Semestres, em parceria o Núcleo de Prática Jurídica (NPJ). A Oratória nas Escolas
será oferecida no 2º semestre e consiste em uma palestra / atividade dinâmica / treinamento de alunos da rede pública de ensino (ou comunidade
da região de Carapicuíba) de como se expressar em público e se portar em entrevistas de emprego. Quantidade de Alunos Envolvidos: Realizar-seá, ao menos, 8 cursos, 4 Encontros Técnicos, 2 Seminários, 16 Audiências Simuladas (workshop) e 1 Congresso, totalizando o envolvimento de 500
alunos com participação ativa e mais 1000 alunos como ouvintes (toda a comunidade acadêmica de Direito da Estácio Carapicuíba além de
convidados). Impacto Social: Além da comunidade acadêmica da Estácio Carapicuíba e corpo de juristas do oeste paulista que poderão
acompanhar os eventos abetos, toda a região será beneficiada com a melhora da qualidade dos discursos e sustentações orais dos profissionais.
Também a comunidade carente da região de Carapicuíba. Referências Bibliográficas: ALVES, Alaôr Caffé. Lógica: pensamento formal e
argumentação. São Paulo: Edipro, 2000. POLITO, Reinlado. Oratória para Advogados e Estudantes de Direito. São Paulo: Saraiva, 2008. REBOUL,
Olivier. Introdução à Retórica. São Paulo: Martins Fontes, 2013. SHINYASHIKI, Roberto. Os Segredos das Apresentações Poderosas. São Paulo:
Gente Editora, 2012.
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RESUMO

A Comunidade da Mangueira situa-se na Zona Norte do Rio de Janeiro e abriga cerca de 5000 moradores. Abrange seis comunidades, com cerca de
1.300 domicílios, um conglomerado de habitações subnormais, cujo arranjo espacial não configura um sistema que favoreça a criação de espaços
públicos e de convívio, elemento básico para o desenvolvimento da noção de civilidade e de comunhão. A partir da precariedade do meio, as
comunidades desenvolvem dinâmicas e relações internas que mitigam e ajustam a realidade aos níveis mínimos de convivência. O projeto inserese nesta dinâmica já consolidada visando gerar exemplos positivos e novas culturas de uso dos espaços de convívio. JUSTIFICATIVA: O projeto
pretende estabelecer nos alunos envolvidos a consciência do papel social da profissão de Arquiteto e Urbanista e um aprendizado sobre lógicas
espaciais e sociais da nossa cidade; e desenvolver nas comunidades, uma noção de apreço pelos espaços coletivos, enquanto lugar de trocas,
cultural e educacional. OBJETIVOS: O projeto objetiva: reconhecer a importância e o papel dos elementos que configuram os espaços públicos;
construir um conhecimento acerca deste papel em conjunto com a comunidade; criar espaços de qualidade que potencializem transformações
sociais; possibilitar que os discentes atuem de forma prática na requalificação de um espaço existente; possibilitar à comunidade que intervenha
de forma coordenada sobre seus espaços de convívio visando qualifica-los. METODOLOGIA: Seleção dos alunos que tenham afinidade e
comprometimento com o tema, habilidade projetual e crítica; pesquisa bibliográfica; definição dos espaços de intervenção: análises locais;
pesquisa e especificação de materiais e tecnologias de construção; orientação para captação de apoio para o custeio das obras; estudo preliminar
do projeto; projeto executivo; detalhamento do projeto; e registro e memória do trabalho. METAS: Reconhecimento da importância da função
social do arquiteto pelos alunos e pela comunidade; pesquisa de materiais e tecnologias eficientes que tornem o processo de construção inovador,
rápido e sustentável; treinar a criatividade dos discentes na elaboração de projetos específicos em situações especiais; elaborar documentação de
registro e memória do trabalho que sirva de incentivo e paradigma para futuros trabalhos de integração entre a universidade e parceiros sociais.
IMPACTO SOCIAL: Ao tratar da qualificação dos espaços públicos da Favela da Mangueira, se está lidando com questões de inclusão social. O
projeto busca o objetivo de estabelecer novos paradigmas e potencializar qualidades que possam vir a ser apropriados pela comunidade como um
todo. Posto isto, pode-se dizer que o projeto proposto tem como impacto social imediato, os indivíduos e famílias que nele se envolverem
diretamente. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: Restringe-se à Comunidade do Morro da Mangueira. NÚMERO PREVISTO DE BENEFICIADOS:
Diretamente as famílias engajadas nos trabalhos de mutirão. Indiretamente, serão beneficiadas as famílias do entorno imediato aos espaços
públicos abrangidos pelo projeto. RESULTADOS OBTIDOS: Aproximação do grupo à realidade da comunidade, desenvolvendo maturidade projetual
e de pesquisa ao vivenciar o sistema da favela; Reconhecimento da prática de arquitetura como mediadora da cidade formal x informal, levando a
soluções criativas, sem onerar o projeto e tornando viável sua execução; Aumento da autoestima dos moradores e usuários, valorizando a
comunidade e organizando os espaços para criar um sentimento de pertencimento, envolvendo assim a comunidade na manutenção do lugar.

Título:

REQUALIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE MORADIA DAS FAMÍLIAS DOS ALUNOS DO SOLAR MENINOS DE LUZ NA
COMUNIDADE PAVÃO-PAVÃOZINHO
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Autoria: Lúcia Siqueira de Queiroz Varella
E-mail para contato: luciasqvarella@hotmail.com

IES: UNESA
RESUMO

O projeto visa dar apoio técnico de arquitetura e urbanismo às famílias de alunos da ONG Meninos de Luz e moradores da comunidade Pavão
Pavãozinho e dá continuidade ao projeto desenvolvido no prédio “Cem”, da mesma comunidade, em 2016 e 2017. Consiste em desenvolver
práticas e culturas, relativas aos espaços de moradia, que previnam e combatam patologias resultantes das baixas condições de salubridade local.
Pequenas intervenções físicas nas residências, como a reorganização de cômodos ou a simples abertura de uma janela, podem gerar grandes
melhorias nas condições de salubridade e na estética dos ambientes. Sendo assim, a possibilidade de reforma habitacional rápida e acessível
representa para as famílias melhoria das condições de salubridade e orgulho, reforçando a autoestima e estimulando novas conquistas. O projeto
responde à importância de estabelecer a consciência do papel social tanto da profissão de Arquiteto e Urbanista, durante a formação dos
discentes, quanto da universidade, enquanto agente de transformação da sociedade. Este projeto vem também reforçar o vínculo do convênio da
UNESA com a ONG Solar Meninos de Luz e com a comunidade Pavão Pavãozinho. Para o desenvolvimento do trabalho proposto, o primeiro passo
foi apresentar o projeto de extensão para a comunidade. Nesse sentido, foram feitas palestras de conscientização das necessidades e significados
do espaço de morar, apresentando as possibilidades do apoio técnico de arquitetura oferecido. A partir disso, fomos procurados por alguns
moradores, que foram cadastrados e agrupados em função da ordem, urgência e localização. Um ponto crucial nesse tipo de abordagem é que a
demanda do serviço deve, necessariamente, partir do morador. Uma vez que nos procure, é importante escutá-lo para entender suas
necessidades, o que tem sido um importante exercício para os estudantes envolvidos. Objetivamente, o apoio técnico de arquitetura que tem sido
prestado às famílias consiste na elaboração de projetos de arquitetura para melhoria das condições das moradias. O desenvolvimento dos projetos
envolve diversas fases como contatos com os moradores para identificação das questões apresentadas; o Levantamento físico das unidades; o
Diagnóstico; o Estudo Preliminar apresentado aos moradores, que aborda as propostas de melhorias e, conforme as observações obtidas, o
projeto final do projeto da unidade para execução das obras necessárias, prevê também o acompanhamento na execução das reformas. Os
projetos desenvolvidos abordam questões diversas e particulares para cada caso abordado, que são resolvidas conforme as necessidades
apresentadas e diagnosticadas. A primeira fase tem sido realizada por toda a equipe e, após discutirmos o diagnóstico e possíveis soluções, os
desenhos são distribuídos entre os alunos. Importante pontuar que o trabalho da equipe tem sido muito prejudicado e dificultado pelo clima
violento na comunidade, sobretudo nos últimos meses, o que fez com que alguns alunos envolvidos desistissem do projeto.
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CARTOGRAFIAS AMAZÔNICAS
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Autoria: Viviane Menna Barreto
E-mail para contato: vivimenna2@gmail.com

IES: ESTÁCIO FAP
RESUMO

No Pará a proximidade entre o moderno e o tradicional pode propiciar encontros entre a comunicação e a diversidade cultural amazônica.
Diferentes povos, lutas, saberes, fazeres acontecem no âmbito da oralidade evidenciando a desigualdade social e a complexidade cultural. A
transmissão da memória de muitos desses povos se dá durante festas profanas e sagradas que acontecem em municípios relativamente próximos
a Belém. O projeto de extensão Cartografias Amazônicas segue um itinerário das festas tradicionais, e acompanha manifestações de tradição
indígena, cabocla e quilombola evidenciando questões sociais, ambientais e culturais que entrelaçam natureza e cultura. Nesse ambiente a
faculdade de comunicação da Estácio do Pará cumpre seu papel social ao facilitar a construção e difusão de narrativas destas comunidades
tradicionais durante o aprendizado de jornalismo e publicidade. O Projeto Cartografias Amazônicas nasceu em 2013 com objetivo de possibilitar
aos estudantes uma compreensão maior sobre as culturas tradicionais atendendo demandas de comunicação desses povos. Nossa referência
teórica é das cartografias culturais onde não são apenas os resultados obtidos que importam, mas a tensão que se forma no ponto de encontro
entre sujeito visado e a subjetividade do futuro comunicólogo na apreensão, configuração e mecanismos transmissivos escolhidos. Teoricamente
nos apoiamos nos paradigmas criados por Gilles Deleuze, Felix Guattari, Paul Zunthor, João de Deus Paes Loureiro, Jerusa Pires Ferreira entre
outros. A teoria é usada como ferramenta para compreender e traduzir essas experiências para diferentes linguagens criando e compartilhando
essas narrativas em múltiplas plataformas. Nossas ações visam reduzir preconceitos, valorizar a diversidade, possibilitar a produção e circulação de
significados e conexões estimulando uma cidadania multicultural inclusiva. Estimulamos os estudantes a dominar as linguagens e estéticas; criar
diálogos interculturais; desenvolver atividades de jornalismo, propaganda e marketing nos campos da responsabilidade social. O projeto já
aconteceu em Palmas, Rio de Janeiro, Santa Helena do Uairén - Venezuela e outros 15 municípios do Pará (Belém, Altamira Marabá, Santarém,
Portel, Melgaço, Curralinho, Breves, Cametá, Almeirim, Oriximiná, Monte Alegre, Colares, Marapanim, Santarém Novo) e gerou mais de 55
subprodutos entre os quais 32 artigos e papers publicados no congresso INTERCOM organizado pela Sociedade Brasileira de Estudos
Interdisciplinares da Comunicação dos quais dez trabalhos foram premiados na categoria regional do EXPOCOM (Exposição de Pesquisa
Experimental em Comunicação) e um na categoria Nacional. Subprodutos da extensão em 2012 e 2017 também foram premiados no Concurso
Nacional de Produção Científica e Projeto de Extensão da Estácio. O impacto do projeto vem acontecendo de forma acumulativa junto as
comunidades beneficiárias que se colocam como parceiras e facilitadoras das ações. Podemos citar como resultados mais relevantes a obtenção
de patrocínio para ao cordão carnavalesco da Bicharada do Mestre Zenóbio, premiação dos Mestres Vital Batista do Cordão Carnavalesco Última
Hora e Grupo de banguê Remansinho (prêmio SEIVA 2016 e 2017 oferecidos pela Fundação Cultural do Pará). Nossas metas para 2018 incluem:
produzir novos documentários sobre os mestres do rio Tocantins além de atender novas demandas de comunicação solicitadas pelas comunidades
tradicionais. Atualmente temos 15 alunos diretamente envolvidos nas ações de campo e mais de cem alunos envolvidos indiretamente nos cursos
e oficinas preparatórias que acontecem gratuitamente e são abertas a toda comunidade acadêmica e parceiros.
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IES: ESTÁCIO JUIZ DE FORA
RESUMO

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 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.
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VIOLÊNCIA LINGUÍSTICA NO DISCURSO PUBLICITÁRIO
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IES: ESTÁCIO FIC
RESUMO

O discurso publicitário 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, contemplando o
compromisso social do ensino-aprendizado. Objetivamos promover um grupo de leitura-reflexão sobre a violência no discurso publicitário,
acompanhando casos denunciados junto ao CONAR e outros órgãos, com a participação de discentes e membros de ONGs. Objetivamos ainda
criar um blog do grupo (Publicidade Uó) para disseminar as atividades e as reflexões, por meio de publicações, entrevistas e links referentes às
temáticas em pauta. Criamos um núcleo gestor do projeto (5 alunos e professor) para pensar uma agenda de reuniões entre discentes
(participação de outros alunos de todos os semestres), com formação e reunião ampliada para leitura-reflexão-produção. Depois dessa formação
ampliada, nos reunimos com uma ONG convidada para aprofundamento do tema, cujo protagonismo ocorre, colaborativamente, entre alunos e
participantes da ONG. Outra ação importante é a atualização do blog e pesquisa contínua, acompanhando novos casos de propaganda ofensiva e
violenta, para maximizar e disseminar o projeto, buscando atingir todos os alunos de Publicidade e Propaganda. Em cada reunião de formação e de
pauta, contamos com a participação de 10 alunos-mobilizadores-mediadores. Ao longo do projeto, estipulamos como meta atuar em seis ONGs,
para o evento principal (cada evento contará com uma ONG), impactando diretamente os alunos de todos os semestres de Publicidade e
Propaganda, juntamente com os convidados e participantes das ONGs, nas reuniões mensais de leitura-reflexão-publicação sobre a violência no
discurso publicitário. O impacto social é significativo, por estimular aos participantes um olhar mais crítico sobre o discurso publicitário, de modo
que transforme a prática social das relações, inclusive de consumo. A comunidade (ONGs), por sua vez, tem sido igualmente beneficiada com uma
maior aproximação do ambiente acadêmico. Bibliografia: 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. SOUSA, Jamille Maranhão. Signo ideológico no discurso
publicitário. In FERREIRA, Dina Maria Martins (Org.). Estudos críticos da Linguagem. 1 ed. Curitiba : Appris, 2017. 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 (Mestrado em Linguística Aplicada). Universidade Estadual do Ceará, Centro de Humanidades, Programa de PósGraduação em Linguística Aplicada, Fortaleza, 2016. THOMPSON, John B. Ideologia e cultura moderna: teoria social crítica na era dos meios de
comunicação de massa. 9. ed. – Petrópolis, RJ : Vozes, 2011. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. Tradução Marcos G. Montagnoli. 8.
ed. – Petropolis, RJ : Vozes; Bragança Paulista, SP : Editora Universitária São Francisco, 2013.
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TURISTA CIDADÃO NO RIO DE JANEIRO
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E-mail para contato: carlos.guimaraes@estacio.br

IES: UNESA
RESUMO

Criado e desenvolvido pelo curso de Turismo da UNESA, o projeto alinha-se a conceitos de Turismo Cultural que irão orientar, cada vez mais, os
turistas nas próximas décadas: desenvolvimento sustentável, preservação do patrimônio histórico-cultural e fortalecimento da identidade cultural
local. Este tem por base a realização de walking tours por diferentes bairros do Rio de Janeiro com saídas mensais. O objetivo é proporcionar aos
próprios cariocas, uma experiência de lazer cultural totalmente original. O projeto conta com um elemento absolutamente inovador que é uma
experiência de “ viagem no tempo” através de um aplicativo de interface digital. Este “tour virtual” é baixado em smartphones proporcionando aos
participantes uma experiência ainda rudimentar de Realidade Aumentada. JUSTIFICATIVA: Os tours do TURISTA CIDADÃO RJ buscam incentivar o
turismo cultural na cidade enfatizando a educação patrimonial, o processo de desenvolvimento urbano da cidade e a História do Turismo e da
Hotelaria no Rio. O projeto procura unir MEMÓRIA, EDUCAÇÃO e TURISMO, buscando criar uma amplitude ao Rio de Janeiro enquanto Cidade
Educadora, berço desse novo Turista Cidadão com seu “olhar” vigilante sobre o patrimônio histórico e cultural de seu local de moradia.
OBJETIVOS: Analisar o processo de desenvolvimento urbano do Rio através das grandes mudanças urbanísticas ocorridas na cidade ao longo de
seu crescimento, através da memória arquitetônica de seus bairros; Promover a compreensão prazerosa da história do Rio de Janeiro para seu
público-alvo que, no papel de turista-cidadão, busca uma nova forma de olhar e entender sua cidade; Incentivar o desenvolvimento de uma
postura preservacionista através de ferramentas da Educação Patrimonial; Propiciar subsídios para o enriquecimento da imagem turística do Rio
de Janeiro em termos histórico-culturais; Fortalecer a identidade cultural dos alunos e participantes em geral através da valorização de seu
patrimônio histórico e cultural. METODOLOGIA: Pesquisa documental e iconográfica em livros / sites sobre a história e o desenvolvimento urbano
da cidade e em acervos virtuais como os do Arquivo Geral da Cidade e da Biblioteca Nacional. Desenvolvimento em PP e outras ferramentas
tecnológicas de uma apresentação virtual de cada tour. Pesquisa logística para desenvolvimento de roteiros com no máximo 4 horas de duração.
RESULTADOS: Até o final de 2018, foram realizadas 41 andanças culturais com um público total de cerca de 4.000 participantes entre alunos e
participantes externos. Contamos com o apoio de uma equipe de 8 a 10 alunos de Turismo entre estagiários e voluntários. Importante frisar que
vários artigos de TCC foram desenvolvidos a partir das questões propostas pelo projeto, ampliando as possibilidades para reflexão e pesquisa no
campo do Turismo Cultural. ROTEIROS DESENVOLVIDOS: 2016: Praça Mauá, Morro da Conceição, Campo de Santana/ Saara, Aeroporto Santos
Dumont, Botafogo, Catete, Cosme Velho e Gamboa. 2017: Glória, Posto 6, Urca, Aterro do Flamengo, Praça XV, Castelo e Ipanema. 2018: Lapa,
Leblon, Largo da Carioca e Praça Tiradentes, Santa Teresa, Leme e Lido, Laranjeiras e Vila Isabel.
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Título:

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE MACAÉ NAS PROXIMIDADES DA UNESA
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Autoria: Geórgia Peixoto Bechara Mothe
E-mail para contato: georgia.mothe@estacio.br

IES: UNESA
RESUMO

O modo como o homem vem utilizando os recursos naturais de forma inadequada tem levado a muitas consequências, 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.
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. Com o surgimento da expressão “Educação Ambiental” nos anos 70, sobretudo quando surge a preocupação com as problemáticas
ambientais solidificadas pelas tais questões, como a Conferência de Estocolmo em 1972 e a Conferência Rio-92, é de suma importância a
propagação do conhecimento, e trazer a educação ambiental para as escolas publicas, na qual são muito deficitárias em diferentes contextos.
Justificativa: Diante disso, a educação ambiental deve ser um exercício para a cidadania, e este estudo apresentara uma forma de introduzir a
educação ambiental nas escolas publicas na qual apresentam muita carência em diversos segmentos. objetivo: diagnosticar as principais
dificuldades e desafios enfrentados pela educação ambiental e proporcionar a educação ambiental no Ensino Fundamental e Médio 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 o que acaba levando e contribuindo para conscientização dos adultos.
Método: Para a concretização desse trabalho foi 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 foi conduzido primeiramente a sua parte
teórica onde contempla a elaboração e preparação das oficinas de educação ambientais e problemas ambientais, a elaboração de um questionário
com perguntas abertas e fechadas; e posteriormente a sua parte prática, levando conhecimento aos alunos através de palestras e oficinas
laboratoriais. Desafios: Um dos principais desafios e dificuldades encontradas neste nível em relação a entrada do educador ambiental nas escolas
públicas estaduais, onde em função de um processo junto a SEDUC, teve que ser elaborado e analisado para contemplar a parceria para o
desenvolvimento deste trabalho, em paralelo, as escolas públicas municipais foram abertas e nos permitiram envolver os alunos com o tema.
Metodologia: A metodologia Para as oficinas, contempla na introdução do conteúdo em forma de palestra/aula pelo educador ambiental e
posterior a prática em laboratório, finalizando com um novo questionário no qual será analisado os efeitos gerados na elaboração da concepção
do conceito de educação ambiental. Resultados: Temos como resultados preliminares da parte teórica, o material para as oficinas, totalizando 10
oficinas que serão ministradas ao longo do projeto e a elaboração do questionário na qual houve uma grande aceitação dos alunos em responder
o questionário onde contempla perguntas diretas e abertas e essas respostas serão analisadas pelo método de Bardin, com análise de conteúdo
Na parte prática, foi ministrado uma palestra e uma oficina de educação ambiental, os alunos tiveram uma introdução sobre os processos de
erosão e foi mostrado na prática, o que deve ser feito para evitar os processos erosivos do solo. Ao longo do projeto será feito a cada encontro
dos alunos com a Universidade uma nova oficina e ao final do projeto será analisado o conteúdo e as práticas ministradas e a aprendizagem.
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.

Título:

USO DE MACRÓFITAS NA FITORRREMEDIAÇÃO DE AREAS IMPACTADAS POR METAIS ORIUNDOS DE PROCESSOS
ANTRÓPICOS

18

Autoria: Geórgia Peixoto Bechara Mothe
E-mail para contato: georgia.mothe@estacio.br

IES: UNESA
RESUMO

A poluição aquática é considerada um grave problema ambiental em todos os países, com o aumento da industrialização e o crescimento urbano
desordenado gerou um processo de deterioração ambiental. A bacia do rio Paraíba do Sul drena o estado do Rio de Janeiro, uma das regiões mais
desenvolvidas do Brasil apresenta intenso desenvolvimento agrário, industrial e urbano e devido estas atividades, têm-se realizado estudos para
avaliar diferentes características do rio Paraíba do Sul. As macrófitas são utilizadas como indicadoras da qualidade ambiental e mitigadoras de
estresses antrópicos podendo remover compostos orgânicos e inorgânicos. O Objetivo deste trabalho foi avaliar a relação físico-química na coluna
d’água e em macrófitas flutuantes (Eichhornia crassipes, Pistia stratiotes e Salvinia auriculata) em dois pontos no rio Paraíba do Sul (Campos dos
Goytacazes e São João da Barra, RJ). As análises das qualidades físicas in loco e químicas da água e das macrófitas em laboratório. Posteriormente
foi feito um isolado de bactérias a partir destas plantas quantificando-os e em seguida testou-se a toxicidade por cobre para verificar o seu
potencial biotecnológico e aplicar em processos de biorremdiação. De acordo com o CONAMA no. 357/05, as amostras de água em Campos dos
Goyatacazes, mostram que apenas a dosagem de alumínio encontra-se acima dos valores de para águas doces de Classe 3. Com relação à região
da foz do RPS, tanto os valores de alumínio quanto os de ferro encontram-se acima dos valores para águas doces de Classe 3. Nas plantas, os
valores encontrados para Alumínio, Ferro e Manganês foram maiores do que os demais parâmetros em todos os períodos e em todas as frações
vegetais nas três espécies supracitadas. Todas as espécies mostraram concentrações superiores de Cromo, Cádimo e Cobre como elementostraços em partes aéreas e raiz, identificando uma ação antrópica.

I Mostra de Extensão da Estácio

Engenharias
Engenharia Ambiental

18

Engenharias
Curso: Engenharia de Produção
Título:

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

19

Autoria: Andréia Boechat Delatorre
E-mail para contato: andreiadelatorre@hotmail.com

IES: UNESA
RESUMO

Atualmente nos deparamos com um grande desafio diante do ensino/aprendizado, isso se dá pela desmotivação por parte dos alunos nas mais
diversas áreas de conhecimento. No entanto, no ensino de ciências existe um maior déficit na construção do conhecimento. Dentre os fatores que
contribuem para esses resultados, encontram-se as aulas expositivas maçantes. Sendo assim, ferramentas e estratégias de ensino devem ser
desenvolvidas a fim de unir a teoria e a prática. O aluno precisa ser ativo no processo de ensino/aprendizagem, para isso é preciso problematizar
as atividades e permitir ao aluno que ele seja o proponente do desenvolvimento da linha de raciocínio. Nesse sentido, a escola tem um papel
fundamental na educação, pois ela deve direcionar o ensino para o desenvolvimento do sujeito, possibilitando um significado no que é aprendido,
ao mesmo tempo em que aprende a desenvolver habilidades nas competências básicas integradas com os saberes disciplinares, ampliando suas
capacidades e suprindo as necessidades da vida individual e social.Sendo assim, as aulas práticas se apresentam como uma alternativa viável e
eficaz no processo, pois permite ao aluno a observação dos fenômenos, permitindo-lhe a chance de dar significado próprio ao conteúdo que está
sendo estudado. Quando a relação entre conteúdo e cotidiano acontece, o aluno busca motivação e aprende a desenvolver conhecimento
integrado, pois oportuniza a busca, a reformulação e a reflexão, facilitando assim a estruturação do conhecimento.A Química é a ciência que
estuda a matéria, as transformações químicas por ela sofridas e as variações de energia que acompanham estas transformações. Ela representa
uma parte importante em todas as ciências naturais, básicas e aplicadas. O crescimento e metabolismo das plantas, a formação de rochas, o papel
desempenhado pelo ozônio na atmosfera superior, a degradação dos poluentes ambientais, as propriedades do solo lunar, a ação medicinal de
drogas: nada disto pode ser compreendida sem o conhecimento fornecido pela Química e como qualquer ciência progride e por meio da atividade
científica de trabalho que, em linhas gerais, se desenvolve por meio das observações de fatos e/ou fenômenos ocorridos na natureza (MOREIA et
al., 2016). Dado o exposto, esse trabalho tem por objetivo uma desmistificação do ensino/aprendizagem no ensino de química por meio das
observações práticas dos conteúdos teóricos. Para tanto, o apoio docente (professores das Escolas envolvidas) e dos dois alunos envolvidos, se
torna fundamental, visto que a situação se caracteriza como um desafio a ser enfrentado, pois o processo depende de uma diversificação nas
modalidades didáticas utilizadas, sendo necessário estudo de metodologias que auxilie no processo ensino/aprendizagem. Uma ferramenta eficaz
proposta foi a elaboração de um plano de ensino com alternativas que levem o aluno a construir o conhecimento de forma continuada. Para tanto,
foi traçado um plano de ação e desenvolvimento de um planejamento de oficinas que contemplasse atividades de ensino empregadas nas aulas de
diferentes disciplinas escolares de modo a aproveitar, complementar, desenvolver e transformar as idéias, teorias e conhecimentos que os alunos
trazem consigo, explorando as atividades práticas. A proposta em desenvolvimento visou à construção de oficinas práticas rudimentares, que
podem ser realizadas em sala, sem a necessidade de um laboratório adequado e as oficinas aplicadas ao ensino de ciências, que serão realizadas
no laboratório da Universidade /Estácio de Sá – Campus Macaé. Resultados da literatura mostram que o acesso as aulas práticas incentivam e
motivam o aluno na busca pelo conhecimento. Sendo assim, a execução das oficinas no cotidiano didático do contexto de suas aulas, juntamente
com oportunidade de contato com um laboratório aplicado na área das exatas despertará a vontade de entender a contextualização, fazendo com
que o aluno faça a conexão do teórico pela visualização do prático.
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Segundo Carvalho (2010), pesquisas sobre o ensino de ciências tem defendido, há algum tempo, que ensinar Física na Educação Básica pressupõe
que o professor tenha profundo conhecimento do conteúdo científico, porém somente isso não basta, é preciso relacionar o conhecimento
específico com os conteúdos pedagógicos e, mais do que isto, refletir sobre essa relação com os conteúdos práticos. Para que isso ocorra é
necessário investir em novas metodologias de ensino, assumir atitudes interdisciplinares, rediscutir as próprias concepções do que seja a arte de
ensinar e as condições em que se dá a prática docente, afastando-se da noção ingênua de que se trata de algo vocacional, intuitivo, improvisado
(Graeber et al., 2001). O ensino das ciências naturais, principalmente a Físicas, está fortemente influenciada pela ausência da práticas
experimentais, dependência excessiva do livro didático e do método expositivo e reduzido número de aulas (Pedrisa, 2001; Diogo e Gobara, 2007).
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 Fundamental e Médio. Objetivos: Promover
oficinas práticas de nivelamento da disciplina de Física para os alunos do Ensino Fundamental e Médio através da relação Teoria/Prática,
proporcionando um aprofundamento dos conteúdos ministrados pelo professor em sala de aula fazendo com que esses alunos tenham a
percepção que a Física está inserida no dia-a-dia de cada um. Objetiva-se também promover um entendimento mais aprofundado dos conteúdos
necessários para a formação científica e pessoal dos mesmos. Metodologia: O estudo buscou parceria com Escolas Municipais e Estaduais,
principalmente as que rodeiam a UNESA Campus Macaé, tornando mais acessível o trajeto dos alunos ao Campus. Após a seleção das Escolas,
foram realizadas reuniões com os docentes da disciplina de Ciências e Física, a fim de alinhar as oficinas (experimentos) aos conteúdos já
ministrados e aos conteúdos que serão abordados até o final do ano letivo. Posteriormente foram então elaboradas as oficinas, buscando associar
experimentos Físicos à realidade do dia-a-dia dos alunos, fazendo com que eles tenham a percepção da inserção da Física em suas vidas. Essas
oficinas são agendadas mensalmente e serão realizadas durante todo o ano letivo. Todos esses processos estão sendo conduzidos com auxílio de
dois acadêmicos dos cursos de engenharia da UNESA Campus Macaé. Referências: CARVALHO, A. M. P. (2010) (org.). Apresentação da coleção. In:
Ensino de Física, CARVALHO, A. M. P. et al. São Paulo: Cengage Learning (Coleção ideias em ação), Prefácio, p. VIIX. DIOGO, R. C.; GOBARA, S. T.
(2007). Sociedade, educação e ensino de física no Brasil: do Brasil Colônia ao fim da Era Vargas. In: Simpósio Nacional de Ensino de Física, 17. 2007,
SãoLuis. GRAEBER, W.; BÜNDER, W.; NENTWIG, P. (2001). From academic knowledge to PCK: the need for transformation and contextualization of
knowledge, In: International Conference on Science Education Research in the knowledge Based Society, 3, Thessaloniki. Proceeding. Thessaloniki:
Aristotle University Thessaloniki. p. 407-410. PEDRISA, C. M. (2001). Características históricas do ensino de ciências. Ciência & Ensino, Campinas, n.
11, p. 9-12.
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No Brasil, estima-se que cerca de 20% dos medicamentos consumidos sejam lançados na rede de esgoto sanitário ou no lixo doméstico (Falqueto,
2012), contaminando a água e o solo. Quando o descarte não é efetuado de maneira correta, o meio ambiente fica comprometido, além do risco
de contaminações e acidentes. A sobra de medicamentos tem várias causas, dentre elas estão a dispensação de medicamentos em quantidade
além da necessária para o tratamento, as amostras-grátis, e o gerenciamento inadequado de medicamentos por parte de farmácias e demais
estabelecimentos de saúde (Eickhoff et al., 2009). Estima-se que, no Brasil, a geração de resíduos de medicamentos pela população em seus
domicílios é da ordem de 10,3 a 19,6 mil toneladas/ano (Macedo, 2015). O armazenamento de medicamentos em casa aumenta o risco de
intoxicação pelo uso indevido. As pessoas que manejam esses resíduos sem proteção, como catadores nos lixões, também são suscetíveis a
eventos adversos e intoxicações caso achem o medicamento e o consumam. Esse tipo de situação, que poderia ser controlado, deve-se em grande
parte ao fato de a sociedade não ter informações quanto à forma correta do descarte de medicamentos e seus riscos. A Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA) é o órgão responsável pela regulamentação referente ao descarte de medicamentos no Brasil, que através da
resolução RDC 306/04, impõe o gerenciamento dos resíduos gerados nos serviços de saúde - RSS, com vistas a preservar a saúde pública e a
qualidade do meio ambiente, através do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS). Em relação ao Gerenciamento dos
Resíduos Médicos Domiciliares, a NBR 16457:2016 especifica os requisitos aplicáveis às atividades de logística reversa de medicamentos
descartados pelos consumidores. No Senado, tramitam dois projetos de lei sobre a regulamentação do descarte de medicamentos vencidos por
parte do consumidor doméstico: a PLS 33/2012, que autoriza a venda de medicamentos por dose, o que evitaria a sobra e o vencimento do
produto; e a PLS 148/2011, que pretende incluir os medicamentos no rol fixado na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Existem algumas ações
isoladas por parte de alguns municípios brasileiros nos quais foram criados alguns projetos públicos e privados de coleta de medicamentos
vencidos ou em desuso. Dentre eles pode-se citar o projeto desenvolvido pela empresa BHS, através do programa “Descarte Consciente”, onde os
medicamentos vencidos ou em desuso são entregues em farmácias cadastradas no programa e assim realizado a destinação correta. Infelizmente,
o número de pontos de coleta no Brasil ainda está muito abaixo do esperado. Segundo o Conselho Federal De Farmácias, existiam no Brasil, em
2016, 82600 farmácias. O programa “Descarte Consciente” tem 616 farmácias com pontos de coleta espalhados pelo Brasil, ou seja só 0,75% de
farmácias aderiram ao programa. No Município de Macaé-RJ que é a localidade foco deste projeto, não existem, ainda, estações/pontos de coleta
cadastradas no programa nem ações isoladas. Ou seja, será necessário realizar uma forte conscientização da sociedade Macaense sobre o uso
racional de medicamentos e seu correto descarte quando vencidos ou em desuso. Conscientização de farmácias, drogarias, centros de saúde e
hospitais para a criação de pontos de coleta de medicamentos domiciliares e qual o destino final dos medicamentos vencidos ou terminados. Para
realização deste projeto, há um envolvimento de 3 alunos de graduação do curso de Engenharia de Produção, a fim de impulsionar projetos locais
onde a população ainda não tem oportunidade de dar destinação correta aos medicamentos em desuso.
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A partir da década de 1980, a produção de embalagens e produtos descartáveis aumentou significativamente, assim como a produção de lixo,
principalmente nos países desenvolvidos. Com isso, surgiu a reciclagem que é um processo de reaproveitamento do lixo descartado, dando origem
a um novo produto ou a uma nova matéria-prima com o objetivo de diminuir a produção de rejeitos e o seu acúmulo na natureza, reduzindo o
impacto ambiental. Pratica-se, então, um conjunto de técnicas e procedimentos que vão desde a separação do lixo por material até a sua
transformação final em outro produto. Entre os materiais recicláveis estão diversos tipos de vidro, papel, metal, plástico, óleo, componentes
eletrônicos, etc. Partindo-se desse conceito de reciclagem e os principais resíduos lançados no meio ambiente, o Projeto Recicla + Estácio tem o
propósito de construir novos produtos a partir de garrafa pet, pneus, papel, óleo usado, vidro, copo descartável, papelão etc. Com o objetivo de
melhorar o meio ambiente, conscientizando os alunos sobre o meio em que vivem, bem como, aguçar sua capacidade de produzir produtos,
dentro de sua área de atuação, para que, desta forma, saibam preservar, conscientizar, produzir, e transferir informações sobre os produtos
elaborados. E assim, com os produtos elaborados, os alunos farão eventos na instituição e fora dela, para apresentarem seus produtos, podendo
participar de feiras vocacionais, bem como, levar a técnica de elaboração dos produtos, para comunidades locais, comunidades ribeirinhas, no
intuito de disseminar a conscientização para com o meio ambiente, assim como, poder ajudar a comunidade a produzir seus materiais, e com a
venda desses recicláveis produzido, ajudar no orçamento doméstico e, ainda, ajudar o planeta. O principal foco do projeto é aguçar o lado
projetista dos alunos, futuros engenheiros e arquitetos, no que diz respeito, o cuidado com o meio ambiente, saber reutilizar matéria prima que
fora jogada ao lixo, aumentando a poluição, buscando dar novo destino, dentro de sua área de atuação, instigar o lado empreendedor, o trabalho
em equipe, o respeito para com todos e para com o meio ambiente, pois é deste meio, que retirarão as matérias primas para a execução de suas
atividades profissionais.
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Com o apoio da Yamaha Motores do Brasil e da Universidade Estácio de Sá, propusemos, neste Projeto de Extensão Social, um curso de formação
rápida, de um ou dois semestres, voltado para um mercado de trabalho crescente e, em grande parte, desqualificado: Mecânica e Manutenção de
Motocicletas. Curso Teórico e Prático, voltado para o exercício prático na formação de pessoal dentro do ambiente Universitário, o que ainda é
uma novidade na região metropolitana do Rio de Janeiro, com suporte da montadora Yamaha, por meio de doações de motocicletas,
equipamentos e ferramentas especiais ao Projeto, e seus protocolos técnicos, infraestrutura do curso de Engenharia Mecânica da UNESA - Campus
de Niterói, e colaboração de não menos que 10 discentes e colaboradores do curso. Buscando contribuir modestamente neste tema,
apresentamos este projeto de Extensão Universitária, com dois claros objetivos: Contribuir com a formação de pessoal (principalmente) em
Manutenção e Mecânica de Veículos Ciclomotores, em elevado nível de protocolos técnicos, atendendo à nossa responsabilidade social em formar
pessoas, permitir que interessados pudessem usufruir profissionalmente deste curso de formação como futuros mecânicos de motocicletas,
ampliando o alcance da manutenção destes veículos, contribuindo para a segurança no seu uso e consequentemente mitigar situações em que
acidentes, seja por mau uso ou condução incorreta, seja por falta ou precária manutenção dos equipamentos, contribuem negativamente ao fluxo
de veículos da metrópole; propor a participação dos Discentes do Curso de Engenharia Mecânica da UNESA, Campus Niterói, dentro da missão do
curso de Engenharia Mecânica, o exercício da cidadania, da responsabilidade social em consonância com as demandas da sociedade, como
instrutores e formadores de pessoal da comunidade de seu entorno em Mecânica e Manutenção de Motocicletas, cumprindo assim o
compromisso do nosso PPC do Curso de Engenharia Mecânica. O Curso tem componente teórico e prático para as Motocicletas Yamaha, carga
horária não inferior a 40 horas, desde a história dos veículos ciclomotores, surgimento dos sistemas de qualidade total (5S), até a análise mecânica
e eletrônica, desmontagem e montagem de sistemas modernos e de mercado. Dois níveis de cursos, Bronze (básico) e Prata (avançado), seguindo
estritamente protocolos de mecânica e manutenção certificados internacionalmente. Alguns discentes extensionistas do Curso de Engenharia
Mecânica, fizeram treinamento com a Yamaha Motores do Brasil, nas modalidades Bronze e Prata, níveis de certificação internacional Yamaha,
além do necessário treinamento interno com o Coordenador do Projeto em Mecânica automotiva e atendimento à comunidade. Continuamos a
constante melhoria do material e conteúdo dos cursos nos dois Protocolos. Mantivemos durante todo o ano, uma HomePage própria do Projeto
(www.mecanicaestacio.com.br) e mídias sociais Facebook, (www.facebook.com/mecanicaestacio/) e Instagram. Até o momento, temos
movimentado, desde o início do Projeto, em 2016, mais de 460 vidas em torno do projeto. Também concluímos etapa fundamental de evolução
do Projeto: o engajamento dos extensionistas em desenvolvimento de componentes eletrônicos de motocicletas. Como consequência, tivemos um
TCC1 e um TCC2 de alunos de Engenharia Mecânica, Extensionistas do Projeto, com desenvolvimento de tecnologia eletrônica/inercial voltada à
Mecânica Automotiva. Iniciamos uma nova linha de estudo e pesquisa em Hidrogênio Combustível com a geração de um novo TCC1 e o
encaminhamento para um TCC2, a ser apresentado no ano de 2019. Essas linhas de estudo, previstas na proposta do Projeto, não retiram o foco
do Projeto de Extensão, a formação de pessoas em Mecânica e Manutenção de Motocicletas dentro dos Protocolos Yamaha. As linhas de estudo
trazem consigo a capacidade de difundirmos o potencial que o Projeto de Extensão tem em transformar vidas, desde um nível básico de formação
em Mecânica automotiva de motocicletas até a geração de tecnologia.

I Mostra de Extensão da Estácio

Engenharias
Engenharia Mecânica

22

Gestão
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

23

Autoria: Ana Maria Zen de Freitas
E-mail para contato: anazen7@gmail.com

IES: FESVV
RESUMO

O projeto é norteado pelos aspectos centrais dos métodos didáticos: o pensar e o atuar com o objetivo de desenvolver as competências e
habilidades do corpo discente, tornando-o cada vez mais capaz para solucionar tarefas com maior independência e responsabilidade. As premissas
contidas nesta proposta educacional, como ela foi organizada, como é produzida e acompanhada pelo seu docente reflete em tornar o aluno um
protagonista da construção do conhecimento. O objetivo do projeto é levar o discente do curso de Administração a criação ou inovação de
produtos e/ou serviços visando a exposição para todos os alunos da Instituição de Ensino e a Comunidade. Tendo como objetivos específicos,
ressaltar o papel do discente e da Instituição de ensino no incentivo da construção do conhecimento no processo ensino-aprendizagem; avaliar as
competências e habilidades de cada aluno, fazendo uma correlação entre conteúdo e prática, desenvolvendo o senso crítico; contribuir com os
alunos a encontrar respostas para muitas questões, fazendo com que eles estejam em permanente exercício de raciocínio. Assim, a pesquisa visa
problematizar as competências do discente do curso de Administração da Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha, para a contribuir com práticas
inovadoras no mercado de trabalho. Acredita-se que a Faculdade participa desta formação profissional do discente, tornando-o diferenciado. A
metodologia utilizada quanto aos fins foi aplicada, pois tem a finalidade prática e motivada pela necessidade de resolver problemas concretos.
Quanto aos meios de investigação é experimental, concretiza uma investigação empírica que será observada e analisada fenômenos. O referido
projeto acontece nos dois semestres de 2018, ou seja, todas as fases ocorrerão duas vezes. Inicia-se em sala de aula, aonde é solicitado que os
alunos, em grupo, cria um produto ou serviço que não existe no mercado ou inovar algo que já exista, onde refletiram e desenvolveram ideias
economicamente viáveis e funcionais. O método de exposição, arrumação do espaço e a divulgação é de responsabilidade dos alunos. A etapa do
primeiro semestre foi desenvolvida, ocorrendo as fases de apresentação dos projetos, postagem do projeto no SIA, acompanhamento do
desenvolvimento dos trabalhos pelas equipes, divulgação dos trabalhos, exposição dos produtos e serviços aos alunos e a comunidade, aplicação
de questionário aos alunos avaliando o resultado dos trabalhos e feedback dos trabalhos apresentados. O número de alunos participantes foi
setenta e cinco (matutino e vespertino), porém 63 responderam o questionário, de uma escala de um a cinco. Questionados sobre a participação,
83% responderam muito satisfeito, para 73% a proposta contribuiu com sua formação e 75% visualiza como desafio, já 81% acredita que valoriza
muito o curso e a instituição, quanto a exposição, 75% considera que foi benéfica apresentar a comunidade. Sugerem em convidar outras
instituições de ensino e empresários a participar. Como sugestão, foi solicitado continuidade desse tipo de projeto em outros períodos e cursos. A
comunidade foi convidada a avaliar os produtos e serviços e nesse contexto os produtos receberam nota máxima, pois acreditam que os projetos
valorizam a instituição e aproximam os alunos da Faculdade e consideram que os produtos e serviços são inovadores e funcionais. Através desse
evento foi criado novos produtos e serviços, alguns até vendidos na Feira denominada “Adm in Foco”. Os alunos faltosos e dispersos foram
resgatados e se empenharam significativamente, aplicando suas habilidades e talentos, aproximando-se dos colegas e sendo valorizados e
respeitados, o que antes passava despercebido. CUNHA, L. A. O ensino superior no octênio FHC. Educação & Sociedade, vol. 24, n. 82, abril de
2003. MOTTA, M, A, M. Busca e movimento: estudos sobre educação e ensino. Rondonópolis: Gráfica União. 1996. ZABALA, A. A prática educativa:
como ensinar; trad. Ernani F. da F. Rosa. Porto Alegre: Artmed, 1998.
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IES: ESTÁCIO SÃO PAULO
RESUMO

No Brasil, a situação dos bancos de sangue vive em constante deficiência, e no presente projeto contemplamos a cidade de São Paulo - SP. O
principal motivo dessa situação é a falta de doadores. Acredita-se que um dos motivos para a baixa participação dos brasileiros é a falta de
informação. As pessoas têm receio do material utilizado, medo de contaminação, além dos mitos de que doar sangue emagrece, engorda, vicia ou
enfraquece o organismo. O doador de sangue não corre nenhum risco de contaminação ao doar sangue. Todo o material utilizado está dentro de
um rigoroso padrão de qualidade elaborado pelo Ministério da Saúde e órgãos internacionais, levando sempre em conta a saúde do doador e do
receptor. A doação de sangue é um processo seguro, rápido (dura cerca de 15 minutos) e não obriga a outras doações. Para ter sangue disponível
para todos aqueles que dele necessitam, os indivíduos saudáveis devem criar o hábito de doar e encorajar amigos e familiares saudáveis a
praticarem o mesmo ato. Neste projeto de extensão, estamos propagando a idéia do “doador amigo da vida”, que é a pessoa que cuida da sua
própria saúde e da saúde dos outros também, sendo um doador fiel. Nosso objetivo é colaborar com a disseminação das informações entre a
comunidade acadêmica e a população e desta maneira contribuir com os Hemocentros de nossa cidade. Descrição das atividades realizadas no
período: Primeiro Semestre 2018( Serão duas edições do evento por ano). Contato com os Hemocentros: Santa Casa de São Paulo e Banco de
Sangue de São Paulo; - Preparação do material de divulgação: folder, camiseta e e-mail; Divulgação junto a comunidade acadêmica de todas as
unidades da Estácio Capital; Confecção de camisetas com logotipo do projeto (são 60 sessenta camisetas); Definição do número de doadores de
acordo com o parceiro ( Santa Casa), no total de 50 cinquenta doadores e meio de transporte (parceria com a entidade) que sairá da unidade
Estácio - Conceição no dia 19/05/18.Foi cumprido o cronograma conforme proposto e também realizamos o cadastro de doação de medula
disponibilizado pelo Hemocentro da Santa Casa de São Paulo.
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IES: ESTÁCIO CASTANHAL
RESUMO

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 significativos na sociedade, pois traz benefícios à comunidade por meio de minicursos ministrados por
discentes sob a orientação e observação do docente coordenador. Estes momentos proporcionam uma visão mais ampla tanto dos participantes
quanto dos discentes a respeito do funcionamento do mercado no sentido financeiro, e assim fornece subsídios sobre a 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 é desenvolvido em três grandes etapas, a primeira de ênfase
teórica, busca a 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 se
traduz como fundamental para o planejamento de atividades, 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 têm 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 estão
divididos em turmas periódicas para a ministração dos minicursos e terão certificação para os participantes e para os executores do projeto, estes
são: 1 professor coordenador, 3 alunas do curso de pedagogia, 4 alunos do curso de Administração, 3 do curso de Ciências contábeis. Cada aluno
tem imprescindível participação no projeto visto que para o planejamento e efetivação da Educação Financeira se deve contar com os
conhecimentos específicos de cada área abrangida, 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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IES: ESTÁCIO CASTANHAL
RESUMO

O Núcleo de Empreendedorismo e Inovação busca entre diversos objetivos introduzir nos cursos de gestão, práticas contemporâneas de negócios
que solucionam problemas sociais e geram impacto positivo no mundo. Capacitando alunos para atuarem de forma competitiva em um mundo de
transformações e com responsabilidade social. Núcleo se divide nos seguintes eixos: Eixo 1 – Transformadores. Onde o aluno realiza 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 é 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 cumpre 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: Capacita alunos do curso de administração, contabilidade, análise e desenvolvimento
de sistema, RH, dentre outros... Especificamente no contexto acadêmico o Núcleo de Empreendedorismo e inovação é 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 responsável pelo projeto, estudos de casos. Para o Eixo 2- Idealizadores, a
metodologia é atividades práticas através do Design Thinking. Pesquisa, leitura de revistas, estudo de casos e uso da tecnologia. 3 - Líderes de
impacto, a metodologia utilizado é mentoria, orientações individuais, bate papos individuais e por grupos, aulas expositivas, recursos audiovisuais,
aulas expositivas para pequenos grupos. Atualmente o projeto é executado por 33 discentes e beneficia os 4.000 aluno da IES, além da
comunidade local.
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IES: UNESA
RESUMO

O século XXI quebrou fronteiras econômicas e importantes barreiras que dificultavam o crescimento das organizações conscientes,
proporcionando maior visibilidade e transparência de gestões administrativas que são comprometidas com o Desenvolvimento Sustentável da sua
estrutura e do seu entorno. E para exemplificar a importância da organização consciente, destacamos o Projeto de Extensão Recic-Óleo que foi
criado em 2012 no Campus Cabo Frio da Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro que conta hoje com a participação direta de dez alunos do
Curso de Administração sob coordenação do Prof. M.Sc. Silvio Ronney e indireta da comunidade acadêmica do Campus. O Projeto Recic-Óleo é
executado por alunos do Curso de Administração em conjunto com os alunos do Projeto Jovens Talentos Empreendedores que disseminam
conhecimento e práticas responsáveis socioambientais para estimular a consciência e atitudes sustentáveis para o descarte correto do óleo de
cozinha usado, através da comunicação direta com materiais de divulgação e palestras em escolas, associações, órgão públicos e privados e
indireta com o blog do Projeto Recic-Óleo. O trabalho de campo compreende ações em escolas, instituições públicas e privadas da Região dos
Lagos do Rio de Janeiro, o acompanhamento da coleta de óleo nos ecos pontos. As distribuições de tarefas entre os alunos são definidas após as
reuniões semanais para definir as novas estratégias de atuação dentro e fora do Campus para divulgar a importância da reciclagem do óleo de
cozinha usado e a responsabilidade socioambiental de cada cidadão. Estimular a pesquisa, o conhecimento, novas habilidades e atitudes deste
aluno com pesquisa no ambiente físico e digital é peça chave para forma o profissional competente que conhece os processos administrativo,
estratégia empresarial e o respeita pelo Meio Ambiente. REFERÊNCIAS: ABIOVE. Estatística Mensal do Complexo Soja. 2016. BRASIL. Política
Nacional de Educação Ambiental, Lei 9795. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 27 abr. 1999. CARVALHO, José Sérgio.
Teoria na Prática é outra? Considerações sobre as relações entre teoria e prática em discursos educacionais. Revista Brasileira de Educação. v. 16
n. 47 maio-ago. 2011. CARVALHO, Maria Cecilia Maringoni de (Org.). Construindo o saber: metodologia científica fundamentos e técnicas. 17.ed.
Campinas: Papirus, 2006. DRUCKER, Peter Ferdinand. Rumo à nova economia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012a. ______. Administração nas era das
grandes transformações. Elsevier, 2012b. FREIRE, Paulo. Educaçao como prática da Liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967. ______.
Pedagogia da Autonomia. 25. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. FREITAS, Mario. A educação para o desenvolvimento sustentável e a formação
de educadores/professores. PERSPECTIVA, Florianópolis, v. 22, n. 02, p. 547-575, jul./dez. 2004. GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de
pesquisa. 2. ed. SP: Atlas, 1991. MAY, Peter H. Economia do meio ambiente: teoria e prática. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. MINAYO, Maria
Cecília. Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 28. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. NASCIMENTO, Luiz Felipe; LEMOS, Ângela Denise da
Cunha; MELLO, Maria Celina Abreu de. Gestão Socioambiental Estratégica. Porto Alegre: Bookman. 2008. RICKLEFS, Robert E. A economia da
natureza. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. VASCONCELLOS, Marco Antônio; GARCIA, Manuel Enriquez. Fundamentos de economia. 5 ed.
São Paulo: Saraiva, 2014.
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IES: ESTÁCIO NATAL
RESUMO

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 essa comunidade, iniciado em 2011, por ocasião do centenário do bairro. Naquela
ocasião, uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Natal, a Associação de Empresários do Bairro do Alecrim (AEBA) e o Rotary Club foi
encabeçado pela Faculdade para articulação dos parceiros no evento comemorativo do centenário. O objetivo foi alcançado e, durante as
comemorações, a Faculdade ofereceu serviços à comunidade e esteve na mídia espontânea por 15 dias consecutivos e mais de 40 no geral. O
projeto foi inclusive premiado com o primeiro lugar, na categoria Gestão e Negócios, no Fórum Docente Estácio, daquele ano. Justificativa: Em
2018, com o incentivo da nova política de Extensão Social e Inovadora da Estácio, foi retomado o diálogo com atores do bairro. O projeto se
propõe a dar continuidade a iniciativa piloto de 2011, tendo como missão formalizar por meio de convênios a prestação de serviços e benefícios da
Extensão à comunidade. Objetivo: Desta forma, o projeto Rede Parceira Estácio –Alecrim traz o objetivo de formar uma rede de relacionamento e
cooperação entre a Estácio e os personagens do bairro (empresários, moradores, feirantes, torcedores e amantes do Alecrim). Metodologia: Para
tanto, faz 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; articulação com os núcleos permanentes e os demais projetos de extensão e a comunidade; e proposição de
parcerias com oficialização de termo de cooperação técnica e convênio. Número de alunos envolvidos: 7 alunos. Impactos à sociedade: Os
resultados já aparecem, com a formalização do convênio com a Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim – AEBA, o Alecrim Futebol Clube
e a Associação de Escoteiros do Alecrim. Esse conjunto de ações se coloca como marco de permanência a Faculdade na vida do bairro e vice-versa.
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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IES: ESTÁCIO FIC
RESUMO

O empreendedorismo é responsável por parcela significativa da geração de trabalho e renda em nosso país, além de contribuir para mitigar
desigualdades econômicas e sociais. 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. O projeto “VEM
EMPREENDER: Empreendedorismo e Inovação” envolve prioritariamente alunos de Administração que terão formação e participarão de atividades
supervisionadas pela Coordenação do projeto para impulsionar empreendedores de todos os cursos no campus (Via Corpvs), escolas do ensino
médio e comunidade em geral como beneficiários. Objetiva-se para os discentes o desenvolvimento de competências intraempreendedoras e
empreendedoras, além daquelas relacionadas à gestão da inovação. Também, buscar-se-á que os beneficiários tenham condições de: Analisar o
contexto local identificando potencialidades e demandas da comunidade; Compreender estratégias e abordagens de intervenção social
relacionadas à geração de trabalho e renda e incentivo ao microempreendedor e pequeno empresário; Utilizar ferramentas variadas para desenho
de inovações que favoreçam o empreendedorismo; Aprofundar a autoconsciência e identificar propósito de vida e carreira. São 3 pilares de
sustentabilidade: Formação de Consultores Juniores; Plantão Empreendedor e Empreendedorismo na Escola. Os Consultores Juniores são alunos
de Administração que após processo seletivo e formação participam dos Plantões Empreendedores e nas atividades junto às escolas de ensino
médio, todas as ações acompanhadas pela coordenação do projeto. O Plantão Empreendedor acontece no campus ou comunidade articulada,
com oferta de oficinas de gestão (fluxo de caixa, plano de negócio, Gestão da Inovação, Liderança, etc.), bem como informações de abertura de
empresas e MEI - Microempreendedor Individual. 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 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). O Plano de Trabalho para execução do Projeto VEM EMPREENDER compreende as atividades: 1) Formação de
Consultores Juniores (2 capacitações por semestre) atendendo 50 discentes; 2) Plantões Vem Empreender (4 plantões, sendo 2 por semestre), com
estimativa de envolvimento de 50 participantes por cada plantão, alcançando 200 pessoas, estas alunos de outros cursos do Centro Universitário e
comunidade em geral; 3) Empreendedorismo na Escola envolverá 10 escolas ao longo do ano, com um quantitativo de alunos de ensino médio e
comunidade (pais e moradores da vizinhança da escola) em torno de 50 pessoas; 4) Circuito Startups será desenvolvido em dezembro de 2018
para o público interno e externo, estima-se envolver 250 participantes. São autores referenciais para o suporte teórico ao projeto: David
McClelland, Jose Carlos Assis Dornelas; Michael P. Peters; Fernando DOLABELA.
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AÇÃO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO COM OS COLETORES DE AÇAÍ DA COOPERATIVA DOS PRODUTORES
27
PARÁ DA ILHA- COPPI NA CIDADE BARCARENA – PA CNPJ 18864468/0001-90

Autoria: Nilson José Gomes Barros
E-mail para contato: nilsonbarros10@yahoo.com.br

IES: ESTÁCIO FAP
RESUMO

O projeto de extensão tem como objetivo promover oficinas de prevenção de acidente de trabalho para os trabalhadores da COPPI em
Barcarena/PA. No Estado do 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, na
qual o trabalhador sobe na árvore com um facão na cintura para cortar o cacho de açaí. Diante desse cenário de risco, é necessário realizar oficinas
com temas sobre segurança e saúde, para mitigar esses acidentes, através da conscientização dos cooperados. A metodologia utilizada é a
investigação da realidade local dos coletores, e através do diálogo desses saberes locais, construir um cronograma de temas de prevenção para as
oficinas, com base no diagnóstico de suas necessidades através da coleta de dados, promovendo a troca de saberes entre os discentes e os
cooperados, transpondo as barreiras sociais, acadêmicas e geográficas da faculdade. O projeto vem proporcionando aos 7 (sete) alunos
envolvidos, uma vivência prática dos temas abordados em sala, com base no referencial teórico das disciplinas Legislação Trabalhista e Saúde,
Segurança e Qualidade de vida que está ancorada nas obras dos seguintes autores: Dra. Alice Monteiro de Barros com a obra “Curso de direito do
trabalho”; Dr. Gustavo Filipe Barbosa Garcia com a obra “Acidente do Trabalho:Doenças ocupacionais, e nexo técnico epidemiológico” e do Dr.
José Antônio Ribeiro de Oliveira Silva com a obra “A saúde do trabalhador como um direito humano, conteúdo essencial da dignidade humana.” O
impacto social do projeto de extensão proporciona benefícios aos discentes, aos coletores, à Estácio Pará FAP, e para sociedade em geral, quando
direciona as ações de extensão para comunidade externa e valoriza o saber local, evidenciando a interdisciplinaridade entre a teoria e a prática,
aproximando o discente da sua realidade social. Em termos sociais, os trabalhadores estão tendo acesso ao conhecimento teórico sobre os riscos
de acidentes de sua atividade e poderão 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 a comunidade de coletores, buscando transformar sua realidade social com
melhoria da sua qualidade de vida sem acidentes de trabalho.

Título:

ASSESSMENT RH
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Autoria: Kátia Cristina Veras Portela
E-mail para contato: katia.portela2@hotmail.com

IES: ESTÁCIO FIC
RESUMO

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, autoconhecimento e consequente
desenvolvimento. No projeto de extensão Assessment RH, o perfil de cada graduando avaliado por nós (professora e alunos de Gestão de Recursos
Humanos) poderá ser conhecido por ele mesmo possibilitando melhores resultados na busca de alternativas no mercado de trabalho. O projeto de
extensão Assessment RH, tem como principal objetivo oferecer a todos os participantes (graduandos e estudantes de ensino médio) a
possibilidade de colaborar e aprender em como se inserir ou reinserir no mercado de trabalho, identificando a necessidade de orientação quanto a
elaboração de currículo, entrevista simulada e testes comportamentais e consequentemente o autodesenvolvimento. Objetiva também gerar em
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 do curso de Gestão de Recursos Humanos envolvidos (cerca de
20), sob a supervisão da professora, prestam auxílio e promovem 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 versos mercado de RH. Da
mesma forma buscamos abrir vários espaços de discussão sobre esta temática. Temos como referências os autores Dave Urich, Paul Spector e
Idalberto Chiavenato e Cecília Whitaker Bergamini. Realizamos as seguintes atividades: oficinas semanais dentro da unidade Parangaba para
alunos de cursos de graduações diversas 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. Realizamos também fóruns de discussão presenciais favorecendo e
enriquecendo o conhecimento dos alunos da graduação em Gestão de Recursos Humanos. Nesse projeto é utilizado o enfoque etnográfico pois é
sabido que a etnografia tem bases nos estudos antropológicos, percorrendo a sociologia e os estudos organizacionais. A meta do projeto é atender
cerca de 10% dos alunos da unidade Parangaba promovendo orientações curriculares e entrevistas simuladas com feedback e nove (09) escola
diferentes na comunidade com palestra com os temas: elaboração e aperfeiçoamento de currículo e postura adequada em entrevistas. Temos
como número previsto de beneficiados cerca de 900 pessoas entre graduandos de cursos diversos, alunos de ensino médio e alunos de envolvidos
no projeto graduandos em Gestão de Recursos Humanos.
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Título:

INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO: OBSERVAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO E ESTUDO28

Autoria: Josely Nunes Villela
E-mail para contato: josely@principiosustentavel.com.br

IES: UNESA
RESUMO

Realizado no Município de Teresópolis, o projeto tem o propósito de observar os pontos críticos relacionados à inclusão de Pessoas com
Deficiência (PcDs) no mercado de trabalho, visando a humanização e a melhor gestão, em benefício dos profissionais, das empresas e da cultura
local. O compromisso firmado com a UNESA prevê as seguintes interfaces: com as empresas, em prol da conscientização e do intercâmbio de
experiências; com as pessoas beneficiadas pela Lei de cotas para conhecer suas dificuldades e expectativas; com o poder público, para consolidar a
parceria em favor da evolução do Programa no município; com a comunidade acadêmica da UNESA, discutindo o projeto em nível regional; com a
comunidade científica, através da publicação de resultados. Todos esses compromissos foram realizados e o Projeto passou a ser reconhecido
pelos seus interlocutores locais (empresas, governo e, também, por alguns beneficiários diretos, os PcDs entrevistados), mas pode avançar em sua
trajetória de conscientização, consolidação de parcerias, divulgação intra institucional e diálogo com as pessoas com deficiência, que buscam
inclusão no mercado, através de ação conjunta com o Sistema Nacional de Emprego (SINE). A responsabilidade social inerente ao Projeto é cada
vez mais importante na formação das novas gerações, desafiadas a humanizar a cultura nos ambientes de trabalho, sendo, elas próprias, exemplos
de humanização e conduta ética. Neste sentido, as alunas voluntárias do Projeto, ampliam a visão empática e desenvolvem novas competências
técnicas, participando de aprimoramentos metodológicos, de consolidação de relatórios quali-quantitativos e de discussões estratégicas sobre
como contornar restrições. O Projeto teve em 2018 uma importante conquista, a publicação do artigo ' Inclusão de pessoas com deficiência no
mercado de trabalho: avanços e desafios observados no município de Teresópolis, Rio de Janeiro, Brasil', na Revista Educação Especial, da
UFSM/RS, classificada no sistema Qualis/CAPES como A2.

Título:

NÚCLEO DE APOIO À CARREIRA (NAC)
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Autoria: Ivini de Oliveira Bruni Morais
E-mail para contato: ivini.bruni@estacio.br

IES: UNESA
RESUMO

Tendo em vista que a área de RH possui uma grande abrangência de subsistemas, observou-se a necessidade de levar os discentes a prática de tais
conteúdos, visto que a maioria não trabalha na área e optam pelo curso em função do seu tempo de duração, desconhecendo a atuação efetiva da
profissão. Além da conexão teoria e prática, observa-se que a maioria dos alunos, independente do curso de graduação escolhido, apresentam
muitas dúvidas relativas às suas carreiras e assuntos acerca desse tema, como: elaboração de currículos, comportamento em processos de seleção
e no mercado de trabalho. Objetivos: Proporcionar aos alunos da graduação tecnológica em Gestão de RH a prática dos conteúdos vistos em sala
de aula. Oferecer orientação gratuita aos discentes de todos os cursos de graduação e pós-graduação da Universidade Estácio de Sá, campus Cabo
Frio e comunidade, sobre questões acerca do seu desenvolvimento profissional e comportamento no mercado de trabalho. Proporcionar as
empresas da Região dos Lagos, auxílio no processo de Recrutamento e Seleção e treinamento de seus colaboradores. Metodologia: O NAC é
composto por alunos da graduação tecnológica em Gestão de RH e alunos dos cursos de pós-graduação na área de Gestão de Pessoas, que passam
a compor a equipe através de processo seletivo interno. A metodologia de atendimento do NAC ocorre de forma individual, através de orientações
específicas e orientador de carreira, ou em grupo através de oficinas ministradas pelos alunos orientadores do NAC, previamente capacitados pela
equipe de professores do curso. O NAC é oferece auxílio sobre as seguintes temáticas: Elaboração de currículos; Comportamento em processos de
seleção; Comportamento no mercado de trabalho; Incentivo ao autoconhecimento; Desenvolvimento de competências e Planejamento de
carreira; O NAC também realiza processo de recrutamento e seleção para algumas organizações da Região dos Lagos. A empresa encaminha a
descrição do cargo, a quantidade de finalistas que gostaria de entrevistar. Os alunos orientadores do NAC, realizam o recrutamento dos
candidatos, triagem dos currículos, planejamento do processo de seleção, aplicação das técnicas de seleção, entrevista individual, feedback aos
candidatos e encaminhamento dos finalistas para a organização requisitante. Impacto social: O NAC auxilia na formação de cidadãos
autoconfiantes, seguros de sua atuação profissional, o que reflete diretamente na sociedade que o mesmo está inserido. Financeiro: A partir do
momento em que a Instituição oferece um projeto onde os alunos do campus e comunidade são orientados com relação ao desenvolvimento de
suas carreiras, além da possibilidade de proporcionar retorno financeiro ao aluno ou pessoa da comunidade através de sua ascensão profissional, o
ganho da Instituição está em converter o membro da comunidade em aluno. Institucional: O nome da universidade é reforçado positivamente ao
oferecer, além de conhecimento técnico, orientação com relação ao desenvolvimento de suas competências comportamentais. Acadêmico: Visto
que no campo acadêmico o foco do ensino está voltado a aquisição de conhecimentos e habilidades pertinentes a carreira escolhida, o NAC irá
proporcionar auxílio acadêmico no sentido de buscar trabalhar o conhecimento e a conscientização sobre as atitudes, os comportamentos
adequados e exigidos na atualidade pelo mercado de trabalho. Abrangência geográfica: O NAC atende, em maior parte, o município de Cabo Frio,
local onde está situado o campus, porém também realiza atividades nos municípios vizinhos. Número previsto de beneficiados: Além dos alunos do
curso de GRH, aproximadamente 70 pessoas, que tem a oportunidade de praticar o que aprendem em sala de aula, cerca de 5.000 alunos estão
matriculados no campus, em diversos cursos e podem ser beneficiados com as orientações proporcionadas pelo NAC. Para Recrutamento, seleção
e treinamentos o NAC conta com a parceria de 10 organizações, atualmente.

I Mostra de Extensão da Estácio

Gestão
Gestão de Recursos Humanos

28

Licenciaturas
Curso: Pedagogia
Título:

A ESCOLA VAI AO CINEMA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES/AS EM GÊNERO E DIVERSIDADE SEXUAL
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Autoria: Elda Alvarenga
E-mail para contato: eldaalvarenga@uol.com.br

IES: FESVV
RESUMO

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 balizado pela equidade, mundo recai, principalmente, sobre os educadores e as educadoras. 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 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 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. Além disso, nos últimos
anos evidenciamos um nefasto movimento em curso no Brasil (em escala cada vez maior) que compreendem a diferença como algo a ser
marginalizado, repudiado e extirpado das escolas. Assim, curso problematizar o termo “ideologia de gênero” e identificar as suas tensões e
implicações para os processos educativos escolares. Objetiva contribuir para a formação de professores/as em gênero e diversidade a partir da
leitura de textos sobre o tema, a exibição e o debate sobre filmes relacionados e de forma mais específica: analisar filmes considerando os
aspectos de gênero e diversidade; realizar oficinas pedagógicas com vistas à formação didática de professores/as em gênero e diversidade; analisar
livros e artigos que versam sobre gênero e diversidade na escola e estabelecer vínculo com as escolas de educação integral de Vila Velha. Quanto
à metodologia, serão realizadas nove oficinas didático pedagógicas, por meio da análise da linguagem cinematográfica, relacionada à escrita
acadêmica sobre a temática. O curso conta com 77 inscritos, assim distribuídos: 3 professores da IES, 38 alunos/as; 12 egressos/as e 24
professores da educação básica. Desta forma, acreditamos que o impacto para a sociedade é significativo considerando o atual momento em que
diversos movimentos têm inibido o debate sobre a diversidade na escola e muitos professores/as se vem reprimidos diante deste contexto. Outra
relevância da pesquisa, refere-se ao fato do curso também trabalhar com vistas a produção de material didático para subsidiar a ação docente.
Referências: ALVARENGA, Elda; SILVA, E. M. da; AMORIM; Fábio L. Gênero e ações políticas conservadoras no Brasil e no espírito santo: a
“ideologia de gênero” em questão. In: II Encontro Nacional do GT Estudos de Gênero. Atas. Rio de Janeiro, 2016. ALVARENGA, Elda. Relações de
gênero nos cotidianos escolares: a escolarização na manutenção/transformação da opressão sexista. Contagem: Santa Clara, 2007. SCOTT, Joan.
Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação e Realidade, Porto Alegre, v. 20, n. 2, p. 9-17, jul./dez. 1995. SILVA, E. M. da. Os
movimentos das professoras da educação básica do Espírito Santo em frente às políticas públicas de gênero para a educação. Tese (Doutorado) –
Centro de Educação, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2017. UNBEHAUM, Sandra. As questões de gênero na formação inicial de
docentes: tensões no campo da educação. 2014. Tese (Doutorado em educação) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2014. VIANNA,
Cláudia Pereira; UNBEHAUM, Sandra. Contribuições da produção acadêmica sobre gênero: elementos para repensar a agenda. In: CARREIRA,
Denise ... [et al.]. Gênero e educação: fortalecendo uma agenda para as políticas educacionais. São Paulo: Ação Educativa, Cladem, Ecos, Geledés,
Fundação Carlos Chagas, 2016.
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RESUMO

O projeto é uma iniciativa dos pilares Escola e Cidadania do Programa de Responsabilidade Social Corporativa – Educar para Transformar. A
proposta é contribuir para que o aluno passe a atuar como protagonista e sujeito ativo no processo de ensino e aprendizagem. Busca-se reparar o
erro diante da escolarização negada na idade própria; oferecer igualdade de oportunidades, favorecer novas expectativas profissionais; exercitar a
educação permanente para a continuidade dos estudos. É implementado em três unidades, a nossa é o Via Brasil. Existe um guia que faz o
delineamento dos conteúdos, propõe metodologia, materiais instrucionais e a avaliação da aprendizagem. Ele tem duas finalidades: assegurar a
alfabetização e letramento de Jovens e Adultos e implementar um laboratório de ensino para os alunos de licenciatura do curso de Pedagogia.
Para alcance dos objetivos é necessário que haja conexão e parceria entre coordenador, o professor focal e os alfabetizadores com o
desenvolvimento de atividades que contemplem a identidade, a cultura e a singularidade do público atendido em cada unidade. O projeto exercita
a inciativa e a autonomia dos alunos selecionados para atuar como alfabetizadores. A realização e a análise da anamnese são fundamentais para o
diagnóstico da turma e para a avaliação do processo. Possui a Coordenação geral Prof. Luis Dallier, Alexandra Witte, Rodrigo Rainha e Maria
Imaculada Cabanas, a Profa. Wilna Mello é Coordenadora Pedagógica, a Profa. Dalta Motta – Coordenadora de Pedagogia – Via Brasil e a Profa
Mônica Ferreira é a focal. São duas entradas de alunos, em abril e agosto, com 25 vagas em cada. Faz-se a seleção dos alfabetizandos, em seguida
a aplicação da Ficha de Anamnese. Organização e preparação do espaço para recepção dos alfabetizandos e início das aulas. Temos aula Inaugural
e fazemos encontros quinzenais de avaliação e acompanhamento entre a coordenação, professor focal e os alfabetizadores e reuniões de
acompanhamento com a presença de todos para avaliação/troca de experiências e oficinas. Entrega Mensal de Relatórios com registro das
atividades desenvolvidas e fotos.
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RESUMO

O analfabetismo é um entrave educacional que o Brasil ainda não conseguiu superar. Considerando que inserção no mundo escrito é essencial
para o estabelecimento de uma sociedade fundamentada na democracia a Vice-Presidência de Relações Institucionais e Sustentabilidade implanta
o presente projeto em três unidades da Estácio no Rio de Janeiro, contribuindo para a consolidação de sua missão de educar para transformar,
possibilitando que adultos analfabetos se tornem mais autônomos por meio da competência da leitura e da escrita. Trata-se de uma iniciativa dos
pilares Escola e Cidadania do Programa de Responsabilidade Social Corporativa – Educar para Transformar. Um projeto na concepção freireana
que pretende garantir o desenvolvimento das funções reparadora, equalizadora e qualificadora da educação, tornando possível a continuidade dos
estudos, sendo a última, mais que uma função: o próprio sentido da Educação de Jovens e Adultos. Tem como objetivos principais: promover nos
alfabetizandos a reflexão sobre exercício pleno da cidadania, saber indispensável às suas ações que vão desde desempenhar uma profissão até
participar politicamente nas decisões de sua comunidade; oportunizar às pessoas que não foram alfabetizadas e letradas no tempo previsto a
utilização da capacidade de leitura e da escrita para vida em sociedade e para continuidade dos estudos; e, instituir um laboratório de ensino do
campo da alfabetização e letramento da EJA nos cursos de licenciatura, tendo como referência a crença de que as habilidades de ensinar não se
constituem somente através das teorias, elas necessitam também da prática. Como metodologia propõe a construção de um projeto específico
de alfabetização e letramento pelos alunos alfabetizadores (licenciandos) a partir da anamnese dos alfabetizandos; capacitação dos professores
alfabetizadores (licenciandos); utilização do projeto enquanto laboratório de ensino; construção de relatórios sistemáticos dos resultados; análises
do processo e divulgação dos resultados. Espera-se que ao final do projeto o público atendido seja capaz de: ler, escrever e interpretar pequenos
textos, além de desenvolver estratégias próprias de resolução de problemas por meio do conhecimento matemático. E que os graduandos de
licenciatura construam a autonomia docente a partir dos estudos, pesquisas e das práticas desenvolvidas e vivenciadas. Palavras Chaves:
Educação de Jovens e Adultos, Alfabetização, Letramento, laboratório de Ensino.
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Este projeto contribui para a consolidação da missão desta Instituição de educar para transformar, possibilitando que adultos analfabetos sejam
alfabetizados e re-integrados na sociedade e no cenário produtivo. Atualmente está presente em três Campi: Alcântara, Queimados e Via Brasil.
Cada Campus trabalha com um coordenador do curso de Pedagogia, um professor focal, e seis alunas alfabetizadoras. Para sua realização foi
elaborado um “Guia” que possui duas finalidades igualmente importantes na sua execução: assegurar a alfabetização e letramento de Jovens e
Adultos e implementar mais um laboratório de ensino para os alunos de licenciatura do curso de Pedagogia. É baseada nos seguintes pressupostos:
concepção interacionista de Vygotsky; interdisciplinaridade como busca de integração curricular; teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget;
concepção de freireana de EJA. A capacitação, orientação e acompanhamento do trabalho pelas alunas alfabetizadoras fica a cargo do professor
focal. O processo de avaliação é contínuo, com o registro das competências adquiridas por cada alfabetizando ao longo de cada ciclo. A
comparação destes dados proporciona a identificação das competências desenvolvidas pelo alfabetizando ao final de cada ciclo. Muitos
alfabetizandos demonstraram dificuldade em compreender os signos necessários no processo de aquisição do código escrito, como intervenção foi
elaborado pela professora focal e utilizado nas aulas de reforço “fichas de leituras”, contendo uma palavra geradora que é dividida em sílabas para
construção de novas palavras. Essa metodologia, baseada na proposta alfabetizadora de Paulo Freire, promoveu um salto qualitativo no
aprendizado dos alunos, que ao final do projeto piloto proporcionou os seguintes resultados: uma turma iniciada com 25 alunos e finalizada com
16, dentre eles 7 tendo alcançado o perfil de saída, lendo e escrevendo pequenas frases, os outros 9 continuarão participando do projeto.
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CURSO SOBRE EDUCAÇÃO, DIVERSIDADE E PRECONCEITO
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Em prosseguimento ao Projeto de Extensão de 2017, no qual os resultados de pesquisa feita com estudantes de quatro cursos (administração,
arquitetura e urbanismo, ciências contábeis e pedagogia) evidenciaram o desejo dos participantes de que a Universidade promovesse espaços de
discussão sobre diversidade e preconceito. O projeto de extensão social da Universidade Estácio de Sá, Campus Niterói II – Oscar Niemeyer para o
ano de 2018 envolve a criação e desenvolvimento do “Fórum Interdisciplinar sobre Educação, Cultura, Diversidade, Preconceito e Direitos
Humanos” (com aderência ao Grupo de Pesquisa GRUPEPE – Políticas em Educação, Formação, Cultura e Inclusão - CNPq, liderado pela Profa. Dra.
Valdelúcia Alves da Costa /UFF) e tem como objetivo discutir temas prementes no atual estágio civilizatório da sociedade brasileira que vem
enfrentando sérios desafios para a construção de uma sociedade inclusiva e democrática, além de aprofundar o conhecimento e a reflexão sobre
os direitos humanos no que tange as categorias de cultura, educação inclusiva, diversidade, preconceito e direitos humanos, estando elas
inerentemente interligadas para sua compreensão, contribuindo para a melhoria qualitativa da formação pedagógica e profissional e para uma
práxis pautada na justiça social. O Fórum justifica-se pela presença de evidências empíricas trazidas pelos cursistas que demonstram as
dificuldades enfrentadas pelos professores e profissionais em sua prática no cotidiano da escola e da vida profissional donde emergem os conflitos
resultantes das diferenças humanas. Como metodologia o Fórum comporta dez encontros anuais em 2018, sendo um encontro inicial para
planejamento, organização e convite aos palestrantes no mês de fevereiro, um encontro mensal com os palestrantes convidados nos quatro meses
do primeiro semestre e nos quatro meses do segundo semestre. Um encontro mensal no mês dezembro de 2018 para encerramento e escrita do
relatório final do Projeto de Extensão, além do início de preparação da impressão da Coletânea dos textos dos palestrantes nos encontros mensais.
Prosseguindo os princípios consagrados aos Direitos Humanos e resgatados pela via da Constituição Brasileira de 1988 o Fórum vem discutindo no
âmbito da educação e da vida profissional os entraves à garantia desses direitos por meio de textos como a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa
com Deficiência, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, a Lei Nº 10.639 de 09 de janeiro de 2003 que altera a Lei Nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que, estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e a Lei Nº 11.645 de 10 de março de 2008 que foram conquistas
para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena". Para a discussão
sobre educação em direitos humanos traz os estudos de Silva e Costa (2015) e de autores da Teoria Crítica da Sociedade (Adorno, 2006). No campo
do preconceito aborda os estudos de Crochick (2017), entre outros não menos importantes. Sendo aberto ao público interno e externo da
universidade e diante do tempo destinado ao Fórum, torna-se difícil precisar o quantitativo de presença dos alunos a priori. Entretanto, espera-se
que o impacto social do Fórum de extensão social ocorra na medida que os participantes divulguem nas suas respectivas instituições os resultados
dos debates e se integrem a uma pedagogia e uma cultura para a justiça social.
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O propósito desse projeto de extensão, denominado Brinquedoteca Virtual em Hospitais, alinha-se com os objetivos da teoria socioconstrutivista e
construtivista na educação, e com o conceito do brincar de Piaget que afirma que o brincar prepara a criança para a vida física e social porque
mediante o lúdico ela compreende as regras e normas sociais de maneira concreta ou simbólica pois lida com várias situações que são favoráveis
ou adversas a sua vontade. Entendemos numa perspectiva pedagógica que a brincadeira para a criança é mais do que uma simples diversão ou
recreação. Ao contrário caracteriza-se como uma das formas mais complexas que a criança tem de se comunicar consigo mesma e com o mundo a
sua volta. Ou seja, a brincadeira é, ao mesmo tempo, um meio e uma finalidade de desenvolvimento integral da criança a partir de trocas
recíprocas que se estabelecem durante o ato de brincar e, por conseguinte, por toda a sua vida. Para esse projeto, utilizamos como referencial
teórico Vigotsky e Piaget para entendermos a descrição evolutiva de moral, item descrito por Piaget para compreendermos a estrutura mental da
criança e a teoria socioconstrutivista para termos elementos de análise do ambiente e da influência deste sobre os componentes afetivos e
intelectuais da criança. A metodologia utilizada para esse projeto emprega o uso de tablets e aplicativos de jogos e brincadeiras digitais. As alunas
brinquedistas chegam ao hospital dirigem-se a pediatria, onde ficam as crianças internadas. Na sala reservada aos nossos materiais de higienização
hospitalar, fazem a higiene dos tablets e vão aos leitos das crianças. Ao propor a atividade as crianças têm o livre arbítrio de escolher um dos jogos
instalados. Os jogos são importantes ferramentas no processo de aprimoramento e desenvolvimento das habilidades manuais e motoras das
crianças, podendo contribuir para a recuperação da criança, uma vez que o quadro clínico da criança internada pode não permitir que ela se
desloque até a classe hospitalar e/ou brinquedoteca hospitalar. Por isso, a brinquedoteca hospitalar virtual atende as crianças no seu próprio leito
hospitalar.
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O Laboratório de Educação Matemática (LEM) tem sido o objeto de estudo de várias pesquisas em Educação Matemática, principalmente por
Lorenzato (2009). O Laboratório de Educação Matemática (LEM), apresentado neste projeto, nasceu a partir de outro curso extensão realizado
pelo curso de Pedagogia na Faculdade Estácio de Vila Velha (FESVV) 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, uma sequência direta do mesmo. 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. Ele 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.
Nesse contexto, a ideia do curso se baseia no desenvolvimento de materiais didáticos manipuláveis de Matemática na perspectiva da
Aprendizagem Significativa seguindo as premissas da Educação Matemática a partir dos seguintes eixos de atuação: Ensino Fundamental I (1º ao 5º
ano), Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Especial. Para o desenvolvimento desse produto, teremos como documentos balizadores: a
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de 2017 para Educação Matemática, os livros de Matemática do Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD) vigente - 2016/2017/2018 e artigos/livros sobre a produção dos materiais didáticos manipuláveis. Espera-se que os acadêmicos do curso de
Pedagogia e os professores da Educação Básica de Vila Velha-ES 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.
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Todos os dias na prática docente verifica-se 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 de Aprendizagem atuam justamente no engajamento dos alunos,
lhes proporcionando novas maneiras de acessar e internalizar o conhecimento. 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. O nosso projeto é interdisciplinar e desenvolvido pelos cursos de Pedagogia, Direito,
Psicologia e Administração e intitulado de Metodologia Ativa de Aprendizagem para além dos muros da Universidade. O projeto está subdividido
em linhas de pesquisa, sendo a do Direito sobre Direitos Humanos, a Pedagogia sobre sala de Aula invertida e a Psicologia sobre Ludicidade e
aprendizagem. A nossa linha de pesquisa corresponde as possibilidades da sala de aula invertida. O 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. A meta do projeto é capacitar cinco docentes da escola participante, aplicar a
metodologia em cinco turmas de alunos da Educação Básica que em média impactará 150 alunos das referidas redes e desenvolver nos discentes
da Pedagogia a habilidade de elaborar planos de aula a partir da perspectiva da Aprendizagem Ativa. O caminho metodológico adotado foram
reuniões mensais para planejamento, encontros de formação para os discentes da Pedagogia da Estácio, posteriormente realizamos das oficinas
na escola selecionada, nas quais os discentes capacitarem os professores participantes. A partir da conversa com os professores os discentes
fizeram o levantamento de aplicativos específicos para as disciplinas de Matemática, Português, Educação Física, Biologia e Física e auxiliaram os
professores da escola a elaborarem planos de aulas mais ativos e significativos. Os discentes iniciaram a elaboração de um relato desta experiência
para assim que finalizada submeter em um congresso ou periódico de educação. O impacto social deste projeto se dará em dois aspectos: na
comunidade escolar que terá uma parte do seu corpo docente realizando uma formação continuada; e, ainda nos discentes que terão a
oportunidade de ampliar o seu conhecimento prático profissional. O Projeto encontra-se em andamento, sendo já realizadas as etapas de
recrutamento; Seleção e capacitação dos discentes quanto a Metodologias; Sensibilização com convênio firmando com a comunidade escolar;
Reuniões mensais de planejamento com os discentes da Pedagogia; Oficinas de capacitação sobre google forms com professores da escola
selecionada, Oficina com os alunos da escola selecionada; Aplicação de um simulado online da área de Exatas aos alunos do 1° ano do Ensino
Médio; Oficina de capacitação sobre aplicativos educacionais com os professores da escola selecionada. Até o momento o resultado tem sido
positivo tanto para os discentes participantes, pois os mesmos tiveram acesso a diversas metodologias e recursos educacionais, além de verificar
na prática escolar como essas teorias acontecem, como para os professores e alunos da comunidade escolar conveniada, pois novos recursos
educacionais vêm sendo utilizados na escola, mobilizando os alunos e promovendo aulas mais interativas a ativas.
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O trabalho apresentado para este evento aborda uma significativa atenção frente às queixas apresentadas pela matriz escola e pela matriz família
relativas à compreensão da complexidade sistêmica do educando e tem como objetivo ressignificar a participação, movimento do simbólico para o
real, na relação dessas matrizes do desenvolvimento escolar da criança, favorecendo um diálogo operativo, articulado e mediado pelos
profissionais do NEOFE - Núcleo de Escuta e Orientação Educativo-Pedagógica para Atendimento à Escola e à Família com Criança em Situação
Escolar. O NEOFE é um programa de extensão do Curso de Pedagogia da Universidade Estácio de Sá/ Campus Cabo Frio, que atende crianças
matriculadas na rede municipal local, das escolas do entorno do campus da universidade. Na maioria das vezes, os educandos são encaminhados
pelas equipes gestoras de suas escolas de referência e não, necessariamente, apresentam problemas de aprendizagem. Em muitos casos, é
constatada, apenas, a ausência de disponibilidade para o educando entrar em atividade. A opção metodológica foi construída passo a passo,
configurando a organização sistemática em ações contínuas, considerando, sobretudo, evitar possíveis transtornos na relação das principais
matrizes do desenvolvimento ecológico dos educandos, o fracasso escolar e os encaminhamentos errôneos para um atendimento médico. Tais
ações viabilizam a compreensão dos aspectos constitutivos do desenvolvimento e das aprendizagens do educando, desconstruindo o
engessamento instituído nas relações institucionais. O programa tem como preceito ouvir o sentido do que é revelado pelas matrizes, fundar um
novo a partir das contradições emergentes e, em processo, viabilizar outro possível pensar e fazer na busca pelos indicadores socioculturais que
estruturam a identidade de crianças despotencializadas frente aos seus direitos e fenômenos concretos da vida social do desenvolvimento da
criança em contexto.
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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 temos desenvolvido o 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 em aulas dialogadas, distribuídas
em dois dias na semana, num total de 76 participantes. As atividades do projeto iniciaram-se em março, com a abertura de um edital de seleção
dos candidatos, tendo em vista a grande demanda para participação no projeto. Prioriza-se o exercício de diálogo do cotidiano, desenvolvimento
das expressões faciais, corporais e interpretações em diferentes situações, a partir do teatro e música. Para cada turma foram mobilizados 3
monitores do curso de pedagogia, a fim de incentivá-los em ações de formação na faculdade. Entre os monitores, dois participantes são surdos. As
atividades do projeto iniciaram-se em março, com a abertura de um edital de seleção dos candidatos, tendo em vista a grande demanda para
participação no projeto. As aulas foram iniciadas contemplando os conhecimentos básicos da Língua de sinais para comunicação entre surdos e
ouvintes. Iniciamos pela história da educação de surdos esclarecendo alguns estereótipos e resgatando os valores das comunidades surdas. O
projeto encontra-se em andamento e contará com a realização de um Seminário sobre Inclusão da Pessoa com deficiência no ensino superior. O
Seminário terá como responsável a autora desse projeto e serão ofertadas 210 vagas à comunidade interna e externa da Faculdade Estácio de
Castanhal. O impacto social esperado com este projeto 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 bibliográficas: 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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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.
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O projeto acompanha a efetivação das propostas do Plano Municipal de Educação do Município de S. J. de Meriti, 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.
Acompanharemos, na prática, a efetivação das etapas, com foco na Educação Infantil, contribuindo para efetivar a proposta de formação cidadã
dos alunos do curso, não apenas compreendendo, mas interagindo em seu meio social. Será utilizada a coleta de dados junto à Secretaria de
Educação e a participação direta nos encontros de avaliação, através do Fórum Municipal de Educação, onde além de observar quantitativamente
o processo de efetivação das metas, também abordando os aspectos qualitativos. Em fevereiro será a divulgação do projeto na Aula Inaugural com
a presença de todo o curso, em seguida a seleção dos alunos participantes e organização dos grupos, de março a maio, estudo do plano com
participação nas reuniões e encontros do Fórum Municipal de Educação. Em junho será feito o levantamento das metas relacionadas à Educação
Infantil, utilizando os dados divulgados no Observatório do PME e acompanhamento “in loco”, com participação nas reuniões e encontros,
também nova divulgação do trabalho desenvolvido para todo o curso de Pedagogia do campus. Em julho faremos a avaliação semestral. Em
agosto a divulgação dos dados alcançados aos alunos do curso de Pedagogia. Nos meses de setembro e outubro faremos análise comparativa
entre metas propostas e metas atingidas na Educação Infantil. Em novembro a divulgação final dos dados para os alunos do curso de Pedagogia e
entre dezembro e fevereiro apresentaremos os resultados por meio de artigo construído com alunos.
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Curso: Educação Física
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ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE ESTÁCIO PETRÓPOLIS
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O envelhecimento da população brasileira apresenta se de forma desafiadora, em breve haverá mais idosos que jovens, assim, as políticas
públicas voltadas ao segmento apresentam programas diversos, um dos mais destacados é a instalação de aparelhos de exercícios em praças
públicas, as Academias da Terceira Idade, (ATI), com a instalação destes equipamentos no Campus da Estácio de Sá em Petrópolis, a faculdade de
Educação Física iniciou um programa de extensão que capacita a 6 anos estudantes que desenvolvem estudos quali quantitativos com idosos,(N=
30), que através de exercícios, 2 a 3 vezes/semana, realizados em equipamentos de (ATI), combatem a Hipertensão Arterial,(HA) a diabetes
Mellitus (DM), a perda funcional, (PF), realizam se procedimentos que envolveram desenvolvimento de Software específico para avaliação de
Índice de Massa Corporal (IMC), adaptação de exercícios na (ATI), Avaliação utilizando Protocolo Específico de Autonomia para Idosos. Os dados
obtidos evidenciam melhorias nas condições gerais de (HA), que ocorre com sistemática prática de exercícios, com estudos de metodologias de
séries e acompanhamento criterioso, o Projeto da (ATI) tornou se referência na cidade e na região, com demonstração simples de efetividade e
baixo custo na implantação de políticas públicas e privadas de Educação Física em prol da melhoria das condições de vida desta população,
responsabilidade social e capacitação profissional. OBJETIVOS: Promover o uso consciente destas praças. Promover a capacitação de estudantes
para futura atuação em projeto público privado. Incentivar o desenvolvimento de estudos, tais como: avaliação da medida de pressão arterial em
hipertensos, promoção da autonomia de idosos ativos, adequação de exercícios utilizados e estudo de políticas públicas de caráter permanente
para os programas de idosos em todas as cidades da Região. MÉTODO: Ao longo de seis anos foram avaliados 210 idosos, (72+2,5), aplicando
exames de IMC, com desenvolvimento de programa específico, aplicação de protocolo que examina a autonomia funcional, com testes aplicados
pelos estudantes de Educação Física. Por ano, foram examinados 35 idosos de ambos os sexos, com quadros heterogêneos, sendo (70%)
portadores de (HA), controlados. Após anamnese são aferidas medidas circunferenciais, peso estatura, Índice de Massa corporal (IMC), aplicado
teste funcional composto por: Levantar e sentar na cadeira (STAND UP). Flexão do antebraço. Sentar e alcançar Estatura e peso (IMC) Agilidade e
destreza motora (CONTORNAR O CONE) Alcançar mãos atrás das costas Caminhar 6 minutos Marcha estacionária 2 minutos. RESULTADOS:
Observa se que os resultados obtidos por idosos que frequentam o projeto entre duas e três vezes por semana, nas variações expressas em
repetições entre um ano e outro houve incremento em 15 % nos resultados quantitativamente expressos. DISCUSSÂO: Através de rotinas
simplificadas, a população, desenvolveu se no programa de exercícios orientados que estabeleceu melhorias percebidas nas avaliações e
entrevistas realizadas. Estes ganhos em autonomia, devem ser constantemente observados e divulgados através de campanhas populares. O
emprego de metodologias simples em atividades físicas é uma das mais eficientes escolhas que o gestor de projetos ou gestor em Educação Física
pode escolher, a garantia de efetividade nas opções e eficiência dos programas depende indubitavelmente de métodos adequadamente
empregados nas entrevistas de saúde, nas avaliações, através de protocolos adequadamente analisados e aplicados. Assim a proporção de êxito
será das mais gratificantes e representará significativos ganhos em condições de saúde e qualidade de vida desta expressiva população.
CONCLUSÃO: Concluímos que o projeto de Extensão Academia da terceira Idade Estácio, oferece ao Município de Petrópolis um referencial na
área de Promoção da saúde, Qualidade de Vida e autonomia do idoso.
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O Atletismo é a modalidade desportiva mais antiga que se conhece. A história do Atletismo, e o seu aparecimento, confunde-se com o da própria
humanidade. Correr, saltar e lançar são atividades que constituem padrões motores básicos que utilizamos no nosso dia-a-dia. Antes de existir
oficialmente como modalidade já o homem corria atrás dos animais, saltava para ultrapassar os obstáculos e lançava pedras para se defender ou
para caçar, com o objetivo de sobreviver. O atletismo, para o Homem, não é, portanto, mais que a utilização natural do seu património motor. O
Ceará tem um grande número de praticantes de atletismo, principalmente da modalidade de corridas. No entanto, devido à falta de infraestrutura
não se observa um incentivo à prática das outras modalidades, também inseridas no atletismo: arremesso, lançamentos e saltos, o que leva
possíveis talentos dessas modalidades à desistência da prática esportiva. Acreditamos que esse projeto poderá levar grandes possibilidades no que
se refere a permitir à prática esportiva de crianças e adolescentes que não tem essa oportunidade devido suas condições de vida, proporcionando
a inclusão na iniciação esportiva, diminuindo as possibilidades desses beneficiários tornarem-se vulneráveis à problemas da sociedade, como o uso
abusivo de álcool, drogas e a criminalidade. Nosso projeto tem intuito de captar crianças e adolescentes, porém não excluíra adultos, na tentativa
de expandir o número de praticantes da modalidade de atletismo no estado do Ceará. O projeto tem a capacidade para atender até 200
crianças/adolescentes de ambos os sexos com idades variadas de 10 a 20 anos com e sem deficiência, atualmente o projeto conta com 40
participantes. O projeto busca possibilitar participação em competições, fomentar a inserção dos mesmos na nível superior, mantê-los em
atividade saudável e transmitir valores inerentes ao esporte, como ética, superação, disciplina, busca por objetivos, regras, dentre outros valores.
Nesse contexto, o curso de Educação Física do Centro Universitário Estácio do Ceará oferece à comunidade acadêmica e à população em geral o
Projeto atletismo para a vida, o qual não se constitui apenas em um propósito educacional-científico, com atividades supervisionadas por
profissionais e professores-orientadores, mas também assistencial, através da promoção da saúde e qualidade de vida. O projeto tem como
objetivo possibilitar a prática do atletismo para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social habitantes dos bairros adjacentes ao
Centro Universitário Estácio do Ceará; Envolver os alunos do curso de Educação Física e da disciplina de Teoria e Prática do atletismo a vivenciar o
atletismo como esporte participação e educacional desenvolvendo competências e habilidades neste contexto. Os alunos passaram por uma
processo de seleção e após a sua aprovação, foram submetidos a uma capacitação de 20 horas. Em seguida, foram organizados de forma à auxiliar
todos os dias e horários de atendimento do projeto supervisionados pelo professor Responsável. 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. Referências: MATTHIESEN, S. Q. Atletismo - Teoria
e Prática - Educação Física no Ensino Superior. Guanabara Koogan, 2005. MATTHIESEN, S. Q. (Org.). Atletismo se aprende na escola. Jundiaí:
Fontoura, 2005.
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O presente projeto surge do reconhecimento da importância da estimulação motora para o desenvolvimento da criança, da aplicação da ginástica
na educação; da necessidade de se investigar esse tema relacionando-os ao desenvolvimento integral das crianças e também à inquietação em
unir motricidade, ginástica e responsabilidade social. O projeto desenvolve-se no Condomínio Espiritual Uirapuru – CEU, iniciativa social que realiza
atividades com crianças, jovens e adultos que possuem histórico de marginalização social. Nossas ações se voltam para o atendimento de crianças
e jovens nas idades de 6 à 17 anos, com o propósito de estimular o desenvolvimento harmonioso, formando uma base adequada para o
desenvolvimento físico, motor e humano. Justificativa: As comunidades atendidas pelo projeto são a Associação Nossa Senhora da Paz –ANSPAZ e
a Casa do Menor que se localizam condomínio Espiritual Uirapuru-CEU. A primeira tem por objetivo promover “(re)inclusão e educação social e
espiritual com crianças, adolescentes e adultos em situação de risco, inclusive toxicodependentes e pessoas que buscam um novo sentido para
suas vidas” (Regimento interno). E a segunda “ir ao encontro de crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de risco, e atender com
programas de acolhimento e desenvolvimento comunitário, visando inclusão e protagonismo” (Regimento interno). É no intuito de contribuir com
as ações desenvolvidas por essas instituições que o presente projeto é proposto. Busca-se com este estimular as crianças e jovens a se
desenvolverem de forma harmoniosa, formando uma base adequada para o desenvolvimento físico, motor e humano. Espera-se ainda a partir
dessa ação, que os alunos do curso de Educação Física tenham a oportunidade de vivenciar na prática o entendimento sobre o desenvolvimento
das crianças e jovens, aplicando atividades ginásticas, recreativas e rítmicas, bem como exibir os benefícios do trabalho de voluntário, tanto para
os efeitos no aluno quanto das entidades/ instituições. Objetivos: Desenvolver aulas pautadas em jogos, brincadeiras, atividades rítmicas e
ginásticas que permitam a estimulação de fatores psicomotores tais como: motricidade global, fina, lateralidade, tonicidade, equilíbrio, noção
espacial e temporal, organização espacial; capacitar os alunos do curso de Educação Física a aplicarem atividades de jogos, brincadeiras e
educativos ginásticos com crianças e jovens. Metodologia: As atividades são desenvolvidas pelos alunos da Estácio que passaram por um processo
de formação em que se discutiu a prática corporal sob o 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. Os alunos documentam as atividades
em andamento por meio de relatórios das atividades. As intervenções iniciais partiram da experimentação do movimento, onde reconheceu-se 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. Quantidade de alunos envolvidos: 72 alunos do curso de Educação Física. Impactos para sociedade: Proporcionar
o diálogo e a socialização entre os acadêmicos e as crianças/jovensExibir os benefícios do trabalho de voluntário, tanto para os efeitos no aluno
quanto das entidades/ instituições. Bem como proporcionar aos acadêmicos visitas semanais para a condução de aulas para as crianças e jovens
utilizando como estratégia metodológica brincadeiras, jogos, atividades rítmicas e ginásticas. Referências Bibliográficas: AL-FAYEZ; OHAERI, G.
Prevalence of physical... Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 47, 53–66, 2012. ROCHA, M.T.L. Influência de um programa de ginástica para todos...
2016. Dissertação (Mestrado em Desporto) – Departamento de Desporto, UTAD, Vila Real, PT.

I Mostra de Extensão da Estácio

Saúde
Educação Física

36

Saúde
Curso: Educação Física - Bacharelado
Título:

LAPIDANDO DIAMANTES: CENTRO DE TREINAMENTO EM GINÁSTICA RÍTMICA

37

Autoria: Barbara Raquel Agostini Palomares
E-mail para contato: babedson@hotmail.com

IES: ESTÁCIO FIC
RESUMO

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 (GR). 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) e 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 orienta 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. 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 das comunidades
carentes da Regional VI. Número previsto de beneficiados: 200. Quantidade de discentes envolvidos: 40. 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. METAS QUANTITATIVAS:
oferecer aulas no mínimo 02 (duas) vezes por semana durante 1 horas por dia para cada grupo; ter 10 (dez) atletas participantes efetivos do
campeonato cearense da modalidade; ter no mínimo 02 (duas) atletas participantes do campeonato brasileiro; realização de intercâmbio
internacional com a vinda de técnica estrangeira; Convocação de atleta pela Seleção Brasileira de Ginástica (atleta convocada a participar d a
seletiva para representar o Brasil no Sul-Americano, no mês de 09 a ser realizado na Colômbia. Forma de verificação: relatório oficial da CBG);
participar de todos os campeonatos estaduais, em todas as categorias. REFERÊNCIAS: BRASIL. Política Nacional do Esporte. Brasília: ME, 2005.
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O envelhecimento pode ser considerado como as manifestações de eventos biológicos que ocorrem ao longo da vida, gerando uma perda
progressiva das capacidades fisiológicas. Nesse sentido, há uma inerente necessidade de se manter a autonomia e a independência dos sujeitos
idosos em vários aspectos, mas, sobretudo, através da melhoria da condição de vida, da educação, da saúde e da atividade física, esta última
podendo ter como base o exercício físico regular (DANTAS e VALE, 2008). Assim, a aptidão muscular pode tornar possível à realização das
atividades da vida diária com menos esforço e prolongar a autonomia funcional, por permitir viver os últimos anos de modo autossuficiente e
digno (ACSM, 2009). Dessa forma, um programa de atividade física regular pode minimizar o impacto dos efeitos deletérios do envelhecimento
(VALE et al., 2009). Isso possibilita aumentar a longevidade com qualidade, preservar a força muscular, a flexibilidade e o equilíbrio e ainda
estimular as interações sociais e cognitivas. Visto o aporte teórico levantado, o presente projeto levanta a hipótese que os idosos participantes de
um programa de atividades físicas de forma regular envelhecerão com níveis satisfatórios de autonomia funcional e de qualidade de vida.
JUSTIFICATIVA: O projeto pode contribuir no avanço do conhecimento científico sobre o envelhecimento e as variáveis que envolvem os efeitos
deletérios em idosos. OBJETIVO: Avaliar os efeitos de um programa de atividades físicas sobre o equilíbrio, força muscular, flexibilidade,
indicadores de saúde, cognição, autonomia funcional e qualidade de vida de idosos. METODOLOGIA: O projeto é realizado nas dependências da
UNESA-Cabo Frio/RJ e tem capacidade de atender 35 idosos. Procedimentos de coleta de dados: Para o ingresso no programa, os idosos devem
trazer um atestado médico e fazer uma avaliação funcional no Laboratório de Fisiologia do Exercício (UNESA-Cabo Frio) constituída de testes para
avaliar: frequência cardíaca, pressão arterial, glicemia; Avaliação antropométrica; Equilíbrio; Força muscular; Flexibilidade; Autonomia funcional;
Qualidade de vida; Cognição. Intervenção: o programa de atividade física é desenvolvido as 2ª, 4ª e 6ª feiras, no turno da tarde das 16:00 - 17:00 h.
É um projeto contínuo e permanente. As sessões de treinamento apresentam exercícios de alongamento, fortalecimento muscular, relaxamento e
descontração. Dentro da programação do semestre letivo, são incluídas atividades como festa junina, festa de natalina, aulas temáticas, circuitos,
caminhadas, aulas de hidroginástica, jogos de xadrez etc. Periodicamente, os participantes são reavaliados e o programa é reestruturado, pois
conta com a participação de um professor doutor, um professor mestre e cinco graduandos do curso de Educação Física. IMPACTOS ESPERADOS:
Os indivíduos idosos participantes do programa podem apresentar melhoras na autonomia funcional, qualidade de vida, cognição, flexibilidade,
equilíbrio e força muscular. No aspecto social, podem apresentar melhor integração e desenvolvimento cognitivo. Na dimensão acadêmica, o
projeto agrega conhecimento científico, visto que os resultados encontrados serão apresentados em forma de trabalhos acadêmicos (TCC,
resumos e artigos científicos) nos congressos. Além disso, observa-se a vivência e aperfeiçoamento do corpo discente nas funções de planejar,
avaliar, periodizar e ministrar atividades físicas. REFERÊNCIAS: ACSM. Progression models in resistance training for healthy adults. Med Sci Sports
Exerc, v. 41, n. 3, p. 687-708, 2009. DANTAS, E. H. M.; VALE, R. G. S. Atividade física e envelhecimento saudável. Rio de Janeiro: Shape, 2008, p.224.
VALE, R.G.S.; OLIVEIRA, R.D.; PERNAMBUCO, C.S.; MENESES, Y.P.S.F.; NOVAES, J.S.; ANDRADE, A.F.D. Effects of muscle strength and aerobic
training on basal serum levels of IGF-1 and cortisol in elderly women. Arch Gerontol Geriatr, v. 49, n. 3, p. 343-347, 2009.
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O Projeto Intervenção e Educação em Psicomotricidade tem 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 desenvolvimento motor e amadurecimento humano. O objetivo deste projeto é contribuir para o processo de adaptação das crianças
de 03 a 06 anos que chegam à Escola com o desafio de lançar-se em um novo contexto social, ampliando a abertura ao mundo da aprendizagem
formal, bem como fortalecendo seus valores e seu objetivo principal é favorecer, dentro do quadro educativo, as aquisições psicomotoras da
criança como os elementos psicomotores (imagem e esquema corporal, equilíbrio, tônus, lateralidade, coordenação motora dentre outros), a
comunicação, a criação e o acesso ao pensamento operatório. A concretização deste projeto não só desenvolve as capacidades motoras dessas
crianças, como também poderá precocemente identificar indícios patológicos contribuindo para uma intervenção adequada. O trabalho baseia-se
na expressividade livre da criança e no prazer de brincar, criar e transformar, integrando em si as relações interpessoais, o conhecimento e o
mundo à sua volta. Através de materiais específicos e estratégias apropriadas a cada faixa etária, possibilita a integração somatopsíquica, o
desenvolvimento das funções simbólicas e o asseguramento psicológico da criança, visando a abertura ao prazer de agir, pensar, comunicar e
aprender. O trabalho será sempre realizado em grupo, a partir de três dispositivos espaço-temporais: a) expressividade motora; b) reeducação
psicomotora e c) representação plástica e gráfica. O presente projeto de extensão universitária se justifica pelo mérito de apresentar uma
proposta de intervenção profissional especializada que demanda baixo custo, sendo capaz de oportunizar para o público objeto desta proposta um
ambiente de desenvolvimento e aperfeiçoamento tanto físico e intelectual como emocional e psíquico. A expressividade espontânea da criança é
seu maior viés de observação e é, também, o fio condutor de sua tecnicidade, tanto na prevenção, quanto na terapia. A base do estudo situa-se na
gênese das representações mentais. O presente projeto conta com a participação de 18 extensionistas, alunos do Curso de Licenciatura e em
Educação Física – Unidade Nova Iguaçu, e atende a 180 crianças de 3 a 6 anos, do Centro Social São Vicente – PATRONATO na cidade de Nova
Iguaçu dentro de suas respectivas turmas, seguindo um planejamento diário para sessões de 50 minutos uma vez por semana. Referências
Bibliográficas: AUCOUTURIER, B.; DARRAULT, I. & EMPINET, J. L. A prática psicomotora - reeducação e terapia. Porto Alegre: Artes Médicas, 1986.
FONSECA, V. Manual de Observação Psicomotra. 2ª ed., Porto Alegre: Artes Médicas, 2015. LE BOULCH, J. O desenvolvimento psicomotor. 7ª ed.,
Porto Alegre: Artes Médicas, 2001. WINNICOTT, D. O brincar & a realidade. Rio de Janeiro: IMAGO, 1975.
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O projeto, objetiva investigar as percepções da comunidade acadêmica e como esta tem reconhecido as diferenças dos acadêmicos com NEE, na
FESV. A inclusão ocupado espaço nos debates educacionais em todos os níveis. No entanto, vem sendo adotado de forma genérica. O acesso tem
acontecido, mas, como tem e quais as condições de permanência e sucesso? Tais questões pressupõe atender a todos (RAMALHO e CARNEIRO,
2008, p.111). “A Educação, Direito de todos, dever do Estado e da família, deve ser promovida com a colaboração da sociedade, [...]. (PANTOJA &
MANTOAN – 2004, p. 55). Neste sentido, justifica-se na medida que estimula a formação de grupos para efetivar os objetivos do projeto e
conhecer os benefícios da convivência na diversidade, por um ambiente acessível a todos. A diversidade nos permite ver as diferenças como
oportunidades, sentidos, que se fundamentam, nas contribuições de Honnet (2003 e 2007) ao afirmar que a noção de reconhecimento está ligada
a questões de formação de identidade individual e coletiva, precondições necessárias a atribuição do respeito e da autoestima. Assim o NAI, realiza
ações na tentativa de reduzir as desigualdades decorrentes do modelo educacional que não dá conta dos sujeitos que aprendem, atualmente na
FESV, 30 discentes, são acolhidos com laudos para tdha, autismo, baixa visão, cegueira, surdez, tauret e esquizofrenia. O caminho, a centralidade
da mediação social e cultural em sala que se insere num processo de construção dos direitos humanos. Convida todos a valorizar potencialidades,
criando práticas de iguais oportunidades de participação. (RAMALHO CARNEIRO, 2008, p.111). Para viabilidade cartazes, chamex, mídia,
certificados para os/as envolvidos. Visa as metas: 1- Acessibilidade Comunicacional e Informacional, 2 Acessibilidade Pedagógica e Curricular”, •
Meta 3- Acessibilidade Arquitetônica Alternativas, autonomia discentes, • Meta 4 - avaliar ações. O Impacto, conhecer as percepções da
comunidade acadêmica em relação ao lugar social dos discentes na FESV. Propor articulações e valorização das potencialidades, desmobilizar a
negação dos direitos ao outro em busca da construção de possibilidades e de cidadania. As ações realizadas são abertas aos diferentes CursosACC. Os alunos atuam como multiplicadores do conhecimento, transmitindo-o à sociedade, numa relação teoria e prática, promovem, na
população atingidas pelo Projeto, visibilidade dos direitos do cidadão, com ações concretas na sociedade. REFERÊNCIAS: 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-especialna-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. RAMALHO e CARNEIRO, 2008, p.111 SASSAKI, R. K.. Inclusão
Construindo uma Sociedade para Todos. Rio de Janeiro, WVA, 3ª Edição. 1999.
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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, 2018). 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 seguinte questionamento: é possível
melhorar a captação de doadores 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,
2018), evidenciando a relevância do projeto. Metodologia: Realizou-se a capacitação de 45 alunos participantes na própria IES sobre doação de
medula, impedimentos para cadastro do doador e técnicas para a coleta de sangue. Os alunos foram divididos em três equipes de trabalho. Uma
equipe atuou 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 no cadastro dos doadores, que preencheram um formulário do REDOME fornecido pelo HEMOSE. A terceira equipe trabalhou na sala
de coleta, onde os alunos realizaram a coleta de 4 ml de sangue, com tubo contendo EDTA que foram acondicionados 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. O projeto concluiu a sua primeira campanha com o cadastro de 834 novos doadores de medula óssea em apenas um dia. Ainda ocorrerão
mais duas campanhas no ano de 2018. BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer. Registro Nacional de doadores de medula óssea
(REDOME). 2018. Disponível em: 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.
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Grande parte da população possui medicamentos em sua residência, porém estes raramente são descartados corretamente, sendo direcionados
ao lixo comum ou pias e vasos sanitários. Nestes casos, mesmo quando direcionados as estações de tratamento de esgoto, estas substâncias
chegam em sua forma química original e são somente parcialmente removidas, em função de suas características biocidas e/ou estruturas
químicas complexas, podendo então gerar danos ambientais e à saúde pública. Neste contexto, o presente projeto de extensão vem visando: (1)
elaborar uma campanha presencial de curta duração sobre as consequências do descarte inadequado de medicamentos, (2) aplicá-la em
condomínios/pontos comerciais, (3) estabelecer ecopontos temporários nestes durante a aplicação da campanha, (4) realizar uma avaliação
quali/quantitativa dos resíduos descartados e (5) apresentar os resultados a estas populações. Para tanto, foi elaborada uma lista dos
condomínios/pontos comerciais que vem sendo convidados. Os participantes vêm sendo distribuídos durante a duração do projeto, para que pelo
menos um local seja trabalhado a cada mês. Durante este mês específico, vem sendo disponibilizado semanalmente um cartaz contendo
informações relacionadas ao tema, sendo apresentada na primeira semana o ecoponto, com informações sobre os cuidados com as farmácias
caseiras sendo incluídas na segunda semana. Já na terceira, são apresentadas as consequências do descarte inadequado, e na quarta incluídas as
melhores opções para descarte de fármacos, reforçada a importância do descarte adequado, assim como indicados os ecopontos locais. Ainda na
primeira semana também vem sendo incluída uma estrutura para descarte de medicamentos, ou ecoponto, e semanalmente os resíduos aí
dispostos vêm sendo coletados, e estão sendo atualmente quantificados e qualificados quanto às principais substâncias ativas, validade, veículo e
ação biológica, após o que serão encaminhados para a Vigilância Sanitária. Após a avaliação destes resíduos os resultados serão compilados e
apresentados em um painel no condomínio/ponto comercial parceiro, reforçando a importância da participação individual e compartilhamento de
informações. A implantação do Ecoponto já ocorreu em dois locais, sendo um deles um estabelecimento comercial em Vargem Grande Paulista e
o outro em um condomínio em Cotia. No primeiro local o monitoramento está seguindo para a terceira semana, enquanto que no segundo, as
informações relativas à manutenção da farmácia caseira serão disponibilizadas nesta semana. Em relação a classificação dos itens coletados, a
avaliação dos resíduos ainda está em andamento, porém, já foram descartados antibióticos, corticoides, analgésicos, dentre outros. Considerando
que feitos ambientais nocivos associados ao descarte inadequado de antibióticos e analgésicos vem sendo destacados na literatura científica, essa
avaliação prévia já demonstra o efeito ambiental positivo deste tipo de iniciativa e a participação destas populações. Estão envolvidos no projeto
quatro alunos de enfermagem até o momento. Referências: 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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A equipe de saúde inserida nas unidades básicas tem, no atendimento das crianças, a oportunidade para a promoção e a manutenção do estado
de saúde da população infantil por meio de programas de atenção e vigilância à saúde. 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. O projeto em questão tem por objetivos: Propiciar ao aluno de Enfermagem a prática no
lidar com a criança saudável; Propiciar a este aluno o reconhecimento e encaminhamento de eventuais casos de agravo à saúde relacionados ao
crescimento e desenvolvimento, que devam ser encaminhadas para equipe multidisciplinar; Fornecer as escolas participantes a oportunidade de
ter um acompanhamento de saúde individualizado e especializado. Oportunizar as escolar participantes encaminhamento e orientação de saúde.
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 com orientação especializada minimizando situações de agravo a saúde de forma preventiva; Propiciar uma
maior divulgação das atividades sociais da universidade Metodologia: O projeto em questão já se encontra em andamento e o critério mínimo
para o acadêmico se inserir será ter cursado a disciplina de saúde da criança e adolescente e possuir CR a partir de 7. Serão realizadas reuniões
semanais para discussão das atividades. As atividades ocorreram mediante consulta no próprio campus e também e também de forma itinerante
em uma escola municipal da região. São realizadas solicitação de autorização aos acompanhantes para realização de fotografia e divulgação de
dados, dentro da instituição UNESA. São também feitas pesquisas pelos alunos dos conteúdos teóricos para dar suporte na realização das
atividades de atendimento. Justificativa: Esta atividade de extensão se justifica pela necessidade de maior vigilância na área de saúde da criança e
adolescente, tendo em vista as taxas de mortalidade, relacionadas a essa clientela. Pela identificação da necessidade de maior atenção e
continuidade do trabalho de orientação e atendimento das escolas e creches utilizadas como campo de pratica e entendendo que este pode ser
uma forma de retorno para sociedade local. Dar continuidade ao projeto já existente com a ampliação das atividades e progressão do atendimento
as crianças que já se encontram sendo acompanhadas pelo projeto. E por considerar que as orientações adequadas podem antecipar e minimizar
situações de agravo a saúde. Até o mês de agosto do ano em curso foram atendidas aproximadamente 33 crianças e temos em torno de e cerca
de 15 crianças agendadas de primeira vez para as próximas consultas. Foi possível até o momento identificar falhas alimentares, verminoses,
crianças com comprometimentos respiratórios, sendo fornecidos encaminhamentos para serviços de maior complexidade e fornecidas
orientações pra o melhor desenvolvimento infantil. Percebeu-se também que algumas crianças devido ao andamento do trabalho estão vindo de
áreas fora da programada, tendo em vista a divulgação, ou seja a visibilidade do projeto, e a indicação das pessoas já atendidas.
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O projeto de extensão social Prevenção de DST´s virais em escolas vigor funciona em escolas da rede municipal de educação da cidade do Rio de
Janeiro localizadas na 10º CRE, na região de Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro. Nesses quatro anos de atuação, realizamos atividades
educativas voltadas para a prevenção de doenças como: AIDS, Hepatites Virais, infecções causadas pelo HPV e Herpes genital, cujo público alvo
eram pré-adolescentes e adolescentes. Entretanto, em diversas vezes recebemos a solicitação das direções das escolas para tratar de outros temas
como alcoolismo, drogas e gravidez na adolescência. Dessa forma, acreditamos que devemos ampliar o escopo de nossas ações e resolvemos
aceitar o desafio de tratar dessas questões que são objetos de preocupação tanto para país como para educadores. Objetivos gerais: possibilitar ao
aluno de graduação em enfermagem a experiência de lidar com prevenção de doenças em espaços extramuros das unidades de saúde, promover
ações de prevenção de IST´s em escolas da rede municipal da cidade do Rio de janeiro, realizar atividades de promoção da saúde sobre os temas:
drogadição, alcoolismo e gravidez na adolescência, encaminhar adolescentes para os grupos educativos das unidades de saúde. Objetivos
Específicos: realizar palestras educativas sobre as IST´s virais em escolas do município do Rio de Janeiro, encaminhar adolescentes para os grupos
educativos das unidades de saúde. Justificativa: A saúde do adolescente é uma das prioridades do ministério da saúde. Essa é uma faixa etária da
vida em que as pessoas se encontram em alta vulnerabilidade seja de ordem sanitária, seja de ordem social. O acesso à informação qualificada é
de suma importância para reduzir a vulnerabilidade dos adolescentes a problemas como infecções sexualmente transmissíveis, prevenção da
gravidez indesejada, alcoolismo e drogadição. Contudo, os adolescentes não possuem o hábito de frequentar unidades de saúde como forma de
obter informação qualificada, em alguns casos tabus e aspectos culturais dificultam esse acesso. O ambiente escolar então se mostra um espaço
estratégico de abordagem a esse público. Nosso projeto se insere nesse contexto tanto oferecendo informação para o nosso público-alvo quanto
dando oportunidade para que os acadêmicos de enfermagem possam exercer suas atividades fora dos espaços tradicionais de estágio curricular.
Metodologia: São realizadas ações educativas com alunos do 7º, 8º, 9º e EJA sobre temas pré-definidos pelas escolas. No ano de 2018 foram
trabalhados os temas: infecções sexualmente transmissíveis e drogadição na Escola municipal Eulália Rodrigues. Resultados: Realizamos seis
palestras dos seguintes temas: Uso de drogas ilícitas e seus efeitos – maconha, cocaína, crack e “cheirinho da loló”, prevenção de doenças
sexualmente transmissíveis com ênfase em: Hepatites virais, HPV, AIDS e Sífilis. Foram atendidos cerca 180 alunos do 9º ano e da turma de
Educação de jovens e adolescentes dos turnos da manhã e da tarde. Realizamos reuniões com a direção da escola para discussão de novos temas
para o próximo semestre. Foi sugerido discutir os assuntos Bullying e abuso e assédio sexual. Realizada atualização em Sífilis e sífilis congênita na
Clínica da família Jammil Haddad junto com a equipe de adolescentes do RAP da saúde com a qual fechamos uma parceria para realizar atividades
em conjunto no próximo ciclo.
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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 do ser humano, como HIV, Câncer, Doenças Infecciosas
Parasitárias, na Área da Farmácia, etc. 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. Por um 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. 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. Objetivos Específicos: a) Selecionar na FESGO os professores com melhor “expertise” e perfil de formação nas áreas da saúde de
importância e de impacto direto na população; b) Selecionar os melhores alunos e mais dedicados a participarem do projeto de extensão, c)
Elaborar ciclos de palestras, com o objetivo de levar esclarecimento e conhecimento para a população Goiânia, de importância e impacto na área
de saúde; d) Estabelecer o circuito de palestras juntamente com o CRF –GO, permitindo um sinergismo e amplitude da nossa visibilidade, e)
Selecionar as principais Unidades de Ensino Médio e estabelecer o vínculo necessário para a apresentação; f) Desenvolver um plano de visibilidade
e apresentação da nossa unidade durante a no decorrer da apresentação das palestras; g) Captar o máximo de alunos à partir da visibilidade frente
as nossas palestras, h) Elaborar um material informativo sobre os assuntos abordados nas palestras, evidenciando a e permitindo a sua ampla
visibilidade da FESGO, i) Potencializar e intensificar o circuito de palestras no período de maior probabilidade de captação de alunos, j) Elaborar
um plano estatístico de “feedback” e material de evidências do trabalho realizado frente a sociedade e aos egressos na FESGO. 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.
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A Farmácia Solidaria é um projeto de extensão da Faculdade de Farmácia da Universidade Estácio de Sá sediado no Campus Nova Friburgo-RJ que
iniciou suas atividades no ano de 2017. O aumento da comercialização e do consumo de medicamentos, a dispensação de uma quantidade
medicamentos além da necessária para o tratamento, a dificuldade de fracionamento, a prescrição incorreta e a distribuição de amostras-grátis
facilitam o acumulo de medicamentos nas residências. A falta de informação e de postos de recolhimento gera a dúvidas sobre o que fazer quando
esses medicamentos vencem ou quando não são mais utilizados. Por isso parte da população acaba por reutiliza-los sem acompanhamento
médico ou farmacêutico ou descarta-los no lixo comum ou no vaso sanitário, ato que, frequentemente, acarreta em danos à saúde e ao meio
ambiente. Apesar do crescimento da produção e consumo de medicamentos, uma parte da população menos favorecida continua tendo
dificuldade no acesso aos medicamentos. A Farmácia Solidária tem como objetivos promover o uso racional de medicamentos, facilitar o acesso
aos medicamentos pela população carente, minimizar os danos ao ambiente causados pelo descarte incorreto de medicamentos, inserir a
educação ambiental no curso de farmácia além de favorecer à pratica do conhecimento acadêmico junto a sociedade, promovendo, desta forma a
capacitação e qualificação dos mesmos. As principais ações realizadas no projeto são a arrecadação, a doação e o descarte de medicamentos. A
arrecadação de medicamentos é feita através de campanhas dentro do Campus Universitário e na comunidade. Os medicamentos arrecadados são
submetidos a uma triagem e aqueles que estão com suas características de qualidade preservadas são doados à população mediante a
apresentação de prescrição médica promovendo, desta forma, o acesso e o uso racional de medicamentos. Os medicamentos que estão fora dos
padrões de qualidade para uso ou com seus prazos de validade expirados são recolhidos por empresa habilitada para destinação final correta
segundo as normas vigentes, impedindo que eles contaminem o solo e corpos hídricos. Até o primeiro semestre do ano de 2018 foram
arrecadadas 2.732 unidades de medicamentos. Foram atendidas e cadastradas 92 pessoas. Foram doadas 230 unidades, definidas como caixas ou
blisters de medicamentos. No mesmo período foram descartados, de acordo com a legislação vigente e por empresa devidamente licenciada, 27,8
Kg de medicamentos vencidos em suas embalagens secundárias. Aproximadamente 18 Kg de embalagens primárias, caixas e bulas, foram
destinados à coleta seletiva do campus. O projeto de extensão também promove atividades voltadas para a conscientização da necessidade do
descarte correto de medicamentos com discentes do curso de farmácia. No ano de 2018 o projeto de extensão Farmácia Solidária foi agraciado
como destaque no Primeiro Prêmio Nacional Educação Ambiental em Ação. Desta forma a Farmácia Solidária constitui uma ferramenta ímpar de
conscientização socioambiental contribuindo ativamente para a formação acadêmica dos discentes contemplando as demandas das novas
diretrizes curriculares do curso de farmácia.
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Saúde
Curso: Fisioterapia
Título:
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IES: ESTÁCIO JUIZ DE FORA
RESUMO

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. 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. 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.
Serão confeccionados dois materiais, um voltado para o público idoso e outro 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. 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. 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.
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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. No ambiente hospitalar o brincar é utilizado como uma estratégia que atua diretamente no processo de recuperação e
adaptação da criança. As atividades lúdicas em pediatria de hospitais são muito importantes para a saúde mental da criança, sendo, por isso, um
espaço que merece atenção dos pais, educadores e profissionais de saúde. Objetivo geral: criar estratégias a fim de promover o bem-estar de
crianças hospitalizadas, através de atividades lúdicas e os objetivos específicos incluem proporcionar as crianças internadas um ambiente
agradável; auxiliar na recuperação da criança hospitalizada; permitir a interiorização e a expressão de vivência da criança doente por meio do
brincar terapêutico; amenizar o trauma psicológico da internação e realizar educação em saúde com os familiares das crianças. Metodologia:
Trata-se de um projeto de extensão universitária, desenvolvido pelos acadêmicos do Curso de Fisioterapia do 10º período que cursam o estágio
supervisionado em fisioterapia hospitalar. As ações foram realizadas em média uma vez por mês no internamento da pediatria do Hospital de
Urgência de Sergipe, a duração do projeto é de janeiro de 2018 a janeiro de 2019. Resultados: até o momento quatro eventos foram realizados, o
primeiro em comemoração à Páscoa, no dia 28 de março, além da peça teatral sobre a Páscoa e musicalização, as crianças que eram capazes de
deambular participaram de “trenzinhos” e “brincadeiras de roda”, além disso, foram entregues às crianças internadas no hospital 36 máscaras de
“coelhinho”. O segundo evento foi realizado no dia 24 de abril, cujo tema abordado foi a Dançaterapia, onde as crianças participaram do evento de
forma ativa tentando imitar os passos do ballet de uma das acadêmicas que também é bailarina, ao final foram distribuídos 20 kits lúdicos
contendo: copo com canudo, bola de assopro e “língua de sogra”. Itens que poderiam ser úteis para realização de exercícios de sopro na
fisioterapia respiratória. O terceiro evento foi um Teatro em homenagem ao Dia das Mães e ao Dia Mundial de Higienização das Mãos realizado
dia 07 de maio, foram distribuídos 40 sabonetes líquido para mães e funcionários do hospital. E o quarto evento foi realizado no dia 24 de maio,
um Teatro em homenagem ao Dia Nacional do Controle da Infecção Hospitalar. Os dois últimos eventos foram resultados de uma parceria com o
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Conclusão: As atividades lúdicas são importantes aliadas no combate aos agravos da saúde e parceiros
inseparáveis na busca de um ambiente hospitalar mais humanizado e voltada para o bem-estar, não só físico, mas também mental da criança.
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Segundo a Organização Mundial da Saúde, em cada 10 pessoas, 8 terão dores nas costas ao longo da vida. O Anuário Estatístico de Acidentes de
Trabalho da Previdência Social, em 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 que afetam a coluna vertebral, trazendo como consequência, dor que se relaciona com
baixa autoestima, redução da qualidade de vida e limitação funcional. JUSTIFICATIVA: Nesse contexto o Centro de Tratamento de Coluna (CTC),
busca ser referência em prevenção, promoção e recuperação dos problemas na estrutura vertebral. Além de impactar na melhoria da qualidade de
vida da comunidade, engrandece a formação de alunos de graduação pós graduação em Fisioterapia e os aproxima da prática profissional.
OBJETIVO: A atuação possui dois âmbitos, o tratamento, que visa dar resolubilidade as algias e disfunções musculoesqueléticas da coluna vertebral
e recuperar a qualidade de vida dos pacientes, e a atuação preventiva, que tem como objetivo orientar sobre hábitos posturais, fornecer
conhecimentos referentes à saúde e epidemiologia da coluna, promover educação em saúde para a comunidade; e, nos dois contextos, reduzir a
utilização de automedicação como meio de tratamento e proporcionar experiência pratica e cientifica aos acadêmicos do curso de Fisioterapia.
METODOLOGIA: São oferecidos atendimentos semanais à população que sofre de quadros álgicos na coluna vertebral ou outra característica que
esteja correlacionado a disfunções da coluna, com horários exclusivos, avaliações e tratamentos específicos. Na esfera de promoção à saúde, são
realizadas visitas em ambientes especializados, como palestras, em escolas, empresas e na comunidade, orientando sobre os distúrbios associados
à coluna vertebral. O projeto funciona às quartas-feiras nos turnos manhã e tarde na Clínica Escola de Fisioterapia da Estácio, com tratamento e
prevenção das patologias associadas, utilizando os recursos eletrotermofototerápicos disponíveis, juntamente com as diversas técnicas manuais e
complementares, aplicadas pelo fisioterapeuta e conforme demanda, nos demais dias da semana, na atuação preventiva. Para seu funcionamento
contamos com a estrutura de uma sala que contém os recursos necessários ao atendimento e um projetor para as palestras em ambientes
externos. RESULTADOS: Durante o período em que o projeto atuou no âmbito assistencialista até maio de 2018, tivemos 17 pacientes atendidos,
com uma média de 49,8 anos, onde 13 eram do sexo feminino e 4 do sexo masculino. Dente as 13 mulheres, 8 delas possuíam dor crônica há mais
de 1 ano na coluna. A patologia mais presente na população assistida, foi dor lombar mecânica (35,29%), seguida de escoliose (17,64%). No âmbito
da prevenção, foram realizadas palestras sobre como lidar com os problemas da coluna no envelhecimento, em um grupo de 70 idosos, palestra
sobre distúrbios da coluna na adolescência para 50 alunos em uma feira das profissões e dores na coluna no ambiente de trabalho para 20
profissionais que atuam com atendimento ao cliente. A abordagem do projeto em relação a produção científica gerou um relato de experiencia
apresentado no encontro de pesquisa e extensão (Enpesq). Foram beneficiados também, 10 alunos da graduação e 2 alunos da pós graduação, que
participaram do projeto. CONCLUSÃO: O projeto está caminhando em busca do alcance de seus objetivos, com vertentes assistencialista e
preventiva, além de contribuir para a formação educacional dos alunos participantes, com exitosa qualidade profissional e acadêmica.
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Projeto indicado às crianças com atraso motor em relação a idade cronológica com necessidade de estimulação neuropsicomotora. Acadêmicos de
fisioterapia sob supervisão realizarão condutas. Fisioterapia; comunidade; pediatria. Crianças com atraso motor em relação à idade cronológica
necessitam de estimulação neuropsicomotora visando sua inserção social e educativa, através do lúdico e da fisioterapia no seu desenvolvimento
normal. Via de regra, essas crianças são tratadas no ambiente hospitalar e, ao receberem alta, retornam à residência, não conseguindo
atendimento ambulatorial na rede pública. A recuperação parcial ou completa está associada, muitas vezes, ao tratamento fisioterapêutico.O
projeto está vinculado às disciplinas avaliação cinético funcional, RTM, psicomotricidade clínica , Fisioterapia em neuropediatria e saúde da criança
inseridas na estrutura curricular de fisioterapia. O mesmo se articula com o Projeto Pedagógico do Curso através da interdisciplinaridade e
transversalidade da matriz curricular. Está em consonância com as Políticas Públicas voltadas à saúde da criança e inclusão escolar. Ao acadêmico
de fisioterapia será oportunizada a relação entre a teoria exposta em sala de aula e sua contextualização prática através da vivência
clínica.Objetivo geral- Prestar atendimento às crianças com atraso motor em relação a idade cronológica. Objetivos específicos- Oferecer conexão
entre a teoria e prática; oportunizar a vivência interdisciplinar com a psicologia e pedagogia; atender as demandas do curso e da
comunidade.Composição da equipe: 1 fisioterapeuta supervisor, 6 acadêmicos extensionistas de fisioterapia e 12 acadêmicos de estágio. Serão
prestados 20 atendimentos semanais com 40 minutos para cada criança. Os alunos extensionistas serão selecionados através de entrevista e
deverão ter cursado minimante a disciplina de psicomotricidade. Os encontros acontecerão as terças de 13h as 17h e quarta de 8h as 12h. As
crianças encaminhadas ao serviço serão provenientes da comunidade, da UTI pediátrica do Hospital Ferreira Machado ,da UTI neonatal do Hospital
Plantadores de Cana e da UTI neonatal Nicola Albano e deverá ter idade entre 1 mês a 4 anos e 11 meses de vida. A equipe fará encontro inicial
para alinhamento das propostas do projeto e do aprofundamento no tema .No final do ano em dezembro o acadêmico de fisioterapia deverá
apresentar ao curso um caso clínico sobre o atendimento e evoluções alcançadas por seu paciente. Acadêmicos de fisioterapia farão vivências na
Clínica de Saúde para a observação da Estimulação neuropsicomotora, e poderão fazer grupos de ajuda para as mães na sala de espera. Todos
serão beneficiados com a oportunidade de vivência interdisciplinar.Impacto social:Oferecer atendimento especializado de fisioterapia a crianças
provenientes de hospital da rede pública com atraso motor em relação a idade idade cronológica no município de Campos dos Goytacazes.
Contextualizar as disciplinas de avaliação cinética funcional, RTM, psicomotricidade, saúde da criança e Fisioterapia em neuropediatria, atender ao
PPC do curso no que se refere ao perfil do egresso quanto a humanização do atendimento e responsabilidade social, além de manter o
compromisso com trabalho social e científico que fazem parte da Missão da Universidade Estácio de Sá: “Oferecer uma educação transformadora
ao maior número de pessoas criando impacto positivo para a sociedade”. Bibliografia: BEAR, M.F.; CONNORS, B.W. & PARADISO, M.A.
Neurociências: desvendando o sistema nervoso. 2. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2002. HELEN Bee, A Criança em Desenvolvimento, editora: Artmed,
edição: 9, ano:1998. MATTOS,V & KABARITE, A. Perfil psicomotor - um olhar para além do desempenho - Ed. 2 - Grupo GEN, Ed. Guanabara
Koogan, Rio de Janeiro, 2008. LEVIN, E - A clínica Psicomotora - Ed. Vozes, 2001.
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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 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 são
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. Quantidade de alunos envolvidos: A princípio foram selecionados cinco alunos do curso de fisioterapia e
outros seis das demais áreas de saúde para atuação transdisciplinar. Impactos para sociedade: 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. Desta
forma, promovemos 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.
Referências Bibliográficas: 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.
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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. Justificativa: 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 é 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, oferta ações em parceria com outros cursos de gradiuação da
Instituição de Ensino, desenvolvidas por alunos de Psicologia, Nutrição, Enfermagem através de palestras, oficinas e dinâmicas supervisionadas
por docentes dos respectivos cursos. O projeto aborda duas formas: preventiva e reabilitadora. A Abordagem preventiva é realizada 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 é 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 consiste de 4 etapas : 1ª Captação de clientes; 2ª avaliação individual; 3ª Plano de assistência ao cliente; 4ª Formação de grupos (dez
pessoas). A mulher é admitida no grupo de reabilitação, através da demanda espontânea ou ter sido encaminhada por diferentes especialidades
médicas. O horário de atendimento é nas segundas e quartas -feiras, no horário de 13h às 16:00 horas. O projeto atualmente conta com o
envolvimento de pelo menos 50 alunos (amigo Rs, bolsistas e estagiários), direto e indiretamente e presta atendimento diária de em média 20
mulheres/dia naabordagem reabilitadora e atinge mais de 2000 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: Incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA; 2016. Disponível em: . 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.
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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. OBJETIVOS: Objetiva-se 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, alternando as Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) da Regional VI, 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 pela fisioterapia, orientação alimentares pela
nutrição, 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 correspondente dos acadêmicos em parceria com o a SMS de Fortaleza. QUANTIDADE DE ALUNOS ENVOLVIDOS:
Serão envolvidos 12 alunos, sendo no mínimo 2 de cada curso (fisioterapia, enfermagem, nutrição, psicologia e educação física). IMPACTOS PARA
A SOCIEDADE: O impacto social da Ação de Extensão como parte da proposta ementada pelo PRATIS, poderá sanar as deficiências no atendimento
à saúde respiratória 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 nos usuários dos sistemas de saúde do município. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
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. ARAÚJO,
Marize Barros de Souza; ROCHA, Paulo de Medeiros. Trabalho em equipe: um desafio para a consolidação da estratégia de saúde da família.
Ciência & saúde coletiva, v. 12, p. 455-464, 2007. FERNANDES, A. BARROS S. Reabilitação respiratória em DPOC–a importância da abordagem
fisioterapêutica. Pulmão RJ, v. 1, n. 1, p. 71-78, 2009. HERNANDES, Nidia Aparecida et al. Perfil do nível de atividade física na vida diária de
pacientes portadores de DPOC no Brasil. Jornal Brasileiro de Pneumologia, v. 35, n. 10, p. 949-956, 2009. LEITE, Vyna Maria Cruz; LISBOA, Claudia
dos Reis; PINTO, Francisco José Maia. Causas de óbitos em idosos na cidade de Fortaleza (CE). Rev Baiana Saude Publica, v. 34, n. 2, 2010. DOS
SANTOS MAIA, Luiz Faustino et al. Assistência de enfermagem ao adulto com agravos respiratórios. Revista Recien-Revista Científica de
Enfermagem, v. 6, n. 18, p. 85-91, 2016. PEREIRA, Eanes Delgado Barros et al. Controle da asma e qualidade de vida em pacientes com asma
moderada ou grave. Jornal Brasileiro de Pneumologia, v. 37, n. 6, p. 704-711, 2011. DE ABREU RAMOS-CERQUEIRA, Ana Teresa; CREPALDI, André
Luiz. Qualidade de vida em doenças pulmonares crônicas: aspectos conceituais e metodológicos. Jornal Brasileiro de Pneumologia, v. 26, n. 4, p.
207-213, 2000.
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A pobreza é um problema de saúde pública, já que, afeta diretamente a saúde da população exposta aos riscos decorrentes de um baixo sistema
de suporte social. As crianças são as maiores vítimas por terem seus direitos fundamentais negados, além de, serem acometidos pela pobreza em
um período crítico de suas vidas, o que lhes compromete o desenvolvimento e lhes provoca efeitos danosos de longa duração, tanto físicos quanto
psicossociais. O Rio de Janeiro apresenta comunidades nas quais as crianças estão expostas a pobreza extrema e como resultados acabam tendo
sérios problemas do desenvolvimento.No Projeto Pedagógico do curso de fisioterapia constam duas matérias (Saúde da Criança e
Psicomotricidade) relacionadas diretamente com o projeto proposto. As matérias contemplam a estimulação através da psicomotricidade e as
patologias comuns na infância.A literatura aponta 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 do projeto surgiu da necessidade de concretizar o corpo teórico
com sua prática, enquanto recurso no atendimento fisioterapêutico na infância. O projeto oferece atendimento à crianças com patologias próprias
da infância ou com atrasos em questões do desenvolvimento neuropsicosensoriomotor. Os Objetivos do projeto são: realizar atendimento de
fisioterapia através dos recursos de psicomotricidade às crianças com necessidades especiais das comunidades no entorno da universidade, a fim
de, promover uma estimulação com possíveis ganhos motores; melhorar o conhecimento dos alunos sobre as etapas evolutivas do
desenvolvimento infantil; possibilitar a realização de pesquisas de campo; e fornecer tratamento adequado para as crianças com alterações do
desenvolvimento. Atualmente 5 estagiários estão participando do projeto de extensão. No projeto são realizadas também atividades estruturadas
e pesquisa de iniciação científica. Semanalmente foram atendidas 18 crianças com diferentes patologias. Os atendimentos tiveram duração de 35
minutos e foram feitos de forma lúdica. No projeto os alunos conseguiram integrar a teoria com a prática, vivenciando as alterações do
desenvolvimento provocadas pelas condições sociais e aprendendo possíveis intervenções que possam melhorar os quadros dos pacientes.
Durante as práticas os alunos aprenderam a realizar um atendimento prático de qualidade, a fazer evolução clara de seus atendimentos nos
prontuários e a necessidade da integração da teoria com a prática. As vivências dos alunos não se limitaram ao atendimento, eles produziram
materiais explicativos direcionados à família, a fim de orientar e conscientizar sobre a importância da mesma como coadjuvante no tratamento.
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Síndrome de Burnout (SB) é descrita como um fenômeno biopsicossocial, tendo como causa estresse 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 (IES) privada, também estão inseridos no mercado de trabalho, ou seja, durante o dia estudam e a noite tem um emprego
formal, ou vice-versa. Essa dupla jornada propicia um cenário fértil para desenvolvimento da SB (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 que 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 (PELEIAS et al 2017). Objetivos:
identificar a Síndrome de Burnout em discentes; descrever o perfil de risco; executar um plano de ação integrado de prevenção e tratamento;
descrever os resultados obtidos. Metodologia: Trata-se de um estudo longitudinal descritivo de intervenção. Os instrumentos usados para coleta
de dados são o Questionário de perfil sociodemográfico, a Escala de Estresse no Trabalho e o Maslach Burnout Inventory-SG. A amostra inicial:
1379 alunos dos cursos voltados à área da saúde. Critérios de inclusão: alunos vinculados à FESGO, aceitarem participar do projeto por meio da
assinatura do TCLE, maiores de 18 anos, exercer algum trabalho remunerativo. A pesquisa está acontecendo em duas etapas: rastreamento e
tratamento. Sendo que a etapa de rastreamento se encontra em andamento com coleta atual de 96 indivíduos, desses 75% do sexo feminino, 25%
sexo masculino, com idade de 19 a 50 anos, 55,2% solteiros, 40,6% casados, 4,2% separação judicial ou divórcio. Quanto à carga de trabalho
semanal de 20/h, 30/h, 36/h, 40/h, acima de 40/h, obtiveram-se respectivamente os seguintes resultados, 11,5%, 18,8%, 12,5%, 25% e 32,3%.
Perguntou-se sobre o intuito de aposentar-se no atual emprego, 85,4% responderão “não”, 10,4% “talvez” e 4,2% “sim”. Destes 75% não realizam
nenhuma atividade física. Após o termino de coleta, serão calculados os escores de estresse no trabalho (EET), e Burnout (MBI-GS) para que a
partir de tal ponto possa-se diagnosticar SB e efetivar a aplicação da segunda etapa da pesquisa. 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. Alunos envolvidos: equipe de comando: 3 alunos; equipe de
execução: 47 e amostra de alunos convidados a pesquisa: 1379. Impactos para sociedade: diagnosticar a SB em discentes da FESGO, prosseguindo
com a efetivação do protocolo de tratamento elaborado pelos pesquisadores. Os alunos da amostra serão beneficiados através da identificação,
prevenção e tratamento da SB, difusão do conhecimento sobre tal afecção, somado ao fato de que será possível traçar um perfil de risco, além de
correlacionar o perfil sociodemográfico com o processo doloroso provocado pela SB, finalizando com a criação de um protocolo de tratamento
não farmacológico. Favorecendo assim um melhor rendimento do discente e diminuindo a evasão.
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O Projeto UREDAPE é uma das iniciativas de responsabilidade social do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio do Ceará. Os
Programas de Responsabilidade Socioambiental baseiam 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 funcionários para atuarem de forma voluntária 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 cearense e das entidades conveniadas ao programa, além das questões de cunho nacional
ou mundial, oportunizando a socialização do conhecimento adquirido na academia e na comunidade. Este projeto trabalha com a
multidisciplinaridade, em parceria com outros projetos ofertados pela instituição. Justificativa: As disfunções do assoalho pélvico (DAP), como a
incontinência urinária, apesar de ser um problema de saúde pública, é carente em nosso Estado os serviços destinados a esse público. Objetivos:
Tem como objetivo promover a reeducação de portadores de disfunções do assoalho pélvico, contribuindo para a sua reintegração social,
promovendo a prevenção e tratamento destas disfunções em indivíduos suscetíveis. Materiais e métodos: A apresentação do projeto aos alunos,
reunião com alunos (definir cronograma, sessões educativas, responsabilidades), visita a hospitais e clínicas particulares para a divulgação do
projeto, discursão sobre tratamento de pacientes, apresentação de seminários sobre temas abordados no projeto, treinamento do atendimento
ao paciente, avaliações, protocolo de tratamento para a reabilitação do assoalho pélvico, sessões educativas, reavaliações, alta temporária dos
pacientes do projeto, entrega dos relatórios do projeto. Quantidade de alunos envolvidos: Atualmente, conta-se com 13 alunos estagiários no
citado projeto. Impacto para a sociedade: Contribui para a inclusão dos portadores de DAP, seu bem-estar, conscientização corporal e na melhora
da sexualidade. 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.
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Um projeto de extensão é composto por todas as atividades promovidas por instituições de Ensino Superior destinadas à interação entre ela e a
comunidade na qual está inserida, constituindo uma relação permanente entre a Universidade e a Sociedade. Ultrapassam o âmbito do ambiente
acadêmico e proporcionam contato com realidades distintas, produzindo conhecimento. Este projeto tem por objetivo cuidar da saúde de parte
da população da comunidade da Rocinha, buscando suprir a insuficiência de profissionais e instalações de saúde, atendendo aqueles que
enfrentam dificuldades em obter atendimento satisfatório nas unidades públicas de saúde, além de aproximar os estudantes de medicina da
população e gerar conhecimento em seu campo de prática. O projeto acontece na Casa Maria de Nazaré, na comunidade da Rocinha. Todos
sábados no turno da manhã, desde março de 2017, grupos de 3 a 4 estudantes de medicina da UNESA (campus Arcos da Lapa) acompanham o
atendimento ambulatorial de médicos voluntários das seguintes especialidades: Pediatria, Clínica Geral, Cardiologia, Ortopedia, Ginecologia e
Obstetrícia, Endocrinologia e Psiquiatria. São realizados rodízios semanais entre os estudantes (atualmente 14 alunos extensionistas) visando o
aproveitamento de todos em cada especialidade. No local existe uma farmácia que atende as prescrições provenientes dos médicos vonultários e
também de médicos externos. Os medicamentos são organizados por finalidades como: antibióticos, antiinflamatórios, analgésicos e antitérmicos
e etc. A grande maioria dos medicamentos dispostos nas prateleiras da farmácia são recebidos de doações de pessoas físicas e de médicos
vinculados, os outros 20% dos remédios são comprados pelos diretores do Projeto através de doações monetárias. Campanhas para arrecadação
de medicamentos e agasalhos foram realizadas em 2017 e novas ações já estão propostas para 2018, incluindo arrecadação de alimentos. O
projeto tem um grande cunho social para melhorar a situação de saúde na Comunidade, além de apoiar a iniciativa de doação não só de bens
materiais, no caso medicamentos, agasalhos e alimentos, mas também tempo para assistir indivíduos carentes, negligenciados pelo Estado e
serviços da rede pública. Este projeto vai além do compartilhar ensinamentos na prática médica, atua na qualificação de futuros médicos, mais
competentes e humanizados, focados na pessoa e não na doença. Atualmente existe uma grande dificuldade em exercer a atividade de extensão
no local em razão dos conflitos que a Comunidade vem enfrentando em relação a violência, o que provoca grandes prejuízos para a assistência e o
ensino vinculados ao projeto. Referência: Engstrom EM, Motta JI, Venâncio, AS. Training of professionals in post-graduation courses in public
health and primary healthcare in the municipality of Rio de Janeiro, Brazil. Revista Ciência & Saúde Coletiva. 2016; 21(5):1461-1470. Santili PGJ,
Tonhom SFR, Marin MJ. Educação em saúde: desafios na sua implementação. Investigação Qualitativa em Saúde. 2016;(2)1147-1152. Siqueira JE. A
arte perdida de cuidar. Revista Bioética, 2009;(5)89-106. Helman C. Cultura, saúde e doença. Artmed; 2009. Bezerra Junior BC. O normal e o
patológico: uma discussão atual. In: Souza AN; Pitanguy J. Saúde, corpo e sociedade. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2006.
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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, 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. Hipótese: A educação ao
autoexame da cavidade oral e glândula tireóide será de relevante importância para diagnósticos precoces de lesões nestes sítios anatômicos.
Objetivo Primário: Orientar os pacientes atendidos no ambulatório da Policlínica Ronaldo Gazolla e no Centro de Saúde Escola-Lapa, a realizarem o
autoexame da cavidade oral e da glândula tireóide. Objetivo Secundário: Estabelecer preventivamente diagnósticos precoces de lesões em boca e
glândula tireóide. Nos casos em que se observar suspeita de lesão, estes pacientes serão encaminhados via SISREG ( Sistema de Regulação), a
serviços específicos de estomatologia e cirurgia da cabeça e do pescoço. Metodologia: Os pacientes serão instruídos ao autoexame nos seguintes
sítios anatômicos: bochechas, lábios, língua, assoalho bucal, palato, pescoço e glândula tireóide. Após a orientação os pacientes deverão repetir os
movimentos sem a ajuda do orientador, realizando assim um check-lis imediato no sentido de avaliar-se a compreensão do método e sua
internalização. Até o presente momento, 49 pacientes foram atendidos e orientados. Deste total apenas 3 (6,1%) conheciam o autoexame da
cavidade oral e da glândula tireóide. Do Check-list imediato proposto com sete regiões a serem autoexaminadas, seis pacientes não o realizaram
(12,24% do N total). Na bochecha 88,37% de um universo de 43 pacientes, realizaram o autoexame corretamente. Nos Lábios 88, 37%. Na língua
79,1%. No soalho bucal 69,75%. No palato 76,75%. No pescoço 83,72%. Na glândula tireóide 88,37%. Metas: Tornar o autoexame da cavidade oral
e da glândula tireóide uma rotina familiar, ampliando de maneira significativa o diagnóstico precoce das lesões nestes sítios anatômicos. Impacto
social: Propugnar o hábito da realização do autoexame da cavidade oral e da glândula tireóide ,de forma abrangente e universal, criando assim
importante recurso para a prevenção e diagnóstico do câncer de cabeça e pescoço. Número de alunos envolvidos: 16. Referências bibliográficas:
Hipolito RA, Martins CR. Prevalência de alterações da mucosa bucal em adolescentes brasileiros institucionalizados em dois centros de reeducação.
Ciênc. saúde coletiva. 2010; 15(supl 2):3233-42. Martins AMEBL, Souza JGS, Haikal DS, Paula AMB, Ferreira EF, Pordeus IA. Prevalência de
autoexame bucal é maior entre idosos assistidos no Sistema Único de Saúde: inquérito domiciliar. Ciênc. saúde coletiva. 2015; 20(4):1085-98,
2015. Paula BG, Almeida MRB, Alves JFCS. Alterações bucais de idosos institucionalizados – Revisão de literatura. Rev Odontol Univ Cid São Paulo.
2014; 26(3):219-26. SANTOS, A. S., MOREIRA, T. M. O., REIS, P. E. D. et al. Evaluation of universities professors on oral câncer prevention. Rev
Enferm. UFPE. 2010; 4 (2): 764-70. SGARBI, Jose A. et al. Consenso brasileiro para a abordagem clínica e tratamento do hipotireoidismo subclínico
em adultos: recomendações do Departamento de Tireoide da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Arquivos Brasileiros de
Endocrinologia & Metabologia, 2013.
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A preocupação com a qualidade dos alimentos ou refeições servidas aos consumidores tem despertado a atenção dos órgãos fiscalizadores, tendo
em vista o aumento do número de casos de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA’s). Desta forma, a implantação de normas de controle de
qualidade que minimizem os riscos de contaminação dos alimentos e possíveis agravos à saúde dos consumidores, se faz necessária como um
ponto fundamental para o fornecimento de alimentos seguros. Portanto, o objetivo deste projeto é implantar as Boas Práticas nas Cantinas do
Centro Universitário Estácio do Ceará. Foram realizadas inspeções sanitárias nas cantinas, através de visitas técnicas, 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.
Caso a cantina atenda 76% a 100% das legislações pertinentes, receberá o Selo Cantina Saudável Estácio, desenvolvido pelo projeto.
Posteriormente, foram elaborados relatórios, descrevendo as não conformidades observadas durante as inspeções sanitárias e um Plano de Ação
com as medidas corretivas e sugestões para a melhoria da qualidade destes serviços, baseadas nas referidas legislações. Foi ainda realizado um
Curso de Capacitação para os Manipuladores de Alimentos, que contou com a participação de 43 funcionários das cantinas. Foram contemplados
com o Selo de Qualidade Cantina Saudável Estácio, dois estabelecimentos. Está ainda previsto um curso de capacitação em boas práticas para os
donos, bem como atividades de educação em saúde e participação em eventos científicos. Para o desenvolvimento do projeto, contamos com o
apoio do Centro Universitário Estácio do Ceará e com a participação de 18 alunos do Curso de Nutrição desta Instituição de Ensino Superior.
Contudo, esperamos organizar os serviços de alimentação; atender às exigências das legislações pertinentes e órgãos fiscalizadores e implantar as
boas práticas nas cantinas de modo a minimizar os riscos de agravos à saúde dos consumidores. REFERÊNCIAS: BRASIL. Ministério da Saúde.
Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004. Aprova o regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação [acesso em 20
out. 2015]. Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br. Brasil 2004a. BRASIL. Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN net).
Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica, Coordenação Geral de Vigilância das Doenças
Transmissíveis. Brasília, 2014b. GERMANO, P.M.L.; GERMANO, M. I. S. Higiene e vigilância sanitária de alimentos: qualidade das matérias-primas,
doenças transmitidas por alimentos, treinamento de recursos humanos. 5. ed. rev. e atual. –Barueri, SP: Manole, 2015. RODRIGUES, K. L.
Segurança Alimentar em Unidades de Alimentação e Nutrição. Tese apresentada ao Programa de Pós Graduação em Ciência e Tecnologia
Agroindustrial da Universidade Federal de Pelotas. Pelotas, 2010.
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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. Objetivos: Despertar a
consciência de reaproveitamento de objetos dentro do ambiente doméstico a fim de diminuir o consumismo e a produção de lixo. Permitir aos
acadêmicos a aplicação de programas de consumo consciente. 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. Serão produzidos alimentos com uso de cascas de frutas ou legumes, reaproveitando matéria orgânica de qualidade que
geralmente é dispensada como resíduo sólido nas residências. 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. 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 que recebe a população carente. Haverá uma abrangência de 50 inscritos da comunidade em
cada ação, obedecendo o espaço que Casa de Apoio comporta. Número de Acadêmicos Participantes: São convidados 20 acadêmicos dos cursos
da área da saúde, em cada ação, onde recebem prévia orientação para então aplicar a metodologia. Poderão ser repetidas as ações conforme
necessidade da comunidade local. 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.
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A Organização Mundial de Saúde 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. De acordo com o Inquérito Brasileiro de Nutrição
Oncológica, 45% dos pacientes com câncer são desnutridos, sendo 12% gravemente. O levantamento dos fatores de risco associados à desnutrição
como a prevalência de sinais gastrointestinais oriundos do tratamento, a realização de orientações dietoterápicas e a elaboração de um material
educativo poderão implicar na redução de uma das causas responsável por o câncer ocupar o 2º lugar na taxa de mortalidade do Brasil. Sendo
assim, o objetivo do projeto é avaliar os fatores de risco nutricionais que influenciam a QV de pacientes oncológicos submetidos à quimio e/ou
radioterapia e realizar, por meio da criação de uma cartilha, orientação nutricional nos sinais mais descritos pelos pacientes. Além disso, devido a
demanda levantada durante a execução das atividades, o projeto tem como proposta também avaliar o perfil nutricional de indivíduos que já
tiveram o câncer e continuam sendo assistidos pelas instituições. As atividades são realizadas com pacientes de ambos os sexos, acima de 18 anos.
São avaliados dados sócio-demográficos (idade, sexo, estado civil, escolaridade, renda, ocupação) clínicos (estadiamento e localização) e estilo de
vida (prática de atividade física, alcoolismo, tabagismo). A qualidade de vida é avaliada por meio do Quality of Life Questionnaire - QLQ-C30
traduzido e validado no Brasil. A avaliação do estado nutricional é realizada por meio de anamnese onde serão mensurados parâmetros como
perda recente de peso, mudanças na ingestão alimentar usual, presença de sintomas gastrintestinais, presença de comorbidades e a relação
nutrição e paciente após o diagnóstico. Para classificação do estado nutricional são aferidos peso (Kg) e altura (m) e calculado o Índice de Massa
Corporal classificado de acordo com os pontos de corte da Organização Mundial de Saúde. O Atendimento Nutricional Individualizado é realizado
com auxílio de uma cartilha de orientações elaborada com base no Consenso Nacional de Nutrição Oncológica e no guidilines da ESPEN. Participam
das atividades 04 acadêmicas. O projeto contribui para a melhora do estado nutricional de pacientes oncológico a fim de evitar complicações e,
portanto, diminuir a prevalência da mortalidade impactando numa melhor QV. Para os indivíduos que já tiveram o câncer o objetivo é alertá-los
aos fatores de risco que ameassem a reincidência da doença, como o consumo de alimentos ultraprocessados e o estado nutricional alterado.
Sabe-se que a alimentação inadequada é responsável por 30% das taxas de incidência. Até o presente momento foi possível a orientação de 22
indivíduos. Referências: AARONSON et al. The European Organization for Research and treatment of câncer 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. 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. WORLD HEALTH ORGAZINATION – WHO. Obesity: preventing and managins the global
epidemic. Genebra, 1997.
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A Oficina Saber do Sabor é um projeto de pesquisa e extensão envolvendo professores e alunos dos cursos de Nutrição, de Gastronomia e jovens
da Sociedade Síndrome de Down (SSD). As oficinas culinárias têm se mostrado como importante ferramenta de educação nutricional. OBJETIVOS:
Executar oficinas culinárias com foco na adoção de novos hábitos alimentares no indivíduo e sua família, seleção de preparações de alimentos
nutritivos. MATERIAIS E MÉTODOS: O grupo atualmente atendido é composto por 13 jovens com Síndrome de Down participantes do Projeto
Reunir, com idade entre 25 e 60 anos. Este projeto é desenvolvido com este grupo desde 2014, com periodicidade semanal e cada oficina tem
duração de 3 horas, realizada dentro de um laboratório gastronômico. 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. As mesmas são
elaboradas em consonância com o Novo Guia Alimentar para a População Brasileira. 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. RESULTADOS: Desde o início do
projeto observamos melhora no desenvolvimento motor dos jovens desde o início do projeto, especialmente no pré-preparo de alimentos e na
decoração dos pratos. Alguns superaram o medo de utilizar facas e se aproximar do fogão. Muitos conseguem executar atividades apenas com
explicações orais, mas outros precisam ver como a atividade deve ser desenvolvida para que consigam executá-la. CONCLUSÃO: A maioria relata
que tem conseguido reproduzir as preparações feitas na Oficina em casa, para seus familiares que os deixa confiantes e faz com que retornem com
maior interesse. Os familiares também relatam o aumento do interesse dos jovens nas tarefas que envolvem o preparo das refeições no lar.
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A Estomatologia é a especialidade da Odontologia responsável pelo diagnóstico, prevenção e tratamento das doenças da cavidade oral. Dentro
destas, 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 são diagnosticados anualmente no Brasil, 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 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: oferecer atendimento aos pacientes que busquem atendimento na especialidade de Estomatologia no campus Barra World.
Objetivos: oferecer atendimento em Estomatologia, como foco principal na prevenção e no diagnóstico do Câncer bucal, especialmente a
população de baixa renda; neste trabalho especificamente o objetivo é relatar a experiência do ambulatório em um período de 9 anos, desde que
o mesmo iniciou seu funcionamento no campus Barra World em 2007. Metodologia: o projeto vem sendo executado no Curso de Odontologia
desde 2007 e o atendimento dos pacientes é feito por discentes do curso de Odontologia com auxílio direto de 3 docentes. As consultas são
agendadas e o atendimento é realizado semanalmente em um período de 5 horas. Para o atendimento é utilizada a infra-estrutura já existente nas
clínicas do curso de Odontologia, incluindo material de consumo para exame clínico simplificado e material para procedimentos de diagnóstico. O
atendimento baseia-se em 3 vertentes, cada uma delas coordenada por 1 docente: diagnóstico e interface clínico-patológica, cirurgias orais
menores e manejo e controle dos pacientes oncológicos. Todos os casos diagnosticados entre 2007 e 2015 foram revisados e as informações
clínicas e demográficas foram colhidas dos registros dos pacientes. Os diagnósticos finais foram baseados nos aspectos clínicos das lesões e,
quando biopsias foram necessárias, nos respectivos resultados histopatológicos. Resultados: um total de 1520 diagnósticos foram emitidos para
um total de … pacientes. Mulheres foram mais acometidas (62%) e a média de idade dos pacientes foi de 44 anos. Os grupos de doenças mais
comuns foram os tumors de tecidos moles (incluindo processos reativos - 215 casos, 14%), doenças epiteliais (154, 10%) e defeitos do
desenvolvimento (136, 9%). Carcinomas representaram 3,5% da amostra. A análise desta amostra mostrou que a maioria dos pacientes era
composta por adultos e que a maior parte dos diagnósticos emitidos foram de processos reativos benignos; no entanto, tumors malignos
representaram 4% dos casos. Quantidade de alunos envolvidos: o número de alunos envolvidos é variável a cada semestre; atualmente 2 alunos
participam das atividades clínicas do ambulatório. Impacto para a sociedade: 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). Referências bibliográficas: Amaral SM et al. 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; Neville B et al. Patologia Oral e
Maxilofacial, Elsevier, 2014.
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O Banco de Dentes Humanos (BDH), um órgão sem fins lucrativos, deve estar vinculado a uma universidade e tem por objetivo principal a
conscientização dos indivíduos sobre a importância dos dentes como órgão, além do fornecimento de dentes humanos para pesquisas cientificas e
treinamento pré-clínico dos alunos de graduação e pós graduação. A sua existência é reforçada e justificada por relevâncias legais, culturais e
cientificas, visando evitar o comércio ilegal de dentes humanos, que sabidamente são utilizadas nos cursos de Odontologia. O BDH da Faculdade
de Odontologia da Universidade Estácio de Sá foi implantado em 2001 após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (Protocolo no 44/01), e
desde então vem funcionando como importante órgão de receptação e armazenamento para posterior reutilização de dentes humanos,
garantindo a biossegurança na manipulação dos mesmos. Após a doação dos dentes, a partir de exodontias realizadas na própria faculdade ou de
doações externas (alunos, funcionários, professores etc.), os dentes são submetidos à limpeza com curetas periodontais e ultrassom. Cada doação
recebe um número de protocolo com as seguintes informações: data, número de dentes doados e a identificação dos dentes (incisivos, caninos,
pré-molares, molares, decíduos e anômolos). As doações realizadas com o documento correspondente ao consentimento livre e esclarecido do
doador recebem uma identificação específica e este documento fica arquivado. Caso a doação não esteja acompanhada desse documento, os
dentes recebem outra identificação. Todos os dentes doados são então armazenados em água destilada a 4o C, em geladeira. À medida que são
solicitados por alunos ou pesquisadores, os dentes são selecionados e submetidos à esterilização em autoclave. Exceção se faz aos dentes
solicitados para pesquisa, cujo método de esterilização é peculiar a cada metodologia de trabalho e, portanto, o método de esterilização fica a
critério do pesquisador. A partir de 2004, o BDH passou a integrar o quadro de projetos de extensão do curso de graduação, contando com a
colaboração oficial dos alunos interessados em participar.
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As crianças cardiopatas, comumente, apresentam problemas de saúde bucal decorrentes de hábitos inadequados de higiene bucal e dietéticos,
bem como pouca assiduidade a consultas odontológicas. A desatenção à saúde bucal pode levar o acometimento e a evolução da cárie e doença
gengival, subsequentemente a ocorrência de destruições dentárias, risco de infecção e o perigo de endocardite infecciosa, bem como o
comprometimento da mastigação e da estética infantil, decorrendo em problemas psicológicos e de desnutrição. A presença de patógenos bucais
podem desencadear bacteriemias espontâneas e resultar em endocardite infecciosa, doença que apresenta alto risco de morbidade e mortalidade.
Diante deste problema, torna-se crucial a ampliação de estratégias de promoção de saúde bucal que estimulem à aquisição consciente de
comportamentos preventivos e de controle de doenças. O objetivo deste projeto é promover práticas integradas de educação em saúde aos
pacientes assistido pelo Projeto Pró-Criança Cardíaco e seus familiares. Além de proporcionar aos alunos participantes, a aproximação da realidade
dos sujeitos envolvidos, de experienciarem o trabalho em equipe, de aprenderem a diversificar e ampliar sua formação, propiciando o
desenvolvimento de uma postura humanizada, reflexiva e de prática social. O projeto presta atendimento a um grupo de 40 pacientes (2 a 16 anos
de idade). O tratamento proposto fundamenta-se na promoção de saúde bucal, o que compreende atividades educativas em grupo e orientações
específicas de higiene bucal e dieta saudável para cada paciente e seus familiares durante o atendimento odontológico. Os pacientes que
apresentam demanda de procedimentos curativos são marcados conforme suas necessidades para as realizações destes procedimentos. Após a
conclusão dos planos de tratamento os mesmos são rechamados para controle e manutenção periódico para o estabelecimento de saúde bucal.
Esta estratégia de atendimento vem demonstrando resultados positivos na promoção de saúde bucal deste grupo de pacientes. A atividade
contribui para a formação de graduandos em Odontologia, em especial o atendimento para pacientes com necessidades especiais.
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Estudos epidemiológicos citados por Caldas Jr AF, Burgos MEA, em 2001 indicam que o Trauma Dental tem sido um problema significante em
jovens, e que a incidência de traumatismos supera as doenças carie e periodontal nesta população. Aproximadamente 50% das crianças são
expostas ao trauma dental antes de terminarem o período escolar, a maior parte dos traumas dentais envolvem os dentes anteriores, causando
restrições para mastigar, falar claramente, timidez ao sorrir ou expor os dentes. O Projeto Trauma, desenvolvido na Universidade Estácio de Sá
(1999-2017) é considerado de grande relevância para os acadêmicos da faculdade de Odontologia, assim como para toda a população da cidade
do Rio de Janeiro e arredores, por ser um Projeto referência na cidade, recebe encaminhamentos de vários hospitais públicos e particulares da
região. O objetivo deste trabalho é realizar consultas de controle clínico e radiográfico para acompanhamento a curto, médio e longo prazo dos
quase 2.000 mil atendimentos realizados durante a existência do PROJETO TRAUMA (1999-2017); Reparar possíveis intercorrências clínicas nos
elementos dentários atingidos pelo traumatismos, que estejam incluídos dentro do grupo de procedimentos restauradores diretos realizados pela
disciplina de Dentística; Encaminhar para atendimento especializado nas devidas áreas de acordo com a necessidade de tratamento do paciente;
Traçar um possível prognóstico para variadas situações clínicas de traumatismo dental. Realizamos 10 atendimentos semanais para controle clínico
e radiográfico dos pacientes atendidos no projeto trauma no período de 1999 a 2017. Nessas consultas semanais cada pacientes tem sua ficha de
anamnese checada, são realizadas radiografias, testes de sensibilidade dental, assim como fotografias das regiões/ dentes acometidas pelo
traumatismos. Nas consultas de controle, aqueles com necessidade de tratamentos restauradores diretos, em decorrência do traumatismo dental,
são tratados na própria clínica do projeto. Caso seja diagnosticado a necessidade de tratamentos especializados estes pacientes são direcionados
de acordo com sua necessidade específica. Foram selecionados 19 acadêmicos da faculdade de odontologia, que já cursaram as disciplinas de
Dentística II, Endodontia e Periodontia, estes alunos foram treinados com aulas teóricas e práticas laboratoriais. Ao longo dos quase 20 anos de
existência, o Projeto Trauma já realizou aproximadamente 2000 atendimentos, uma média de 100 novos atendimentos por ano. Durante a
vigência deste projeto a previsão será realizar 280 consultas de controle periódico e 10 novos atendimentos. Até o último relátorio trimestral,
agosto de 2018, foram realizados 182 atendimentos, sendo 15 novos pacientes.

I Mostra de Extensão da Estácio

Saúde
Odontologia

53

Título:

PROJETO TRAUMA PROF. ERNANI ABAD: ÊNFASE EM ENDODONTIA

54

Autoria: Bernardo Mattos Almeida
E-mail para contato: bernardoendo@gmail.com

IES: UNESA
RESUMO

Estudos epidemiológicos citados por Caldas Jr AF, Burgos MEA, em 2001 indicam que o Trauma Dental tem sido um problema significante em
jovens, e que a incidência de traumatismos supera as doenças carie e periodontal nesta população. Aproximadamente 50% das crianças são
expostas ao trauma dental antes de terminarem o período escolar, a maior parte dos traumas dentais envolvem os dentes anteriores, causando
restrições para mastigar, falar claramente, timidez ao sorrir ou expor os dentes. O Projeto Trauma, desenvolvido na Universidade Estácio de Sá
(1999-2017) é considerado de grande relevância para os acadêmicos da faculdade de Odontologia, assim como para toda a população da cidade
do Rio de Janeiro e arredores, por ser um Projeto referência na cidade, recebe encaminhamentos de vários hospitais públicos e particulares da
região. O objetivo deste trabalho é realizar consultas de controle clínico e radiográfico para acompanhamento a curto, médio e longo prazo dos
quase 2.000 mil atendimentos realizados durante a existência do PROJETO TRAUMA (1999-2017); Reparar possíveis intercorrências clínicas nos
elementos dentários atingidos pelo traumatismos, que estejam incluídos dentro do grupo de procedimentos endodônticos realizados pela
disciplina de Endodontia; Encaminhar para atendimento especializado nas devidas áreas de acordo com a necessidade de tratamento do paciente;
Traçar um possível prognóstico para variadas situações clínicas de traumatismo dental. Realizamos 10 atendimentos semanais para controle clínico
e radiográfico dos pacientes atendidos no projeto trauma no período de 1999 a 2017. Nessas consultas semanais cada paciente tem sua ficha de
anamnese checada, são realizadas radiografias, testes de sensibilidade dental, assim como fotografias das regiões/dentes acometidos pelos
traumatismos. Nas consultas de controle, aqueles com necessidade de terapia endodôntica, em decorrência do traumatismo dental, são tratados
na própria clínica do projeto. Caso seja diagnosticado a necessidade de tratamentos especializados estes pacientes são direcionados de acordo
com sua necessidade específica. Foram selecionados 12 acadêmicos da faculdade de odontologia, que já cursaram as disciplinas de Dentística II,
Endodontia e Periodontia, estes alunos foram treinados com aulas teóricas e práticas laboratoriais. Ao longo dos quase 20 anos de existência, o
Projeto Trauma já realizou aproximadamente 2000 atendimentos, uma média de 100 novos atendimentos por ano. Durante a vigência deste
projeto a previsão será realizar 280 consultas de controle periódico e 10 novos atendimentos. Referências: Andreasen JO, Andreasen FM,
Andersson L. Textbook and Color Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth. 4th ed Copenhagen, Denmark: Munskgaard International Publishers;
2007. Borges, TS, et al. Impact of traumatic dental injuries on oral health-related quality of life of preschool children: A systematic review and
meta-analysis. PLoS One. 2017; 12(2): e0172235. Caldas Jr AF, Burgos MEA. A retrospective study of traumaticArnaldo de Franc¸a Caldas Jr1,dental
injuries in a Brazilian dental trauma clinic. Dent TraumatolMaria Eleonora Arau´jo Burgos 2001; 17: 250–253. 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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Estudos epidemiológicos indicam que o Trauma Dental tem sido um problema significante em jovens, e que a incidência de traumatismos supera
as doenças cárie e periodontal nesta população. Aproximadamente 50% das crianças são expostas ao trauma dental antes de terminarem o
período escolar, a maior parte dos traumas dentais envolvem os dentes anteriores, causando restrições para mastigar, falar claramente, timidez ao
sorrir ou expor os dentes. O Projeto Trauma, desenvolvido na Universidade Estácio de Sá (1999-2018) é considerado de grande relevância para os
acadêmicos da faculdade de Odontologia, assim como para toda a população da cidade do Rio de Janeiro e arredores. Por ser um Projeto
referência na cidade, recebe encaminhamentos de vários hospitais públicos e particulares da região. O objetivo deste trabalho é realizar consultas
de controle clínico e radiográfico para acompanhamento a curto, médio e longo prazo dos quase 2.000 mil atendimentos realizados durante a
existência do PROJETO TRAUMA (1999-2018); Reparar possíveis intercorrências clínicas nos elementos dentários atingidos pelo traumatismos, que
estejam incluídos dentro do grupo de procedimentos periodontais realizados pela disciplina de Periodontia; Encaminhar para atendimento
especializado nas devidas áreas de acordo com a necessidade de tratamento do paciente; Traçar um possível prognóstico para variadas situações
clínicas de traumatismo dental. Nas consultas semanais cada pacientes tem sua ficha de anamnese checada, são realizadas radiografias, testes de
sensibilidade dental, assim como fotografias das regiões/ dentes acometidas pelo traumatismos. Nas consultas de controle, aqueles com
necessidade de tratamentos periodontais, em decorrência do traumatismo dental, são tratados na própria clínica do projeto. Entre os
procedimentos periodontais estão desde os mais simples como o controle de doença periodontal, até aqueles considerados mais avançados como
as cirurgias de regeneração óssea para manutenção do rebordo ósseo alveolar. Caso seja diagnosticado a necessidade de tratamentos
especializados indisponíveis estes pacientes são direcionados de acordo com sua necessidade específica. Para o período de 2018.2 foram
selecionados 19 acadêmicos da faculdade de odontologia, que já cursaram as disciplinas de Dentística II, Endodontia e Periodontia, estes alunos
foram treinados com aulas teóricas e práticas laboratoriais. Ao longo dos quase 20 anos de existência, o Projeto Trauma já realizou
aproximadamente 2000 atendimentos, uma média de 100 novos atendimentos por ano. Durante a vigência deste projeto a previsão será realizar
280 consultas de controle periódico e 10 novos atendimentos. Até o último relatório trimestral em agosto de 2018, já foram contabilizados 182
atendimentos sendo 15 novos pacientes.
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O traumatismo dentário na dentição decídua é atualmente a segunda razão mais comum para a procura do tratamento odontopediatrico. Crianças
de pouca idade são as mais atingidas e os elementos anteriores são os dentes mais afetados. O objetivo deste projeto é fazer os atendimentos de
crianças com dentes decíduos traumatizados, que são encaminhadas de instituições públicas e particulares, sendo realizado o exame clínico,
radiográfico e o tratamento indicado. Os pacientes continuam em acompanhamento até que os dentes permanentes sucessores estejam
erupcionados totalmente. Os atendimentos são realizados pelo professor orientador com o auxílio dos alunos dos períodos mais adiantados. Os
alunos menos adiantados acompanham os pacientes nos exames radiográficos, auxiliam no preenchimento das fichas e atuam como auxiliar. Nos
últimos 4 anos, foram realizados 114 atendimentos em crianças, entre 1 e 6 anos, que correspondeu a 207 elementos traumatizados. Os incisivos
centrais superiores foram os mais acometidos, totalizando 165 dentes decíduos, seguidos dos incisivos laterais superiores (n= 32). Em relação ao
tipo de trauma, as luxações foram mais frequentes (n= 135), sendo que a intrusão ficou em primeiro lugar (n= 38), seguida das luxações laterais (n=
37) e avulsão (n= 25). A maioria dos traumas ocorreram em crianças entre 2 (n= 56) e 3 anos de idade (n= 41). O tempo de procura por
atendimento após o trauma variou entre 24 horas (n= 16), até 3 dias (n= 35), até 1 semana (n= 43), até 1 mês (n= 65) e mais de 1 mês (n= 32). Em
relação ao tratamento radical, 40 casos tiveram a indicação de exodontia e 10 terminaram em tratamento endodôntico. O traumatismo dentário
infantil não deve ser ignorado, sendo necessário o acompanhamento pelo profissional. Quando o primeiro atendimento é realizado de forma
eficaz, a proservação do elemento decíduo e a integridade do seu sucessor permanente apresentam melhor prognóstico.
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A UNESA campus Petrópolis desenvolveu o projeto Academia da Terceira Idade - ATI, com intuito de realizar ações de pesquisa, ensino e extensão
voltadas para o atendimento das necessidades da população idosa. A presente pesquisa surgiu para responder às demandas de atenção
biopsicossocial dessa população através de atividades desenvolvidas pelos acadêmicos do curso de Graduação em psicologia. Sua relevância
consiste ainda em conscientizá-los da necessidade de ofertar a essa população atividades que promovam a saúde integral com objetivo de
Promover e avaliar o fortalecimento do protagonismo da pessoa idosa no cuidado integral à saúde, de modo que ela possa construir novas
maneiras de viver a partir das alterações orgânicas, melhorando sua qualidade de vida. Será um estudo descritivo, com abordagem qualiquantitativa com os idosos da ATI, utilizando entrevistas semi estruturadas. Os efeitos das atividades desenvolvidas com o grupo serão analisados
ao final de oito meses segundo os seguintes itens: auto-estima, autonomia, hábitos saudáveis, patologia crônica e sequelas, sociabilidade,
dimensões afetiva e cognitiva, adesão à terapia medicamentosa e acompanhamento médico. Tem como impacto social melhorar o autocuidado
dos idosos acompanhados pelo projeto, promovendo a saúde e socialização, favorecendo qualidade de vida a essa população. No estudo estão
envolvidos oito alunos. Bibliografia: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância à Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional
de Promoção da Saúde:PNaPS : revisão da Portaria MS/GM nº 687, de 30 de março de 2006 / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância à Saúde,
Secretaria de Atenção à Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014.______. Ministério da saúde, 2004. Organização Pan-Americana de Saúde.
Avaliação do plano de reorganização da atenção à hipertensão arterial e ao diabetes mellitus no Brasil. Brasília (DF).______. Ministério da Saúde,
2006. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos de Atenção Básica Hipertensão Arterial Sistêmica. Nº 15. Brasília
(DF).______. Ministério da Saúde, 2013. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Estratégias para o cuidado da pessoa
com doença crônica: hipertensão arterial sistêmica. Nº 37. Brasília (DF). IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Indicadoressociodemográficos e de saúde no Brasil; 2009. LEOPARDI, M. T. et al. Metodologia da Pesquisa na Saúde. Santa Maria: Palite, 2001.
MINAYO, M. C. de S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 8.ed.São Paulo: Hucitec, 2004.SOUZA, A. C. Estratégia de inclusão
da saúde mental na atenção básica: um movimento das marés. São Paulo: Hucitec, 2015.
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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 acontece 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. 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. Diante deste contexto esse projeto vem desenvolvendo como metodologia
reuniões mensais para planejamento, encontros de formação para os discentes da Estácio, a realização de oficinas na escola beneficiária e temos
como meta elaboração e submissão de um relato desta experiência em um congresso ou periódico de educação. A disponibilidade e a adesão de
alguns professores da instituição selecionada em caráter voluntário corroboram para a exequibilidade desta pesquisa, ressaltamos que
conseguimos atender parcialmente a nossa meta, pois dos cinco professores que buscávamos atingir, estamos trabalhando com três professores.
A Estácio de Sá-Resende vem nos fornecendo acesso a fontes de conhecimento, seja por meio de livros disponibilizados na biblioteca e/ou pelo
acesso aos bancos de dados. Temos observado como resultados o impacto social deste projeto. O impacto vem acontecendo em dois aspectos: o
primeiro impacto está na comunidade escolar que apresenta uma parte do seu corpo docente realizando uma formação continuada e colocando
em prática o aprendizado nas oficinas e trocas realizadas com os discentes da Estácio, que demonstram ter extrapolado o ambiente presencial das
oficinas, passando às mídias sociais. E o segundo impacto vem se dando nos discentes que estão experimentando a oportunidade de ampliar o seu
conhecimento prático profissional. Os discentes estão engajados no projeto e estão produzindo material para serem utilizados nas oficinas e nas
salas de aula pelos professores. Cada dois discentes acompanham um professor, os apoiando a utilizar o que foi discutido nas oficinas em suas
salas de aula, ou seja, adequar o conteúdo curricular de sua disciplina a uma metodologia ativa que se utilize da ludicidade. 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 vem se insere, levando à prática educativa as construções teóricas da academia.
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A ludicidade no ensino despertam no aprendiz motivação, curiosidade e interesse em aprender (ANDRADE; FREITAS; HOLANDA et al., 2012). Nessa
perspectiva, Amaral (2012) relata experiências vivenciadas por estudantes de licenciatura, algumas das quais pontua o teatro como um importante
recurso de ensino. Isso sugere que da mesma forma que os jogos, o teatro pode promover a contextualização dos conteúdos ensinados,
promovendo a criatividade no ensino, bem como uma maior aproximação entre teoria e prática (MEDINA; BRAGA, 2010). Justificativa: Monitores
de componentes curriculares provavelmente enfrentam dificuldades na condução de suas monitorias, visto que, por se tratar de uma atividade
pedagógica e não haver um treinamento que os instrumentalize previamente, é possível que muitos utilizem da intuição e/ou modelos de práticas
de ensino com as quais se identificam (SILVA; OLIVEIRA; SOUZA, 2014). Objetivos: 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. Para tanto, especificamente, objetivou-se (1) treinar os monitores a utilizarem jogos didáticos, em suas interações
pedagógicas, com os alunos atendidos durante a monitoria; (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) treinar os
monitores a usarem as normas da ABNT, tomando como ponto de partida a apresentação dos erros mais comuns ao usá-las. Metodologia: para
executar tal intervenção os materiais necessários têm sido: datashow, piloto, papéis impressos, materiais reaproveitados, como garrafa pet. A
primeira atividade programada diz respeito a realização de dois grupos focais (duração de 1 h, cada um), por meio dos quais seriam levantadas as
práticas de monitoria bem sucedidas, objetivando compartilhá-las nas oficinas posteriores. Para qualidade e melhor operacionalização das oficinas
(duração de duas horas), cada uma pode contar com, no máximo, 20 integrantes. Quantidade de alunos envolvidos: para a organização e execução
das atividades deste projeto, seis alunos do curso de Psicologia do Centro Universitário Estácio do Recife colaboraram ativamente. Impactos para
sociedade: 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 docente, o que pode despertar maior interesse e, quem sabe, identificação com as
atividades do ensino. REFERÊNCIAS: AMARAL, E. M. R. Avaliando contribuições para a formação docente: uma análise de atividades realizadas no
PIBID-Química da UFRPE. Química nova na escola, v. 34, n. 4, p. 229-239, nov. 2012. ANDRADE, L. Z. C.; FREITAS, D. T.; HOLANDA, G. F.; SILVA, V.
M.; LOPES, M. V. O.; ARAÚJO, T. L. Desenvolvimento e validação de jogo educativo: medida da pressão arterial. Rev. enferm., Rio de Janeiro, v. 20,
n. 3, p. 323-7, jul./set. 2012. MEDINA,M; BRAGA,M. O teatro como ferramenta de aprendizagem da física e de problematização da natureza da
ciência. Cad.Bras.Ens.Fís.,v.27, n.2, p.313-333,ago.2010. SILVA, K. R. X.; OLIVEIRA, M. H. S.; SOUZA, M. M. A monitoria acadêmica como estratégia
de enriquecimento curricular. Revista UNIABEU, Belford Roxo, v.7, n. 17, p. 14-28, set/dez 2014.
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Projeto de intervenção para alunos do Curso de Psicologia mais especificamente aqueles que manifestam interesse em trabalhos comunitários,
com duração de 06 meses. Este vem sendo desenvolvido junto as comunidades do município de Fortaleza (Ceará) que apresentam níveis de
vulnerabilidades e riscos evidentes. Suas ações e intervenções, se dão na organização e execução, através de oficinas criativas, oficinas
integrativas de alimentação sustentável, oficinas de pão artesanal, oficinas de alimentos sustentáveis (hortas domésticas/urbanas).E uma oficina
de auto cuidado: Organização da auto percepção; relacionamento com os outros; vivências conflituosas, e a utilização de Métodos do Psicodrama.
O projeto propõe a documentar seu percurso de atividades, fomentando no aluno sua participação educativa e o incentivo em trabalhos de
responsabilidade social, o fortalecimento institucional, solidário e sustentável que as oficinas propõem. Os objetivos de continuidade serão
transformar as oficinas em oportunidades empreendedoras de geração de trabalho e renda, oferecendo assim para os alunos novas
aprendizagens no campo da gestão de projetos, e a multiplicação das oficinas junto aos participantes. Verificar nas oportunidades geradas pelas
oficinas criativas, a participação dos discentes e da comunidade nas atividades econômicas propostas para seu desenvolvimento. Na metodologia:
As oficinas vêm sendo organizadas entre alunos e a comunidade proposta, com boa participação no projeto e sua execução. São sistematizadas
em duas (02) oficinas mensais de quatro (04) horas, com participação efetiva de quinze (15) alunos, e vinte e cinco (25) participantes das
comunidades parceiras. Nas referências bibliográficas, se discute o processo onde se imbricam relações de produção e criação, o interesse de
reflexão será com a psicologia e, particularmente, com a psicologia social histórica, a subjetividade como uma conquista humana a partir de sua
atividade e sua intervenção transformadora sobre o mundo, visto em Vygotsky (2007). Também articular reflexões com a Teoria das
Representações Sociais,verificar sua importância para compreensão das relações sociais na atualidade, nos estudos e pesquisas em subjetividade e
trabalho. A Teoria de Moreno (1984) nas características do estado de espontaneidade, seu estado de produção, principio essencial de toda
experiência criativa.
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A Orientação Vocacional apresenta-se como um método de investigação e intervenção que proporciona ao indivíduo um processo de
autodescoberta e identificação de seus interesses e habilidades, procurando facilitar o momento da escolha, objetivando a realização pessoal e
profissional. Nos dias de hoje, principalmente devido a crise dos sistemas político e econômico, o jovem do Ensino Médio encontra dificuldade
para decidir e, neste sentido, a escolha profissional deve acontecer de forma consciente para permitir que o jovem alcance sua realização
profissional e estabeleça seu projeto de vida. Este projeto de orientação profissional tem como principal objetivo promover o autoconhecimento e
a reflexão sobre a multiplicidade de aspectos envolvidos na escolha profissional, oferecendo aos alunos do Ensino Médio uma visão global sobre os
diversos cursos de graduação existentes e sobre as diversas possibilidades de inserção no mercado de trabalho, facilitando o processo de escolha
profissional. Além disto, o projeto também objetiva proporcionar ao aluno do curso de Psicologia a oportunidade de colocar em prática os
conteúdos aprendidos em sala de aula sobre avaliação psicológica, através da execução das atividades\dinâmicas\testagem, inclusive elaboração
de laudo e devolução de resultados, visando articulação do ensino teórico com a prática psicológica. Desta forma, o parecer final visa mostrar aos
alunos do Ensino Médio opções diversas para que os mesmos tomem suas decisões, obtendo, assim, sucesso em suas escolhas profissionais para
melhor servir a sociedade. O projeto é realizado com, aproximadamente, 15 alunos do curso de Psicologia, que se dividem na aplicação de diversas
tarefas. O plano de trabalho engloba contato com colégios de ensino médio, aplicação de testes e dinâmicas específicos, visando colher dados
relevantes, os quais são avaliados e servem de base para elaboração de laudo individual de cada aluno. Metodologia: Realização de Grupos
divididos por turmas, em encontros de duração de até 3 (três) horas, com periodicidade semanal totalizando 12h. No primeiro semestre\18
realizamos encontros para treinamento das atividades realizadas no Colégio, foi feito contato com o Colégio Santa Mônica para agendamento das
datas e realizamos o Projeto neste Colégio com 80 alunos do 2º e 3º ano do Ensino Médio. As atividades realizadas no Colégio foram aplicações de
Dinâmicas em grupo, Aplicação e orientação de preenchimento de Questionário de levantamento de dados, aplicação de teste específico de
Orientação Vocacional, análise dos dados colhidos e elaboração de laudos com sugestão de profissões, realização de entrevistas devolutivas com
os alunos do Ensino Médio. As atividades realizadas no Campus foram encontros semanais para treinamento e orientações sobre a realização do
projeto no Colégio (aplicação de dinâmicas e teste, horário, liderança na realização das atividades no Colégio, análise dos dados e elaboração do
laudo, realização da entrevista de devolução de resultados) e encontro de avaliação das atividades realizadas. Pensar em uma profissão implica
esboçar um projeto de vida; um Projeto de OP nos colégios de ensino Médio com alunos do curso de Psicologia se propõe a trazer à consciência os
maiores interesses profissionais pertencentes a estes indivíduos, incentivando-os a acreditarem nas suas potencialidades e a continuar investindo
nos estudos e na qualificação, com o intuito de alcançarem melhores condições e qualidade de vida.
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Há crescentes necessidades de profissionais qualificados e discentes buscando a qualificação em extensão social; assim, através da prestação de
serviços desta extensão buscamos promover ações de empregabilidade (emprego e estágio) e qualificações (cursos e eventos). Iniciamos nossos
trabalhos na Psicologia/Sulacap e, nesse percurso, a cada semestre nos desenvolvemos. Captamos e divulgamos oportunidades através de
whatsapp entre discentes de graduação (PSI- GRH e ADM /Sulacap e PSI - GRH /Ilha) e pós-graduação (Liderança e Coaching Sulacap e Ilha). Todos
os discentes e parceiros podem postar essas oportunidades, havendo intercâmbio entre todos os whatsapps. Ampliamos parcerias com
empresas/consultorias propondo recrutamento e pré-seleção para suas vagas, sem ônus; com o Comercial da Estácio Sulacap, R9 e Centro
disponibilizamos oficinas para empresas e escolas, recepção de vagas para recrutamento / pré-seleção e visitas às empresas; com a graduação
GRH - Sulacap (uma extensão para dois cursos) com a participação de um discente da Extensão no NAC de GRH, e um discente de GRH na
Extensão. Em nossas formas de comunicação são promovidos eventos no campus e intercampi (Ilha,West Shoping, R9, Teresópolis e João Uchoa),
convidando o público externo, com produtos de conhecimentos elaborados pelos extensionistas (mini-cursos e oficinas). Divulgamos nossas
participações no whatsapp Há Vagas e parceiros (664 adicionados) e no Facebook Educação e Trabalho (228 curtidas). O Há Vagas destina-se a
nossos discentes e familiares (há também vagas de segundo segmento) e estende-se a outros campi (Norte Shoping, Tom Jobim e Santa Cruz). Em
2017 exibimos 1482 oportunidades e em 2016 somamos1689 divulgações. Em eventos, em 2016 foram apresentados 26 e 14 em 2017. Em 2018,
até o momento, participamos de 6 eventos. O facebook publica, principalmente, vagas, eventos, cursos, fotos, entrevistas, artigos sobre
empregabilidade, flash de workshops da pós e da graduação e de pesquisas de final do curso de psicologia vinculados à proposta da extensão e
devidamente autorizados. Nossa metodologia contempla três perspectivas. A primeira é desenvolvida através do monitoramento de performance
dos 10 extensionistas, com o aperfeiçoamento de competências que compõem um perfil pessoal-profissional. Todos aprendem, ensinam e se
desenvolvem juntos, divulgando os conhecimentos da extensão. A segunda perspectiva metodológica é a comunicação com as empresas para préseleção de candidatos e/ou postagem de vagas no Há Vagas. Essas ações são contínuas (as mensagens permanecem, mesmo em recesso de aula).
Em caso de pré-seleção de vagas de emprego, encaminha-se um convite, via email, formalizando o intercâmbio de prestação desses serviços. Na
terceira perspectiva há interdisciplinaridade entre cursos, setores e campi. O Núcleo Educação e Trabalho articula extensão, ensino (graduações e
pós-graduações) e pesquisa com construção e divulgação de conhecimentos de forma indissociável. Para os discentes e seus familiares há o
favorecimento à empregabilidade e à qualificações. Para os extensionistas promove-se aumento de competências em Gestão de Pessoas (visão
generalista), com atuação específica em recrutamento e seleção, aprendizagens ativas e interdisciplinares. Para a comunidade empresarial,
agilizam-se processos seletivos pela disponibilidade de prestação de serviço profissional em recrutamento e seleção. Para a Universidade Estácio
de Sá, campus Sulacap, contribui-se com a marca de diferencial competitivo com atração de clientes (alunos e empresas) e fortalece-se o perfil do
egresso. Assim, são trabalhados os processos social, educativo, cultural e científico, visando à valorização da construção do conhecimento, com
interdisciplinaridade, e viabilizando a relação transformadora entre universidade e sociedade, atendendo à missão da Universidade Estácio de Sá.
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A Orientação Profissional (OP), como é conhecida, compreende uma intervenção processual que busca dar condições a pessoa, a realizar escolhas
conscientes e autônomas cada vez mais próxima a sua identidade profissional. O Lar Fabiano de Cristo (LFC), uma instituição filantrópica sem fins
lucrativos, atende crianças e adolescentes de 210 famílias em situação de vulnerabilidade, da comunidade da Várzea. A maioria destes jovens,
são negros e negras que pouco aspiram uma profissão e pouco vislumbram o mercado de trabalho. A coordenação do LFP, que tem mais de 40
anos de atuação, entende que a falta de orientação especializada dificulta a inserção na universidade e no mercado de trabalho. É a partir deste
público e desta demanda que surge este trabalho. Para Costa(1986, p. 104)“A violência racista do branco é exercida antes de mais nada, pela
impiedosa tendência de destruir a identidade do sujeito negro”. Estes jovens vivem em uma sociedade em que a desigualdade social, econômica,
política entre brancos e negros é imensurável ela alastra-se penetrando nas várias dimensões, entre elas o acesso ao ensino superior e o mercado
de trabalho. Muitas vezes a aparência é critério de exclusão. Frente a esta realidade, são necessárias ações transformadoras, para que as
diferenças não sejam fatores impeditivos no acesso ao trabalho. Uma atividade de extensão pressupões à interação entre estudantes e a
comunidade constituindo uma ponte entre a universidade e a sociedade. Estudantes que levam o conhecimento adquirido no ambiente acadêmico
de forma cidadã e aprendem as necessidades, os anseios, as aspirações e os saberes da comunidade, assumindo um compromisso de socializar e
democratizar o conhecimento. (ROCHA, 2007) Este trabalho, tem como objetivos, possibilitar o acesso de adolescentes e jovens negros, a escolha
profissional, desagregado de qualquer valor preconceituoso que define quem deve fazer o que, bem como, possibilita aos estudantes de
psicologia, a prática da orientação profissional como facilitadores do processo. A metodologia do processo de OP propõe realizar 10oficinas com a
duração de 1h30m semanal, totalizando 15 horas de curso. O público são 20 adolescentes/ jovens(de 16 e 20 anos) homens e mulheres,
autodeclarados negros e negras. Os temas das oficinas são: o processo histórico do racismo no Brasil, a situação socioeconômica da população
negra, autoestima do povo negro, orientação profissional, elaboração de currículos, psicodrama- simulação de entrevista de emprego, entre
outras etapas de processos seletivos, inserção e permanência no ensino médio(profissionalizante)/ superior.Os cursos do Centro Universitário
Estácio do Recife serão elencados no processo de aproximação destes jovens e cursos de nível superior. São 4 estudantes de psicologia que estão
facilitando esse processo. Acredita-se que a preparação de jovens negros, com esta perspectiva para o acesso a um curso profissionalizante ou
superior e ainda ao mercado de trabalho, quebra com a defasagem que o ensino formal deixa uma lacuna na questão das especificidades, que são
raciais e sociais. (MUNANGA, 2016). Desta feita haverá um impacto positivo sobre a vida destes jovens, sua família, seus filhos e sua comunidade.
Além do impacto na academia, para estudantes de psicologia e de certa forma para a categoria que conheça esse processo de Orientação
Profissional que parte do fortalecimento do Ser para ele ser cada vez melhor. COSTA, Jurandir Freire, 1985, Violência e Psicanálise, Rio de Janeiro,
Graal. MUNANGA, Kabengele A educação colabora para perpetuar o racismo. Entrevista para a revista Carta Capital. Disponível em:
www.viomundo.com.br/politica/kabengele-munanga-a-educacao-colabora-para-perpetuacao-do-racismo.html Acesso em: 15 jan. 2016. ROCHA,
L. A. C. Projetos Interdisciplinares de Extensão Universitária: ações transformadoras. Universidade Braz Cubas, Mogi das Cruzes – SP, 2007. 84 f.
(Dissertação Mestrado).
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O presente resumo aponta o trabalho de extensão social desenvolvido numa ONG presente numa comunidade dominada pelo tráfico e que está
em atividades há quatro anos consecutivos, situado numa cidade do interior do Rio de Janeiro. Objetivo. Objetivamos desenvolver a prática
psicossocial de grupo com famílias em situação de vulnerabilidade, considerando o cuidado com a saúde psicológica. Argumentos e problema.
Atender a família em nível psicológico e em situação de vulnerabilidade compreende um desafio que exige uma articulação de saberes, avaliações
e intervenções integralmente coesas. O grupo de suporte e de reflexão passa a ser um dispositivo técnico compatível com uma prática em atenção
voltada ao laço e ao afeto, priorizando a intersubjetividade, a alteridade e a identidade. Os fundamentos da atenção básica à saúde priorizam a
vida e ações que atingem o coletivo. A prática de extensão social em Psicologia também aproxima a universidade da comunidade local e a sala de
aula é transformada num espaço merecedor de fomento de ações que visam facilitar mudanças em torno das formas de enfrentamento de
problemas. Nessa direção, o que nos leva a acreditar que o trabalho com grupos seja uma alternativa técnica de promoção de saúde na assistência
social? Metodologia. Com base numa metodologia qualitativa de investigação dos discursos produzidos nas rodas de conversa, os alunos
monitores analisam o conteúdo, garantindo, primeiramente, um espaço de expressão do afeto, das potencialidades psíquicas e,
consequentemente, do escoamento das tensões, e estabelecendo em cada encontro uma nova aliança entre o sentir, o dizer e o fazer. Propomos
três tipos de técnicas realizadas com grupos: 1ª é a observação dirigida, com base nos objetivos estabelecidos em cada visita a ONG; 2º atividade
de suporte e 3aº atividade de reflexão. Definimos grupo de suporte como dispositivo de restituição dos laços e do eu. O monitor deve ter postura
ativa, apoiadora e acolhedora, estimulando a fala e a expressão dos sentimentos dos participantes, valorizando o momento, dando ênfase a uma
interpretação compreensiva e ao esclarecimento, e facilitando uma transferência afetuosa e cuidadora e empática. Sujeitos envolvidos: grupo de
pais, grupo de crianças e grupo de pré-adolescentes. Resultados. Até o presente momento, os principais resultados alcançados foram:
aprimoramento da escuta de grupos e maior qualidade na articulação das atividades propostas. Em relação à comunidade pudemos observar uma
aproximação gradativa, maior confiança depositada nos trabalhos realizados. Outro ponto de observação foi o despertar de recursos subjetivos de
enfrentamento dos problemas, o que influenciou de maneira positiva o rendimento das crianças na escola e a aproximação maior entre pais e
filhos. As reflexões canalizam as tensões geradas pela falta de esclarecimento, informação e orientação sobre uma determinada situação, doença
ou conflito. São considerados os impasses causados pelos estados emocionais dos usuários. Por último, um dos resultados mais satisfatórios está
no crescimento técnico e o amadurecimento emocional dos alunos durante o desenvolvimento dos trabalhos. Por outro lado, ainda temos
desafios que ultrapassam a nossa capacidade de lidar com problemas sociais. O contexto de violência familiar e social, com a presença do tráfico
compreende um impasse diante da prática com mais qualidade. Consideração. A atuação da Psicologia na assistência social está na capacidade de
transformar ideias em ações. É no fazer que se aprende, é na orientação que se fortalece a prática, e é no compromisso de trabalho que podemos
integrar três elementos importantes para a formação técnica: conhecimento, habilidade e atitude.
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Pretende-se, com este projeto de projeto de extensão, contribuir com a realização de ações contínuas para a transformação de uma realidade
social: a violência sofrida por crianças e jovens autistas na cidade de Fortaleza, ao serem excluídos da escola. O Transtorno do Espectro do
Autismo -TEA é um transtorno crônico e permanente. Percebe-se que os autistas adultos, em sua maioria, não conseguem levar uma vida com
independência e autonomia. Talvez porque eles não tenham sido diagnosticados 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 de 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), lócus deste 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 este 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.
O projeto tem como objetivo fortalecer as práticas de letramento com os autistas na cidade de Fortaleza, desenvolvendo atividades de cirandas de
leitura, oficina de produção de poesia, oficina de narração, saraus literários, fórum de diálogos entre movimentos sociais. Além disso, busca-se a
realização de fórum com a equipe multidisciplinar e com os pais de autistas (25 crianças e 25 jovens) para elaboração de material bibliográfico e de
livros de contos escritos pelos sujeitos envolvidos no projeto. Serão selecionados 2 alunos de Graduação e 2 de Pós-Graduação, que trabalharão na
execução das oficinas, recebendo certificados de atividade de extensão, com a supervisão do professor orientador.
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O Projeto de Extensão Social, apresentado como Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e indígenas (NEABI), tem por primazia ações relacionadas às
questões étnico-raciais e indígenas, contribuindo para a construção de uma sociedade mais igualitária e livre do racismo. Nossas ações têm por
justificativa os indicadores sociais que comprovam que o racismo estrutural ainda é um fator pungente nas relações de poder da sociabilidade
brasileira. Ancoramos nossas atividades nas indicações do Ministério da Educação - MEC, que prevê a discussão de tais temas no âmbito dos cursos
de educação superior. Dentre nossos principais objetivos estão: a solidificação de uma formação universitária antiracista, valorização da extensão
universitária, ampliação do vínculo entre universidade e comunidade externa, alargamento da pesquisa e extensão comprometidas com a
responsabilidade social. Nossa metodologia tem tomado o materialismo histórico dialético como referencial a ser adotado que como sabemos,
encontra-se visceralmente ligado a um projeto revolucionário, onde se destaca a indissociável conexão entre elaboração teórica e formulação
metodológica. Para atingir nossas perspectivas temos realizado: grupos de estudos, cursos de extensão, seminários, oficinas abertas á comunidade
além de parcerias com outras instituições como Secretaria de Cultura de Cabo Frio e Criaad-Novo Degase. Temos hoje um total de 15 alunos
envolvidos. Temos observado os seguintes impactos para sociedade: - Maior articulação da comunidade com a universidade, - Egressos
comprometidos com as demandas sociais , - Melhorias no processo de socioeducação , - contribuição para o fim do racismo . Referências
bibliográficas: GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. Classes, raças e democracia. São Paulo: Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo; Ed.
34, 2002. IANNI, Octavio. Raças e Classes sociais no Brasil, 1978. São Paulo. Brasiliense. MARX, K. Contribuição à crítica da economia política. 2.
Ed. São Paulo: Expressão Popular, 2008. MEDEIROS, Carlos Alberto. Na Lei e na Raça: Legislação e relações raciais, Brasil-Estados Unidos. Rio de
Janeiro: DP&A, 2004. NETTO, J. Introdução ao método da teoria social. In: Serviço Social: Direitos e competências profissionais. Brasília:
CFESS/ABEPSS, 2009. PAIXÃO, Marcelo; ROSSETTO, Irene; MONTOVANELE, Fabiana; CARVANO, Luiz M. (Orgs.) Relatório Anual das Desigualdades
Raciais no Brasil; 2009-2010: Constituição Cidadã, seguridade social e seus efeitos sobre as assimetrias de cor ou raça. Rio de Janeiro: Garamond,
2010. PIRES, Thula Rafaela de Oliveira; LYRIO, Caroline. Racismo institucional e acesso à justiça: uma análise da atuação do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro nos anos de 1989-2011. Disponível em:Acesso em 16 jun. 2016. SAFFIOTI, Heleieth. Gênero, patriarcado, violência. 2. ed.
São Paulo: Expressão Popular; Fundação Perseu Abramo, 2015. SCOTT, Joan Wallach. Gênero: uma categoria útil para a análise histórica. Educação
e Realidade, Porto Alegre, v. 16, n. 2, p. 5-22, jul./dez. 1990. SOUZA, Neusa Santos. Tornar-se negro, Rio de Janeiro: Graal, 1983.
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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 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 divide 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 ocorre 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 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 está sendo implementado presencialmente em Juiz de Fora e região e virtualmente abrangendo os falantes de língua
portuguesa ao redor do globo. Atualmente o projeto conta com o envolvimento de 2 discentes. [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.
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Estamos na era da “digitalidade”, da informação e da comunicação. Percebe-se o 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 interna e externa
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 e acadêmicos oportunizando lhes conhecimentos
aplicados na área de Informática utilizando a Programação na Linguagem Python; 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 Linguagem Python que traz uma
linguagem expressiva, em que é fácil traduzir o raciocínio em um algoritmo. O projeto é desenvolvido pelos acadêmicos do Curso de Licenciatura
em Computação supervisionados por um Professor- Orientador. O projeto apresenta um custo baixo, pois utilizará os espaços de laboratório de
Informática (20 computadores conectados à internet) do Campus em horários ociosos no período vespertino. O projeto tem como meta atender a
comunidade externa do entorno do Campus por intermédio de parcerias com escolas da rede pública de ensino no atingimento de alunos do
Ensino Médio Regular regularmente matriculados. Elevando um impacto social voltado para os jovens adolescentes na inserção do mercado de
trabalho oportunizando o acesso à estudos informáticos e acesso às instalações do Campus Estácio. Com isso pretende-se aproximar o jovem e
adolescente da Instituição na certeza de oportunizar o acesso à laboratórios especializados e buscar identificar sua formação identitária
profissional em um dos cursos oferecidos pelo Campus. Referências bibliográficas: BARANAUSKAS, Maria Cecília Calani; MARTINS, Marília Cecília;
VALENTE, Armando. Codesign de redes digitais: tecnologia e educação a serviço da inclusão social. Porto Alegre: Penso, 2013. NUNES, D. J.
“Projetos de Planos Pedagógicos Orientados a Problemas”, Sociedade Brasileira de Computação, 2004. GOTARDO, Reginaldo. Linguagem de
programação I Rio de Janeiro: SESES, 2015.
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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. 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 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 (Competição
Nacional). Justificativa: Maratonas de Programação promovem nos alunos a criatividade, capacidade de trabalho em equipe, a busca de novas
soluções de software e a habilidade de resolver problemas sob pressão. Logo, é importante inserir a instituição nas competições de programação,
criando a cultura de participação neste tipo de evento. Metodologia: O projeto conta com 5 equipes de três alunos totalizando 15 participantes.
No projeto são realizados treinamento, campeonatos internos e nacional. O treinamento se dá por meio de encontros semanais com participantes,
sendo discutidos, técnicas de soluções de problemas, práticas de resolução de constent, e aulas de reforço em computação. As competições de
maratona de programação são realizadas por meio de uma disputa entre equipes compostas de três componentes obrigatórios e um reserva
opcional onde cada equipe tenta solucionar o maior número de questões computacionais no menor tempo possível e com a menor quantidade de
tentativas de resoluções (postagem). A competição é realizada em um ou mais laboratórios de informática e são supervisionadas por um ou mais
juízes de prova. As equipes recebem um caderno com problemas computacionais, tendo, 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. O período de disputa é realizado em um dia, sendo dividido em duas fases: Warmup, fase de testes e esquenta para as competições
oficiais que não exige a obrigatoriedade de participações das equipes inscritas sendo realizada pelo período da manhã. Maratona, fase de
competição oficial que exige a obrigatoriedade de participação das equipes com todos os seus membros com exceção dos reservas. Quantidade de
alunos envolvidos: 15. Impactos para sociedade: Fomentar a capacitação complementar dos alunos de sistema de informação focando no
desenvolvimento das habilidades de programação e raciocínio lógico formando profissionais mais capacitados para o mercado.
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A inclusão digital é a democratização do acesso às tecnologias da informação, modo de educação não formal que visa inserção na sociedade da
informação, não apenas utiliza essa linguagem, mas usufrui desse suporte para qualidade de vida. Considerando situação socioeconômica e social
foram selecionados jovens que pouco tiveram acesso ao computador, justificando-se a inclusão digital, visando contribuir para a garantia de
direitos da cidadania e da sustentabilidade de acordo com a diretriz do Plano Nacional de Extensão, que diz respeito a indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão, reafirmando a “Extensão Universitária como processo acadêmico”. Nessa perspectiva, o suposto é que as ações de
extensão têm maior efetividade se estiverem vinculadas a formação de pessoas e de geração de conhecimento, na relação entre a faculdade e a
sociedade. O presente projeto tem aplicabilidade de metodologias ativas alinhado ao tema referente ao Sistema de Unidades de Conservação,
tendo como cenário uma APA onde será desenvolvida atividades de ensino, com a complexidade de interligar diferentes cursos do Grupo Estácio, a
saber: Sistemas, Redes e Direito. Este projeto tem como objetivo geral apresentar resultados que possibilitem aferir as condições de
sustentabilidade das atividades de inclusão digital na comunidade da periferia de Belém e da APA de Algodoal, analisando alternativas de
desenvolvimento social e educacional de seus habitantes que sejam compatíveis com a proteção e a conservação dos recursos naturais existentes
na Ilha. Quanto aos específicos objetivamos: Analisar comparativamente situações de ensino aprendizagem de modelos de inclusão digital;
Promover a inclusão social de excluídos digitalmente, utilizando as TICs e metodologias ativas como instrumento de construção e exercício da
cidadania; Integrar a IES a projetos sociais do governo do Estado; Visibilizar as iniciativas de centros de inclusão digital da IES e inspirar alunos e
professores de outras localidades. O projeto consiste na experimentação das metodologias participativas que se desenvolvem nas instituições
colaboradoras como universidade federal, projeto social e grupos comunitários, em contato com realidades e atores sociais visando à produção de
conhecimento, no formato pesquisa-ação, que priorizam métodos de análise inovadores, metodologias ativas, participação dos atores sociais e o
diálogo (P. extensão, 2015). Quanto aos resultados temos o ensino da informática de forma contextualizada com ferramentas ativas e
acompanhamento de monitores alunos dos cursos. Temos a participação efetiva de 3 professores dos cursos de SI/Redes e Direito; 1 técnico
Psicólogo do projeto cidadania; 5 alunos de Redes e SI. As metas a seguir expostas edificam a concretude da realização dos objetivos:
desenvolvimento de uma cultura organizacional que alcance novas competências educacionais e gerenciais dentro do contexto de ensino híbrido;
desenvolver a gestão empreendedora; consolidar a imagem de instituição educacional arrojada; estabelecer parcerias para as novas realidades
educacionais; aumentar o índice de desenvolvimento social e educacional dos participantes através da educação digital e dar visibilidade para o
ingresso em uma Faculdade. Desta forma o impacto social causado pelo projeto é mensurado pelo grau de bem-estar econômico e social da
comunidade; relacionamentos igualitários entre si e com o meio ambiente. Construção e exercício da cidadania através das parcerias com a
comunidade e garantia de direitos ao adolescente conforme preconiza o ECA, Lei nº 8069/90. Referências: KISIL, R. Elaboração de projetos e
propostas para organizações da sociedade civil. São Paulo: Global, 2001. Coleção Gestão e Sustentabilidade NOLETO, M. Jovchelovitch Parcerias e
Alianças Estratégicas: uma abordagem prática SP:Global, 2000 Coleção gestão e sustentabilidade Politica Nacional de Extensão Universitária.
Extensão das Instituições de Educação Superior Públicas Brasileiras, 2012.
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