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 Ciências Jurídicas  

Projeto(s) do curso: Direito 

Título ATENDIMENTO JURÍDICO SOLIDÁRIO PARA MIGRANTES E REFUGIADOS VENEZUELANOS ACOLHIDOS NO POSTO DE    
TRIAGEM – PTRIG PRESENCIAL E/OU TELEPRESENCIAL 

 

Docente orientador: Rozinara Barreto Alves E-mail: rozinara.alves@estacio.br 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título Trilhando caminhos científicos nas graduações em saúde  
 
Docente orientador: Iara Leão Luna de Souza E-mail: iara.leao@estacio.br 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 Saúde  

Projeto(s) do curso: Farmácia 

O Projeto se justificava considerando que em 15/02/2018, foi assinada a Medida Provisória n. 820, dispondo “sobre medidas de assistência emergencial 
para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária, tendo em consideração 
o fluxo vindo da República Bolivariana da Venezuela para o Estado de Roraima”. 

Aproximadamente 500 (quinhentos) venezuelanos, entre eles crianças, em estado de hipossuficiência migram para o Brasil via Roraima pelas cidades 
de Pacaraima e depois Boa Vista e são acolhidos pela Operação, assim realizam triagem para verificação de documentos e após são direcionados para 
abrigos. 
 
Nesse contexto migratório, merece especial atenção o grupo de crianças migrantes e refugiadas, separadas, desacompanhadas, indocumentadas e 
apátridas, que ingressam diariamente no território nacional. 
 
Nessa medida, a necessidade de ações para regularização de documentação para serem interiorizados. 

Introdução: As Instituições de Ensino Superior (IES) têm um papel essencial que vai além da formação de uma sociedade, sobretudo passa pelo processo 
de disseminação de novos conhecimentos e tecnologias, empregando se o ensino, a pesquisa e a extensão. Logo, As IES apresentam como desafio a 
revisão do seu papel na educação dos profissionais de saúde (MERHY;FEUERWEKER;CECCIM, 2006). Em decorrência, evidencia-se a necessidade de se 
criar situações diferenciadas de aprendizagem que possam despertar a curiosidade dos acadêmicos, mobilizando-os a investigar, a produzir conhecimento 
e estimular novas aprendizagens, além de lhes proporcionar condições para que adquiram capacidades que os habilitem a ter experiência e a assumir a 
sua responsabilidade na sociedade (FERNANDES;SILVA, 2004). Justificativa: É relevante que o objetivo prioritário do ensino seja a preparação dos 
acadêmicos para sua futura incorporação no mundo do trabalho e, espera-se preencher lacunas do conhecimento científico, especificamente, dentro da 
área de saúde, para fortalecer o conhecimento dos acadêmicos para garantir uma melhor progressão durante a evolução da graduação, bem como auxiliar 
no diálogo destes com a sociedade. Objetivo: Implementar ações de orientação científicas na área de saúde por meios digitais e fomentar a produção 
científica por esses discentes. Metodologia: Será realizado com os acadêmicos da área de saúde da Estácio, bem como profissionais de saúde. Em 
decorrência do cenário pandêmico, como forma de implementação das ações de orientação científica na área de saúde, estipula-se a execução de algumas 
abordagens, como a sensibilização da comunidade sobre a tema, com ampla divulgação em mídias digitais, utilizando a plataforma Microsoft Teams e o 
Instagram. Como forma de orientação sobre os diferentes tipos de abordagens científicas, estipula-se a execução de ações digitais, por meio de 
plataformas online como a Microsoft Teams, envolvendo o fornecimento de informações gerais, destacando-se as possíveis interações com os 
acadêmicos, bem como profissionais de saúde. Para os processos de orientação, serão convidados pesquisadores renomados do país. Adicionalmente, 
serão produzidos materiais gráficos, contendo todas as informações necessárias para o melhor entendimento sobre a temática, que serão veiculados no 
aplicativo Instagram. Viabilidade econômico-financeira: O projeto de extensão apresenta viabilidade econômico-financeira adequada para ser realizada, 
uma vez que será realizada através dos meios digitais utilizando a plataforma da Microsoft Teams, além de recursos audiovisuais e cartilhas, sendo 
confeccionados pelos integrantes do projeto e divulgado em redes sociais, como o Instagram. Metas: Como metas, espera-se que a realização deste 
trabalho contribua para beneficiar diretamente acadêmicos dos cursos de graduação em saúde da Estácio, bem como profissionais da área de saúde, 
estimulando o conhecimento sobre o desenvolvimento científico. Impacto social: Nesse contexto, o impacto social dessa extensão pode ser mensurado 
sobre a transformação social e profissional vivenciada pelos acadêmicos, o que contribui para o fortalecimento da Política de extensão universitária, além 
da transformação social da comunidade externa causada pelo conhecimento disponibilizado pelos integrantes do projeto, logo, melhorando os aspectos 
científicos e estimulando o desenvolvimento científico na região norte. Abrangência geográfica: A abrangência geográfica do projeto pode ser estimada, 
na população boavistense bem como será aumentada a nível nacional. Referências: MERHY,E.E.;FEUERWEKER,L.C.M.;CECCIM,R.B. Educación permanente 
en salud: una estrategia para intervenir en la micropolítica del trabajo en salud. Salud Colect., v.2, p.147-160, 2006. FERNANDES,M.M.;SILVA,M.H.S. O 
trabalho experimental de investigação: das expectativas dos alunos às potencialidades no desenvolvimento de competências. Rev. Bras. Pesq. Edu. 
Ciências, São Paulo, v.4, p.45-58, 2004. 
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 Saúde  

Projeto(s) do curso: Biomedicina 

Título SOMOS TODOS CIENTISTAS – Ensino sobre microrganismo de interesse médico para pré-adolescente da rede pública 
utilizando metodologias ativas 

 

Docente orientador: Eliza Ribeiro Costa E-mail: eliza.costa@estacio.br 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
 
 
 
 
 
 

 

Título ESTRATÉGIA TECNOLÓGICA REMOTA NA SAÚDE  
 
Docente orientador: Christinny Giselly Bacelar Lima E-mail: christinny.lime@estacio.br 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 Saúde  

Projeto(s) do curso: Enfermagem 

O presente projeto de extensão foi estruturado segundo a perspectiva de estender o conhecimento em ciências para estudantes do ensino fundamental 
sobre a temática microbiologia. Este tema se concretiza como uma opção interessante de abordagem, uma vez que muitos conceitos a respeito dos 
microrganismos necessitam ser desvinculados de informações simplistas e equivocadas. O projeto será desenvolvido em duas etapas distintas, a primeira 
etapa, de preparação do material e a segunda de apresentação deste na escola. 

A produção de vídeo como método audiovisual possui uma grande relevância para o aprendizado, promovendo a interação entre o aluno e o professor, 
além de proporcionar a inclusão digital dos envolvidos nessa era em que a tecnologia tem abrangência mundial em todas as áreas do saber. A prática da 
extensão remota no contexto da saúde tem sido bastante utilizada nas Instituições brasileiras durante o processo da pandemia do novo Corona Vírus em 
2020 e provavelmente será mais aplicada para manutenção de cuidados com a saúde e prevenção da Covid 19. Nesse ponto de vista, a necessidade de 
inclusão digital está cada vez mais requerida e o acesso a internet é considerado um direito fundamental pela ONU.  A proposta deste projeto tem como 
objetivo a produção de vídeos por quatro alunos selecionados de cursos da área de saúde da Estácio da Amazônia para promoção de saúde remota em 
2021. O material gravado discorrerá sobre temas relacionados a saúde pública, agregando recursos de texto, imagem e áudio com a finalidade de atingir 
a população local e do estado principalmente, podendo alcançar públicos maiores na web. Serão abordados temas que fazem parte do calendário do 
Ministério da Saúde e do Município de Boa Vista para elaboração de roteiros para vídeos de caráter informacional e preventivo a fim de serem divulgados 
a cada dois meses em redes sociais, canais locais de informação da web e institucionais. 
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 Economia Criativa  

Projeto(s) do curso: Gastronomia 

 

Título Difusão dos saberes e práticas gastronômicas como estratégia de valorização social e identidade cultural da cozinha 
soteropolitana. 

 

Docente orientador: Cristiane Maria Barreto Silva Siervi E-mail: cristiane.barreto@estacio.br 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Economia Criativa  

Projeto(s) do curso: Publicidade e Propaganda 

    

    Título Oficina de Comunicação Comunitária 
 
    Docente orientador: Antoniella Carneiro Devanier Lopes E-mail: antoniella.devanier@estacio.br 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

O entendimento de gastronomia tem sua origem nas relações de hospitalidade, incluindo oferta de comida e bebida para aqueles que não são 
considerados membros habituais da família. No decurso da história, a partir da transformação do alimento em comida, o termo cozinha ganha destaque. 
Montanari (2008, p71) afirma que a cozinha é o símbolo da civilização e da cultura, reforçou que o uso do fogo e das práticas da cozinha como fundamento 
da identidade civil, além de ter contribuído para tornar melhores os alimentos não somente do ponto de vista do sabor, mas também da segurança e da 
saúde. Com o advento da globalização, o saber e fazer gastronômico foram se modificando, influenciado por uma integração econômica, cultural e social. 
Verifica-se o intercâmbio de informações, produtos, técnicas, equipamentos e sobretudo, a interação entre profissionais, estudantes e “amantes” da 
gastronomia. Embora o contexto global seja imperativo, a gastronomia possui força pautada na sua história e tradição, fortalecida por movimentos que 
promovem o resgate da “comida afetiva”. Neste sentido o objetivo deste projeto de extensão, de cunho social, será a realização de eventos (rodas de 
conversa, encontros e oficinas) interativos, com propósito de redescobrir disseminar aspectos culturais e sociais da cozinha soteropolitana, 
especialmente, como a utilização de ingredientes regionais estão relacionados com a formação cultural local, bem como possibilidade de estimular o 
empreendedorismo gastronômico no âmbito da culinária local. Está previsto a apresentação de técnicas, orientações na definição de cardápio e 
elaboração de fichas técnicas de preparação para o resgate de ingredientes pouco valorizados. A metodologia adotada será estudo, capacitação do corpo 
discente, sistematização e realização de eventos planejados, buscando alinhar técnica da cozinha profissional e a manutenção das raízes culturais na 
utilização e produção da comida.  A escolha do tema foi impulsionada por estudos na formação inicial da autora, como bacharel em turismo, além de 
realização de eventos anteriores contemplando a gastronomia sustentável, destaca-se também a atuação profissional desde 1991, no campo da 
hospitalidade. O projeto será executado entre os meses de março de 2021 a janeiro de 2022, de forma processual, composto por etapas: definição de 
plano de trabalho, seleção de 5 (cinco) discentes do curso de Gastronomia do Centro Universitário Estácio da Bahia, formação do grupo/apresentação do 
cronograma de trabalho, definição da comunidade beneficiada, levantamento bibliográfico sobre aspectos culturais e sociais da cozinha soteropolitana, 
realização rodas de conversa para a troca do saber entre discentes e discentes e comunidade, planejamento, organização e realização dos encontros e 
oficinas. Divulgação dos resultados e evidências. O projeto prevê a realização dos seguintes tipos de eventos:  duas rodas de conversas, dois encontros 
gastronômicos e duas oficinas gastronômicas. Cada evento terá a capacidade de atendimento de 20 a 50 beneficiados. Essas ocorrências serão realizadas 
inicialmente pela plataforma TEAMS, de forma remota. Contudo, há uma possibilidade da realização das oficinas nos laboratórios de ensino nos meses 
de outubro e novembro. Não haverá despesas financeiras na aquisição de insumos pois parceiros do curso de gastronomia cederão os insumos para a 
execução das oficinas. O diálogo e a construção do saber estabelecido nestes eventos conduzirão na elaboração de material para divulgação, socialização, 
bem como valorização da cozinha soteropolitana. 

O presente projeto de Extensão Social visa a realização de Oficinas de Comunicação Comunitária web 5.0, na plataforma teams para jovens que participam 
do Instituto Jovens Periféricos, da ONG Oxente-gente que precisa de gente, da Ong Magia da Terra e da Ong Thydêwa. Constata-se que a comunicação 
pode contribuir com o fortalecimento da identidade e exercício da cidadania de grupos de jovens negros da periferia e líderes das ongs, auxiliando-os, 
inclusive, na sobrevivência, com a divulgação de projetos, atividades e venda de artesanato. As Oficinas pretendem ajudar os jovens inseridos nessas 
entidades e ongs na melhoria da comunicação na internet, por intermédio de produção para instagrams, facebooks e textos para sites, e também 
contribuir com a ampliação da capacidade desses jovens de interpretar textos. As oficinas devem auxiliar os jovens, na análise do discurso de textos de 
jornais onlines sobre projetos comunitários e na produção de suas próprias notícias e redes sociais. A atividade deve conter também o acompanhamento 
dos textos produzidos e publicados nessas redes. Justificativa. 
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 Gestão  

Projeto(s) do curso: Gestão de Recursos Humanos 

Kunsch (2018, p.2) afirma que a comunicação digital é uma tendência das organizações e que ela deixa de ser considerada uma mera transmissão de 
informações, tornando-se mais humana e sendo uma fonte de poder. Peruzzo (1999, p.3) explica a relevância desses receptores de informação tornarem-
se produtores e protagonistas do processo comunicacional e Andrade (2020, p. 149) considera que a comunicação comunitária permite dar visibilidade e 
voz aos grupos que apresentam ângulo de visão diferentes da mídia tradicional. Esses jovens podem assim, por intermédio da Comunicação Comunitária 
exercitar as diversas formas de cidadania: coletiva, diferenciada e planetária, conceituadas por Gohn (2003, p179). O cenário 5.0 corresponde à sociedade 
conectada e integrada, em que os processos de comunicação precisam centrar-se num caráter mais humano. Kunsch (2012, p.285) considera a 
necessidade de humanização o diferencial desse novo cenário. Objetivos: Realizar Oficinas de Comunicação Comunitária, levando em consideração o 
cenário 5.0, para os jovens inscritos pelos respectivos projetos. Metodologia As Oficinas devem ser realizadas pela Plataforma Teams, formando-se uma 
equipe com os inscritos. Deve-se realizar a análise de algumas matérias jornalísticas sobre projetos comunitários, utilizando-se de aspectos da metodologia 
da Análise do Discurso para compreender os modos de dizer presentes nos contratos enunciativos dos textos selecionados, observando-se o conceito de 
posicionamento discursivo ao analisar além dos aspectos discursivos dos suportes e das matérias jornalísticas selecionadas. Ferreira (2006, p.9) considera 
o posicionamento discursivo como uma metodologia que amplia a noção de contrato de leitura proposta por Veron (1985, p.11). Deve-se aplicar 
questionários, por intermédio de formulário google docs com os participantes para verificar a recepção dos conteúdos divulgados nas matérias. 
Finalmente, os jovens devem aprender a construir textos com leads e realizar a comunicação no instagram, facebook e sites. As oficinas devem ser 
realizadas com a participação de dez estudantes da Estácio, sob a supervisão da professora, conforme cronograma apresentado no plano de trabalho. Os 
estudantes selecionados para o projeto de extensão social serão avaliados tanto pela participação e organização das oficinas, quanto pelo monitoramento 
das comunicações produzidas pelos jovens durante a oficina e divulgadas nas redes sociais das entidades.Viabilidade econômico financeira O projeto 
apresenta viabilidade pois as oficinas serão realizadas na Plataforma Teams sem custo conforme inscrição prévia. Impacto Social, metas e abrangência 
geográfica Já se realizou um contato prévio com as entidades que contam com cerca de 1200 jovens entre 16 a 24 anos. Deve-se realizar duas oficinas 
por mês, com ampla divulgação na mídia local. 

Título Oficina de Comunicação Comunitária 

 
Docente orientador: Vera Lúcia dos Santos E-mail: vera.santos@estacio.br 

                                                                                                   DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
A Mentoria promove o acompanhamento de forma técnica e comportamental, motivando e inspirando o jovem alento com a experiência, aumentado o 
potencial com o “saber-fazer”. A Mentoria tem como foco principal ajudar a alcançar mais rapidamente um determinado objetivo esperado, identificar e 
desenvolver seus pontos fortes e fracos, aprimorar habilidades e ser um apoio para que você consiga promover mudanças no seu dia a dia. É uma 
ferramenta poderosa, para tirá-lo da zona de conforto e desenvolvê-lo para um estágio futuro, deve seguir uma metodologia clara para obter resultados 
de forma objetiva e consistente. A Mentoria propicia alguns benefícios: a) oferece condições de transmissão do conhecimento dos profissionais 
experientes para os mais jovens; b) acelera o desenvolvimento; c) decisões mais assertivas e d) contribui para a Gestão do Conhecimento nas empresas. 
No decorrer da nossa carreira nos deparamos com situações confusas e de difícil tomada de decisão. Temos dúvidas de que caminho seguir e para onde 
ir. A Mentoria pode ser uma ferramenta importante nesta etapa. O presente estudo tem por finalidade desenvolver a empregabilidade, captação e 
mentoria, dos jovens talentos, do Curso Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos, do Centro Universitário Estácio da Bahia, através do Laboratório 
Virtual NAC – Núcleo de Apoio à Carreira, público externo e parceiros, através de ações de treinamento, captação e mentoria, que será escolhida para 
aplicação desse Projeto de Desenvolvimento Humano, com ferramentas de Gestão de Pessoas e Mentoring. A metodologia adotada contempla seis etapas 
específicas para a construção de um PDI – Programa Desenvolvimento Individual e elaboração de um Artigo Científico, relatando todas as ações do Projeto 
e o que o tema proporciona para os nossos futuros Gestores de RH e o público externo e parceiros. 

mailto:vera.santos@estacio.br
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 Saúde  

Projeto(s) do curso: Nutrição 

 Saúde  

Projeto(s) do curso: Nutrição 

 Saúde  

Projeto(s) do curso: Nutrição 

 Saúde  

Projeto(s) do curso: Enfermagem 

Título NUTRIÇÃO E FITOTERAPIA EM REDE SOCIAL: COMUNICAÇÃO ENTRE DISCENTES E COMUNIDADE ONLINE 
 
Docente orientador: Matheus Sobral Silveira E-mail: matheus.silveira@estacio.br 

                                                                                                   DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
Verifica-se que o acesso à internet está gradativamente disponível ao alcance de inúmeras pessoas, sendo também um instrumento informativo e 
esclarecedor para indivíduos que buscam tirar dúvidas sobre os mais variados temas como os relacionados à saúde. Contudo, os conteúdos provocam 
inquietações relativas à sua veracidade ou geração de informações incompletas. Observa-se que a população está́ exposta a informação imprecisa, 
contraditória e pouco credível, levando a que pessoas com menos escolaridade e capacidade para avaliar de forma objetiva a informação fornecida fiquem 
mais vulneráveis. Nesse amplo universo, é possível também encontrar diversos conteúdos de teor não científico que induzem ao uso irracional da nutrição 
e plantas medicinais. Neste sentido o objetivo deste projeto de extensão será a criação/ implantação e implementação de um perfil em rede social para 
disseminação de informações entre discentes e comunidade sobre nutrição e fitoterapia. Como metodologia, trata-se de um estudo de intervenção a ser 
realizado através de um projeto de extensão acadêmico/ social entre os meses de março de 2021 a fevereiro de 2022. A idealização do projeto com a 
criação de um perfil em rede social: Instagram ® com perspectiva inicial de alcance para até 1000 pessoas/ seguidores. A iniciativa partirá do docente 
orientador com a formação inicial de um Grupo de Estudos em Nutrição e Fitoterapia (GENFITO) a ser composto por 6 discentes do curso de Nutrição do 
Centro Universitário Estácio da Bahia, localizado na cidade de Salvador, onde será estruturado a produção de conteúdo digital, material educativo, etc, 
sobre nutrição e fitoterapia voltado a comunidade online. A operacionalização ocorrerá dividida em 5 momentos desde a seleção dos discentes voluntários 
para a composição do grupo de estudo, criação/ implantação e implementação do perfil Instagram® para divulgação dos conteúdos educativos à 
comunidade, realização de reunião semanal entre docente orientador e discentes para discussão de artigos e elaboração de material como; o que são 
plantas medicinais, como preparar uma infusão/ chá, ação de plantas medicinais para tratamento e prevenção de doenças, enquetes, dentre outros, 
perpassando também por manutenção das atividades descritas e monitoramento das mesmas, para assim finalizar com a produção científica (artigos, 
resumos para congressos, etc.) sobre elaboração da rede social, divulgação dos materiais educativos, experiências, etc. A análise de amplitude, retenção 
do público, perfil dos usuários e número de visualizações dos vídeos e postagens será realizada pela ferramenta específica do Instagram®. As atividades 
dos discentes compreendem toda a manutenção do projeto, sendo estes orientados pelo docente para a execução do cronograma de produção. Trata-se 
de um projeto de extensão que envolve a utilização de mínimos recursos para sua implantação e implementação. Tem-se como metas desde a futura 
participação de 6 discentes voluntários para atividades acadêmicas, estimular a comunidade a participação/ interação junto a rede social para ampliação 
da discussão e conhecimento sobre nutrição e fitoterapia, contribuir para a sensibilização e melhoria do conhecimento sobre os conteúdos propostos na 
rede social e também divulgar a instituição como proposta de aproximação acadêmica à comunidade. Pode-se considerar que a criação de um perfil em 
rede social (Instagram®) trará benefícios na aquisição de conteúdos voltados a promoção da saúde de forma segura e respaldada pelo saber científico, 
gerando o impacto social positivo devido a acessibilidade democrática a todos que utilizam a internet como fonte de busca ao conhecimento. O Projeto 
de extensão será desenvolvido em ambiente online, obtendo assim amplitude de acessibilidade para aqueles que utilizam a internet. 

Título NUTRIÇÃO E FITOTERAPIA EM REDE SOCIAL: COMUNICAÇÃO ENTRE DISCENTES E COMUNIDADE ONLINE 
 
Docente orientador: Paula Carolina Santos Soledade E-mail: paula.soledade@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 

A pandemia do novo coronavírus trouxe um novo normal. O distanciamento social utilizado como forma de diminuir a disseminação do vírus pode ter 
despertado alguns transtornos psiquiátricos e psicológicos nas pessoas. A adolescência é um processo de profundas transformações que engloba 
alterações fisiológicas transformando o corpo da menina em mulher, bem como alterações na personalidade e nos sentimentos que conduzem as relações 
entre familiares e amigos. Os sentimentos de tristeza, ansiedade e depressão estão ligados à alterações alimentares que colaboram para o ganho de  
peso. Torna-se necessário, um estudo que analise o isolamento social, o comportamento alimentar e a percepção de auto imagem. Esta pesquisa tem 
como objetivo verificar a satisfação com a imagem corporal de estudantes adolescentes e detectar possíveis alterações no comportamento alimentar de 
adolescentes no período da pandemia do novo corovírus. A amostra será constituída por estudantes do sexo feminino, da rede de ensino  
pública e privada de Salvador-Bahia. Trata-se de uma Survey on-line e serão aplicados os questionários: questionário sociodemográfico, o questionário 
“The Three Factor Eating Questionnaire-R21”TFEQR21 e Escala de Silhuetas Brasileiras validada para adolescentes. 
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 Ciências Jurídicas  

Projeto(s) do curso: Direito 

 Ciências Jurídicas  

Projeto(s) do curso: Direito 

Título Clinica de Direitos Humanos 
 
Docente orientador: Carolline Leal Ribas E-mail: carolline.ribas@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 

Título DESCOMPLICANDO DIREITOS TRABALHISTAS 
 
Docente orientador: Pedro Henrique Carvalho Silva E-mail: silva.pedro@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
Conhecer acerca dos direitos e deveres de cada um é atributo essencial na construção da cidadania. Vislumbra-se, que a ausência ou insuficiência no 
tocante à esse conhecimento prejudica a construção de uma sociedade mais igualitária, onde a valorização do  trabalho é um primado na construção da 
dignidade humana. O descumprimento de direitos trabalhistas pelos empregadores, em especial os pequenos e médios empreendimentos, em grande 
medida se dá pelo desconhecimento, criando cada vez mais uma cultura de desvalorização do trabalho e da mão-de-obra. o projeto visa levar aos 
pequenos e médios empresários regionais conhecimento e informação acerca dos direitos trabalhistas aplicáveis aos seus empreendimentos, nas relações 
com seus empregados, facilitando o acesso à informação jurídico-trabalhista, a difusão do conhecimento e o cumprimento dos preceitos, alcançando a 
valoriação do trabalho. O conhecimento dos direitos trabalhistas proporcionam a busca pela cidadania. Levar, em conjunto com discentes selecionados 
para o projeto, a informação e acesso aos direitos dos empregadores promove o crescimento da sociedade e a melhoria da condição de vida de todos os 
envolvidos, direta ou indiretamente com o trabalho. 

O projeto de extensão “Clínica de Direitos Humanos” trata-se de inovação no campo jurídico-social que tem como intuito desmistificar a ciência jurídica 
frente a polêmicos temas constitucionais e infraconstitucionais em evidência na sociedade hodierna. A Clínica terá como missão a fiscalização da ausência 
de implantação de direitos fundamentais em nível instituinte/constituinte e acompanhar possíveis transgressões desses mesmos direitos constituídos no 
âmbito da região de Belo Horizonte. Com fulcro nos ideais de solidariedade e princípios de liberdade, igualdade e dignidade da pessoa humana, conhecer 
o rol de direitos humanos e saber como efetivá-los na prática tornam-se elementos fundamentais para o efetivo preparo de brasileiros para o exercício 
da cidadania, possibilitando uma vida digna. 
Este trabalho justifica-se pelo fato de, frequentemente, vários grupos vistos como vulneráveis serem excluídos da sociedade, fazendo deles instrumentos 
de emancipação de discursos exaustivos de ódio, discriminação e bajulação de direitos fundamentais, tornando-os invisíveis para as comunidades e para 
o Poder Públicos. Grupos vulneráveis como mulheres em situação de violência doméstica, portadores de deficiência, LGBT+, idosos e moradores de rua 
são um dos principais grupos excluídos historicamente da sociedade. São objetivos deste Projeto: (i) Articular com redes de proteção de direitos humanos 
envolvendo movimentos sociais, agentes/órgãos estatais, organizações da sociedade civil e organismos internacionais; (ii) participar atividade dos 
processos legislativos no Estado de Minas Gerais que envolvam projetos de lei que dizem respeito às matérias de direitos humanos; (iii) auxiliar pessoas 
pertencentes a grupos vulneráveis a requerer seus direitos no âmbito administrativo e judicial (iv) instigar reflexão crítica sobre temas polêmicos jurídicos 
e sociais contemporâneos; (v) promover e organizar eventos acadêmicos; (vi) desenvolver pesquisas sobre determinadas temáticas. Optou-se por uma 
metodologia de pesquisa qualitativa, a partir da revisão da literatura de teóricos contemporâneos do Direito e julgados recentes que tramitam nos 
Tribunais Superiores, visando construir arcabouço teórico segundo o qual serão feitas as análises propostas. Os dados primários necessários para se atingir 
os objetivos desse projeto serão obtidos por meio da técnica de grupos focais, em que os discentes, em conjunto com a professora orientadora, convidarão 
membros das comunidades locais para conhecer o projeto. O foco são pessoas em situação de vulnerabilidade social. O convite poderá ser feito por meio 
de uma plataforma digital própria a ser criada pela orientadora, utilizando, ainda, redes sociais como Instagram e WhatsApp, bem como pessoalmente, 
especialmente em lar de idosos, moradores de rua e casa acolhedoras de mulheres vítimas de violência doméstica. Serão traçadas estratégias 
interdisciplinares para casos individuais nos quais sejam constatadas violações estruturais de direitos humanos, por meio de um auxílio jurídico objetivo 
e eficaz. Recebida a demanda e identificada situação de violação de direitos humanos, o caso passará a ser acompanhado pela professora orientadora e 
pelos alunos voluntários vinculados ao projeto, em busca de qualificação do trabalho e da construção de estratégias de promoção dos direitos violados. 
Ainda, em se tratando de violação sistemática e/ou inserida nas estruturas estatais, busca-se uma atuação ampliada, para além do “simples” caso 
individual. 
Há viabilidade técnica-econômica uma vez que não envolverá despesas com a coleta dos dados. Dentre as metas deste projeto, pode-se mencionar a 
promoção da cidadania, justiça e respeito, por meio de uma consultoria jurídica pautada em direitos humanos. A abrangência geográfica na região de 
Belo Horizonte, abrangendo as regiões Sul, Venda Nova, Leste e Norte, a serem escolhidas conforme a facilidade de deslocamento e acesso. Como impacto 
social, nota-se que os alunos atuantes no Projeto f 



CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE BELO HORIZONTE Página 7 de 173 

PROJETOS DE EXTENSÃO 2021 - CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE BELO HORIZONTE 
Relatório atualizado em 11/05/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Ciências Jurídicas  

Projeto(s) do curso: Direito 

 Engenharias  

Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção 

O presente projeto de extensão é idealizado com o objetivo de permitir aos alunos que compreendam a atual situação do cumprimento de pena nos 
presídios da região metropolitana de Belo Horizonte, essencialmente no que diz respeito às violações sistemáticas de direitos humanos dos apenados. 
Ademais, visa incentivar a reflexão crítica sobre a real função da pena privativa de liberdade na sociedade atual, e a proposição de possíveis medidas 
compensatórias ou que alterem o atual cenário. 
Para realização do projeto, os alunos voluntários, até 5 (cinco), com o acompanhamento do Professor, irão discutir textos, livros, dados estatísticos, 
jurisprudências e documentários indicados, bem como se dedicar ao estudo de 
outras fontes de dados e informações relevantes sobre o sistema penitenciário. Ademais, serão realizadas entrevistas com profissionais atuantes no setor, 
como membros do Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário, Polícia Penal e outros, para coleta de dados e esclarecimentos sobre o tema. 
Serão organizadas, pelo Professor responsável e alunos voluntários, palestras ministradas por profissionais convidados, para esses que apresentem à toda 
a comunidade os desafios existentes no sistema penitenciário e a 
necessidade urgente de medidas para a valorização da dignidade da pessoa humana dos apenados, e do envolvimento da sociedade no enfretamento da 
questão prisional. 

Título Observatório de Execução Penal 
 
Docente orientador: Renata Pereira Mayrink E-mail: renata.mayrink@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 

O AcademicaMente nasceu da vontade de estimular jovens da rede pública de ensino a terem interesse pela ciência, bem como colaborar para a formação 
cidadã e individual. 
A maioria das escolas não possuem ambientes para a prática de ciências. Dessa forma, os jovens não desenvolvem um olhar crítico para a ciência e se 
tornam instrumentos de uso comum no mercado de trabalho. 
No projeto, serão desenvolvidas oficinas de ciências para desenvolver o conhecimento técnico e também de formação humana, para que aprendam a 
trabalhar em grupo e assim usarem o conhecimento como instrumento de inserção social em todas as classes econômicas. 

Título:  AcademicaMente 
 
Docente orientador: Danusa Campos Teixeira Santos E-mail: danusa.santos@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      
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 Licenciaturas  

Projeto(s) do curso: Pedagogia 

 Saúde  

Projeto(s) do curso: Fisoterapia 

Título FisioColuna: Teleatendimento de Fisioterapia a pessoas com dor lombar 
 
Docente orientador: Andréa de Jesus Lopes E-mail: andrea.jesus@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
Dor na coluna é uma condição de saúde altamente prevalente na população, com origem multifatorial que pode levar a incapacidade funcional e laboral 
e prejuízo à qualidade de vida. A Fisioterapia e seus recursos físicos e funcionais favorece recuperação e a mudança comportamental dos pacientes com 
dor crônica na coluna. É possível também combater atitudes desfavoráveis como hipervalorização de exames de imagem e apego ao diagnóstico que 
colaboram para um ciclo vicioso de dor, incapacidade e crenças ainda mais limitantes que dificultam a autoeficácia, autorregulação e protagonismo do 
paciente sobre a própria saúde. Com o isolamento social decorrente da Pandemia do COVID-19 houve aumento expressivo por busca por soluções para 
aliviar dor nas costas. Este projeto objetivo prestar atendimento de fisioterapia de forma remota a pessoas com queixas de dor crônica na coluna que 
trabalham com reciclagem e limpeza ou membros da comunidade acadêmica. Com a prestação de serviço à comunidade proposta neste projeto 
utilizaremos o formato de Teleatendimento e poderemos conciliar com formação acadêmica alinhado ao novo modelo de ensino institucional e base 
para pesquisas. Com metodologia direcionada incluindo triagem e avaliação fisioterapêutica, seguida de planejamento terapêutico personalizado e 
atendimentos individuais e em grupo com exercícios terapêuticos, relaxamento, estratégias de gamificação, favorecimento de novos hábitos e controle 
de fatores agravantes da dor lombar. Intervenção com duração prevista de 4 semanas, com reavaliações ao final do período e 1 mês de continuidade 
do programa domiciliar orientado. 

Título CLUBINHO DE LEITURA LITERÁRIA 
 
Docente orientador: Raquel Cristina Baêta Barbosa E-mail: raquel.baeta@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
Este projeto prentende ser uma ampliação do projeto Clube de Leitura com o foco na mediação da leitura literária para crianças, ou seja, fazer da 
universidade um espaço que garanta a extensão de possibilidades de contato com a leitura literária pelas crianças. A proposta busca unir a necessidade 
de haver um maior espaço para a discussão e formação de mediadores de leitura na graduação de Pedagogia, com o papel da universidade de trazer a 
comunidade para ações formativas, culturais e democráticas. Assim, propor um clube de leitura para crianças é pensar em estratégias de envolver as 
crianças em práticas com os livros literárias com o objetivo de formar leitores, mais do que isso, de proporcionar o desenvolvimento do gosto pela leitura.  
De acordo com Cosson(2017), a partir da leitura coletiva de obras literárias, é possível construir uma comunidade de leitores, um clube de leitura, um 
espaço de desenvolver o letramento literário, ou seja, “o processo de apropriação da literatura enquanto construção literária de sentidos”(p.25). Favorecer 
espaços de leitura é garantir a ampliação, de acordo com Soares(2003), da democratização do ato de ler, de algo que é valorizado e reconhecido 
socialmente, uma forma de garantir a socialização e a interação entre as pessoas. A leitura, pode ser compreendida como um diálogo e, através da 
conversa, os leitores constroem e ampliam os sentidos do que é lido.  
O principal objetivo deste projeto é favorecer a ampliação da formação dos discentes do curso de Pedagogia no que se refere à formação de leitores 
literários e a medição da leitura literária. Para isso, busca-se construir um grupo que discutirá pontos centrais do processo de formação de leitores 
literários, a criação de círculos de leitura, práticas de letramento literário, a contação de histórias como convite a leitura, aspectos referentes à qualidade 
da literatura infantil, seleção de obras literárias. Através dessas discussões construir estratégias para chamar as crianças para participar das partilhas 
literárias compreendendo .  
Para o desenvolvimento das atividades de extensão, propõem-se três movimentos, o primeiro é a formação do grupo de mediadores que, inicialmente, 
farão a leitura e a discussão de um referencial teórico que auxiliará na construção de estratégias para a criação e a organização do clubinho de leitura.  
Após esse momento, o grupo organizará a constituição do clubinho, com a seleção de datas para os encontros, seleção de possíveis obras literárias, pensar 
em possibilidades para chamar os leitores pretendidos, e fazer o convite para contadores de história que participarão dos encontros destinados aos 
pequenos leitores que ainda precisam do apoio do adulto para acessar a obra literária.  
 Por fim, o terceiro momento seriam os encontros com as crianças, dividindo em dois grupos, ou seja, as crianças menores que participarão através da 
contação de histórias, e o segundo grupo  seria de crianças leitoras autônomas para compartilharem suas leituras de obras previamente lidas e 
selecionadas. O primeiro livro será indicação do grupo de mediadores, os próximos serão uma escolha coletiva, de mediadores e das crianças.  
Todas as ações serão feitas via Plataforma Teams, respeitando o momento de isolamento social. Pretende-se contar com a participação de no mínimo 10 
discentes e atingir no mínimo 30 crianças. O projeto não demandará investimento econômico e financeiro. 
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 Engenharias  

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil 

 Licenciaturas  

Projeto(s) do curso: Pedagogia 

Título Serviços Técnicos de Obras de Construção Civil para Comunidades Carente do DF e Entorno 
 
Docente orientador: Rolan Emílio Ramirez Ramirez E-mail: rolan.ramirez@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
O projeto pretende contribuir com o desenvolvimento do DF em termos da sua infraestrutura, impactando diretamente à comunidade. De maneira 
prática, o projeto busca brindar assessoria e acompanhamento técnico nas áreas de engenharia civil para comunidades carentes de recursos do DF e 
entorno. 
Paralelamente, será oferecido aos alunos a oportunidade de estagiar nestas atividades técnicas, acompanhados de um profissional da área, para aumentar 
a sua experiência prática dentro do curso e cumprir também com a sua carga prática exigida. 

Título FÁBRICA DAS LETRAS: oficina de produção de recursos didáticos lúdicos para o processo de alfabetização e 
letramento. 
 
Docente orientador: Marcelo Fabiano Rodrigues Pereira E-mail: marcelo.fabiano@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 O projeto “FÁBRICA DAS LETRAS: oficinas de produção de recursos didáticos lúdicos para o processo de alfabetização e letramento” tem como público 
alvo direto professoras e professores que atuam nos Anos Iniciais da alfabetização, mas se estende a familiares que têm interesse em conhecer sobre as 
possibilidades dos jogos e recursos lúdicos no progresso dos estudantes em fase de alfabetização. A motivação para a oferta deste projeto está no 
necessário combate, em nível nacional, quanto aos baixos índices que estudantes brasileiros evidenciam nos processos de avaliação externa, 
principalmente do PISA, que constatou 50% de estudantes brasileiros que não alcançaram o nível de proficiência em língua materna, o que vem 
impactando significativamente em suas inserções plenas nas práticas sociais de leitura e escrita. Agrega-se a isso a luta contra o analfabetismo e 
analfabetismo funcional. Diante deste contexto, elencou-se o seguinte objetivo geral para esse projeto: promover a articulação da Universidade com 
docentes da rede pública de ensino pela oferta de oficinas virtuais voltadas para a elaboração de jogos e recursos didáticos que favorecem a alfabetização 
e que possam ser utilizados pelas crianças no contexto do ensino remoto. Desdobrando-se deste objetivo geral 5 (cinco) objetivos específicos: a) Envolver 
estudantes da Licenciatura em Pedagogia em ação de abrangência social no sentido de protagonizarem a realização de cursos de formação a professores 
da rede pública acerca da confecção de materiais didáticos para a alfabetização; b) Oferecer oficinas a professores, famílias e/ou responsáveis visando 
atender a demandas metodológicas lúdicas no processo de alfabetização; c) Organizar e disponibilizar um acervo digital de materiais e recursos 
pedagógicos voltados para a alfabetização que possam apoiar pedagogicamente docentes, familiares e/ou responsáveis no desenvolvimento da 
consciência fonológica de crianças em fase de alfabetização; d)  Realizar ação de extensão, com forte vínculo entre a teoria trabalhada e produzida na 
Universidade e as necessidades da prática docente, no sentido de contribuir com a superação das perdas na aprendizagem de estudantes em aspectos 
fundamentais da alfabetização; e) Propor aos envolvidos no projeto de extensão, um conjunto de recursos pedagógicos capazes de favorecer o 
desenvolvimento da competência linguística das crianças pela via da ludicidade. Como público alvo, pretende-se semestralmente atender a 3 (três) grupos 
de professores, com cerca de 13 docentes em cada grupo, no total serão atendidos pelo projeto cerca de 40 participantes semestralmente. É importante 
destacar que um critério para a seleção do público atendido é que sejam de Escolas Classes e atendam a crianças de grupos sociais vulneráveis. Em relação 
aos estudantes da Licenciatura em Pedagogia, pretende-se formar uma equipe com 5 alunos/alunas. Considera-se que este seja um projeto viável, 
financeiramente pois a execução dele não depende do investimento financeiro da instituição que o oferece, pois contar-se-á com a divulgação digital de 
apostilas/manuais/guias e a confecção dos recursos terá, como base, a utilização de materiais recicláveis.  Em relação à abrangência geográfica do projeto, 
este está focado em atender a coletivos escolares que se situam no entorno da unidade Estácio de Taguatinga, ou seja, Taguatinga, Ceilândia, Areal, Riacho 
Fundo I e II entre outras cidades mais próximas. 
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 Licenciaturas  

Projeto(s) do curso: Pedagogia 

 Saúde  

Projeto(s) do curso: Enfermagem 

Título CONECTAR: resgate das aprendizagens escolares 
 
Docente orientador: Renata Cristina Teixeira E-mail: renata.cristina@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
O período de isolamento social vivido em 2020, devido ao Covid-19, trouxe a todos nós um momento de grande reflexão no que diz respeito às novas 
estratégias de ensino e também no que se refere às novas práticas que devem ser criadas, incentivadas e implementadas nos espaços escolares para que 
o processo de ensino aprendizagem seja alcançado com êxito. Diante do cenário vivenciado e do exposto acima, o projeto “Conectar: resgate das 
aprendizagens escolares” tem por objetivo atender remotamente estudantes da educação básica de instituições de escolas públicas do Distrito Federal 
e/ou associações comunitárias. O atendimento será feito por alunos do curso de graduação em Licenciatura em Pedagogia e Licenciatura em Matemática 
que utilizarão ferramentas digitais que possam contribuir para a progressão das aprendizagens a fim de que consigam minimizar déficits de aprendizagem 
evidenciados em 2020. Professores e alunos voluntários trabalharão em equipe levando até as escolas acompanhamento pedagógico e aulas de reforço, 
após análise junto a equipe docente da escola contemplada e os participantes do projeto do Centro Universitário Estácio de Brasília, dos conteúdos mais 
significativos que foram comprometidos durante o período de pandemia, proporcionando assim um resgate de pré-requisitos necessários para a 
continuidade dos estudos de forma efetiva e significativa, sem muitos prejuízos. Encontros semanais serão realizados, tanto entre a equipe organizadora 
formada por professora coordenadora do projeto de extensão, alunos das licenciaturas e professores voluntários, quanto aos docentes regentes e 
discentes da Educação Básica, envolvidos no processo. Esses encontros acontecerão de forma remota, coletiva ou individual para a identificação dos 
problemas e para a elaboração de planos de ação.  Essas ações terão sempre como meta proporcionar aos estudantes dessas escolas públicas momentos 
de resgate de aprendizagens, que podem ter sido prejudicadas durante o período da Pandemia, por diversos fatores, dentre eles a falta de recursos das 
escolas públicas para acompanhar tantas mudanças e garantir de forma integral a promoção da aprendizagem, através de novas práticas. O impacto social 
do projeto será de grande relevância, haja vista que muitos alunos estão desmotivados e faltam estímulos consistentes para a continuidade dos estudos, 
fechar essas lacunas ou parte delas fará toda a diferença para a continuidade dos estudos. 

Título Herói Mirim 
 
Docente orientador: Marcos André de Souza Lima E-mail: marcos.slima@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 O HERÓI MIRIM é um projeto multidisciplinar que forma e qualifica crianças e jovens para o socorro imediato às vítimas em tempos da marginalidade, 
catástrofes e calamidades; planeja e executa campanhas de promoção e prevenção em saúde, eventos educativos e esportivos. O projeto teve início no 
ano de 2019, e visa selecionar, anualmente, crianças e jovens com idades entre 8 a 13 anos que estejam devidamente matriculadas e frequentando escolas 
públicas. O projeto leva para dentro das escolas conhecimentos básicos de primeiros socorros, disciplina, respeito, prevenção e atenção à saúde, atividade 
física, desenvolvimento escolar e familiar, valores éticos, esportes, cultura, educação, diversidade obediência e atenção a acidentes na sociedade. 
As estratégias de metodologias são elaboradas pelo corpo docente do projeto, as quais devem adequar os temas propostos no conteúdo programático a 
realidade sócio-espacial e a faixa etária dos alunos com o principal objetivo de buscar o desenvolvimento dos participantes dentro da escola, no projeto 
e na família.  
Devido ao cenário atual, o projeto foi planejado para atender o público participante de forma híbrida (presencial e virtual), uma vez que serão selecionadas 
escolas do Gama e Taguatinga DF para participarem do projeto. Desta maneira os acadêmicos de Enfermagem, Pedagogia, Fisioterapia e Educação Física 
são treinados e acompanhados durante a semana para levarem ensinamentos para estas crianças, visando influenciar na formação e progresso da criança, 
afastá-las das drogas e marginalidade e promover saúde para a população, além do desenvolvimento do acadêmico. 
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 Tecnologia da Informação  

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

Título GamificAÇÃO: uma abordagem gamificada para auxiliar o processo de ensino e aprendizagem da matemática para 
alunos da educação básica da região administrativa de Taguatinga/DF 
 
Docente orientador: Ione Ferrarini Goulart E-mail: ione.goulart@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 O ano de 2020 foi e está sendo marcado por um evento que a grande maioria das pessoas nunca imaginou passar por algo assim, o isolamento social em 
função de uma pandemia, Covid-19. Conforme (FERREIRA, 2007) pandemia é uma epidemia que ocorre em grandes proporções, até mesmo por todo o 
planeta, como no caso do Covid-19, doença causada por um vírus intitulado coronavírus. Portanto, de posse do cenário de confinamento em que as 
crianças da Educação Básica das redes públicas se encontram, o projeto GamificAÇÃO propõe, como objetivo principal, levar aos alunos da educação 
básica a oportunidade de desenvolver competências e habilidades através da gamificação como forma de mitigar alguma lacuna ou falha de conteúdos 
relacionados a disciplina de matemática, que em função do período de isolamento social que estamos vivendo possa não ter sido trabalhado no ambiente 
escolar, ou que tenha ficado algum déficit de aprendizado, não representando assim uma aprendizagem significativa para a continuidade dos estudos no 
referido ano letivo e que precisam ser resgatados. A gamificação fornece diretrizes sobre o respeito às regras, estratégias e controle do tempo, 
proporciona aos estudantes desafios e metas que devem ser cumpridos em equipe ou de forma individual, ou seja, é uma forma de superar os desafios 
encontrados no processo de ensino.  Este tipo de conexão social está exercendo um impacto nas crianças que independem de encontros físicos. Para isso, 
será escolhida uma escola na Região Administrativa de Taguatinga, pois esta região encontra-se em franco desenvolvimento e com grande parte de sua 
infraestrutura já implantada. O projeto será dividido em duas partes, a primeira parte ficará responsável pela pesquisa, estudo, compreensão da aplicação 
do tema, escolha da instituição e análise dos conteúdos que serão abordados. Esta análise será feita entre as professoras e os estudantes voluntários do 
Centro Universitário Estácio de Brasília juntamente com os professores da escola selecionada. No segundo momento, será implementado, através de 
ferramentas digitais, propostas de intervenção na busca de solução dos problemas identificados, levando assim ao alcance do objetivo proposto pelo 
projeto. 
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 Engenharias  

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil 

 Licenciaturas  

Projeto(s) do curso: Pedagogia 

Título Uso de telhados verdes em  pontos de ônibus de Ribeirão Preto (SP) 
 
Docente orientador: Guilherme Lillis Giglio E-mail: guilherme.giglio@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
Os telhados verdes são estruturas alternativas aos telhados convencionais capazes de reduzir os impactos negativos provenientes da urbanização. Dentre 
os principais benefícios dos telhados verdes, pode-se destacar a redução da temperatura local e dos escoamentos das águas de chuva, retenção das 
partículas nocivas que estão presentes no ar, e promoção da biodiversidade urbana, principalmente de insetos polinizadores e pássaros. A adoção de 
telhados verdes muitas vezes esbarra na falta de conhecimento que envolve a instalação e manutenção do sistema, bem como o desconhecimento desta 
alternativa. O uso em sistemas de pontos de ônibus tem ganhado maior relevância por alterar a paisagem urbanística, melhorando os aspectos negativos 
de pontos de ônibus tradicionais, como a temperatura elevada. A sociedade como um todo, também pode ser beneficiada com o uso dos telhados verdes. 
Neste sentido, o presente projeto de extensão tem como objetivo projetar e instalar três telhados verdes em pontos de ônibus em locais estrategicamente 
selecionados na cidade de Ribeirão Preto (SP). Acredita-se que com esse trabalho, os alunos envolvidos possam utilizar de conhecimentos 
multidisciplinares de forma aplicada aos telhados verdes e ainda contribuir para a melhoria da qualidade de vida da sociedade ribeirão pretana. 

Título Atendimento Pedagógico Hospitalar: potencializando recursos e minimizando adversidades 
 
Docente orientador: Gabriela Maffei Moreira Malagolli E-mail: gabriela.moreira@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 Respaldo pela Perspectiva Bioecológica do Desenvolvimento Humano, o projeto pretende dar sequências às atividades desenvolvidas desde 2015 na Casa 
de Apoio às crianças com câncer, promovendo o desempenho acadêmico, potencializando a auto estima e minimizando as vulnerabilidades psíquicas. 
Articulando teoria e prática, o projeto promove também a formação dos estudantes do curso de Pedagogia, oferecendo a oportunidade de atuarem com 
avaliação e intervenção pedagógica. 
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 Saúde  

Projeto(s) do curso: Nutrição 

 Saúde  

Projeto(s) do curso: Medicina 

Título Criação e Aplicação de um portfólio de consultoria e assessoria em Nutrição para Escolas   
 
Docente orientador: Ana Carolina Rangel Port  E-mail: ana.port@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
Diante do aumento da quantidade de nutricionistas no Brasil e consequente aumento na competitividade por vagas de empregos formais com carteira 
assinada, faz-se necessário desenvolver habilidades de empreendedorismo na graduação e, diante o cenário de pandemia, é preciso também encontrar 
meios alternativos para essa prática. Sabendo-se do crescente mercado de consultoria e assessoria em nutrição e de possibilidades de trabalho no setor 
escolar em função das leis que estabelecem os parâmetros curriculares para promoção da alimentação saudável na escola, optou-se por incentivar os 
alunos a construírem um portfólio de serviços que podem ser oferecidos a escolas com a intenção de desenvolver habilidades que simulam a construção 
de um plano de negócio e produtos para venda que incentivam as habilidades empreendedoras, aproveitando para desenvolver novas técnicas e 
conhecimentos que estão surgindo em função da necessidade de isolamento social e higienização de ambientes em função da pandemia de Covid-19. 

Título Apoio ao paciente psicótico: utilizando o entretenimento como maneira de expressão e socialização 
 
Docente orientador: Maria Eugênia de Simone Brito Santos  E-mail: maria.simone@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
Na contramão das escassas tentativas de inserção do paciente com transtornos psicóticos em nossa sociedade, a Associação de Apoio ao Paciente Psicótico 
(AAPSI) aparece como uma próspera alternativa que busca a atenção a esses indivíduos, a recuperação do seu espaço social e o desenvolvimento de 
habilidades que se tornam comprometidas com o decorrer de seu quadro clínico. É neste contexto, e com a contribuição dessa instituição, que decidimos 
iniciar este projeto com vistas a perpetuar o que a AAPSI iniciou, buscando desconstruir estigmas e preconceitos acerca do paciente psicótico, orientar a 
obtenção e desenvolvimento de habilidades manuais e intelectuais e permitir o convívio em grupo a fim de reforçar a importância da troca com o outro.  
Dessa forma, procuramos oferecer aos integrantes da AAPSI atividades que englobassem todos esses objetivos, estimulando suas diversas competências. 
De confecção de jornais, passando por sessão de cinema, realização de oficina com massinha de modelar, até chegar a confraternizações em um parque 
municipal e no próprio espaço da associação – o que mostra o desenvolvimento crescente do vínculo com os participantes – muito foi aprendido e 
compartilhado durante as reuniões que tivemos.  
Para tanto, a fim de que a realização das atividades fosse possível, o projeto de pesquisa foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa (CAAE número 
26247919.1.0000.5581 e número do parecer 3.756.884), sendo respeitados os cuidados éticos com pesquisa envolvendo seres humanos (anexo 1). Foram 
também entregues duas vias do termo de consentimento livre e esclarecido (anexo 2) aos participantes.  
Houve, também, aprovação por parte do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto e da Associação de Apoio ao Psicótico (AAPSI) para realização do 
projeto envolvendo os estudantes do primeiro e os membros do segundo. O nome de nenhum integrante da AAPSI foi ou será exposto ao longo deste 
relatório ou dos demais documentos componentes do projeto. 
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 Saúde  

Projeto(s) do curso: Odontologia 

Título Fatores de influência à perda precoce de implantes osseointegrados. 
 
Docente orientador: Uislen Berian cadore  E-mail: uislen.cadore@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
Introdução: A osseointegração está bem estabelecida na literatura. Contudo, um dos maiores desafios da Implantodontia é a manutenção e saúde dos 
tecidos periimplantares frente às agressões do meio bucal após a instalação da prótese. Fatores extrínsecos e fatores intrínsecos locais e/ou sistêmicos 
podem acometer os tecidos periimplantares e as reabilitações protéticas dentárias implantossuportadas, o que pode ocasionar a perda dos implantes 
osseointegrados. A periimplantite é uma doença de natureza infecciosa ao redor dos implantes, induzida por mudanças microbiológicas periimplantares 
levando à incapacidade do implante em função de manter a osseointegração (ATA-ALI et al., 2011; CHARALMPAKIS et al. 2011). A prevalência de insucessos 
no tratamento com implantes vêm aumentando, chegando a taxas maiores que 12%, sendo considerado a principal causa de falha.  (RAKIC et al., 2018; 
YANG et al. 2017). O diagnóstico precoce da periimplantite é fundamental para a manutenção do implante em função. Entretanto, por ser uma doença 
relativamente recente, muitos profissionais enfrentam dificuldades no seu entendimento, diagnóstico correto e tratamento adequado, podendo 
ocasionar prejuízos aos pacientes. 
 Justificativa: Muito têm sido pesquisado sobre os fatores que atuam no insucesso da osseointegração, apesar disso, novos estudos precisam ser realizados 
para avaliar e confirmar esses achados. A realização de uma revisão na literatura que confronte os dados obtidos até o momento denota relevância 
científica para melhor entendimento da influência dos múltiplos fatores de forma isolada ou pela associação de fatores secundários que resulta a perda 
do implante. Ainda, estudos avaliando os conhecimentos dos cirurgiões dentistas sobre o assunto podem auxiliar a realização de novas campanhas de 
orientação pelas entidades de regulação odontológicas.  
Objetivos: O objetivo dessa pesquisa é realizar uma revisão de literatura que aborde os principais fatores desencadeadores ou coadjuvantes no aumento 
da taxa de insucesso na osseointegração dos implantes dentários.  
Outro objetivo, é avaliar, por meio de um questionário, os conhecimentos dos profissionais odontólogos referente ao assunto.  
Metodologia: Será realizada uma busca de artigos publicados em inglês e português nos últimos 15 anos nas principais bases científicas, sendo 
selecionados estudos clínicos controlados, revisões sistemáticas e metanálises.  
O questionário será desenvolvido com perguntas subjetivas voltado aos cirurgiões dentistas que atuam na área de implantodontia na região de Ribeirão 
Preto, interior do estado de São Paulo. Os resultados obtidos serão interpretados, tabulados e expressos em gráficos para avaliação do conhecimento dos 
entrevistados ao assunto em questão. Posteriormente, os resultados da pesquisa serão publicados aos participantes e ao meio científico. 
Viabilidade Econômica-Financeira: O projeto de pesquisa terá financiamento próprio, sendo custeado pelos pesquisadores envolvidos. Os questionários 
do estudo serão desenvolvidos em plataforma digital e distribuídos aos participantes via e-mail para o devido preenchimento.  
 Metas: Avaliar o conhecimento dos cirurgiões dentistas que atuam na área de Implantodontia sobre os fatores que podem causar o insucesso 
no tratamento com implantes osseointegrados.  
Impacto Social: Tema de grande relevância para os profissionais, abordando maior conhecimento sobre o assunto e assim, capacitando o cirurgião dentista 
a formas de prevenção ou atuação correta no diagnóstico e tratamento dos fatores que ocasionam a perda dos implantes de seus pacientes.  
Abrangência Geográfica: Região da cidade de Ribeirão Preto e cidades próximas do interior do estado de São Paulo. 
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 Ciências Jurídicas  

Projeto(s) do curso: Direito 

 Economia Criativa  

Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo 

 Saúde  

Projeto(s) do curso: Medicina 

Título Espaços públicos e vida urbana. 
 
Docente orientador: Barbara Vallilo Siqueira  E-mail: barbara.siqueira@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 

A urbanização brasileira, segundo uma lógica de distribuição desigual, estabeleceu áreas diferenciadas em relação ao provimento de infraestrutura, ao 
saneamento básico, ao acesso a redes de equipamentos e serviços públicos, as condições de mobilidade, bem como a distribuição de espaços públicos 
qualificados. No campo da Arquitetura e Urbanismo interessa destacar as críticas à cidade moderna e o seu empobrecimento da vida na cidade e redução 
das práticas sociais no espaço urbano, protagonizado por Jacobs (1961). 
 
Posteriormente, ampliaram-se as discussões acerca da importância desses espaços para a cidade, bem como seus valores para as práticas de sociabilidade, 
especialmente por ser fator importante para a qualidade da vida urbana, medida pela dimensão da vida coletiva que se materializa nos espaços públicos. 
Essas discussões têm como ponto de reflexão a distribuição e a manutenção desses espaços que, muitas vezes, favorece uma parcela pequena da 
população (OLIVEIRA, MASCARÓ, 2007). 

Título ConVivendo com a dor: desmistificando a fibromialgia através da informação 
 
Docente orientador: Mariana Goveia Melo Ribeiro  E-mail: mariana.melo@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 A fibromialgia é uma condição ainda pouco discutida e debatida no ambiente universitário em um contexto multidisciplinar. Isso acarreta 
desconhecimento dos profissionais sobre a real configuração desse processo de dor crônica, trazendo aos seus portadores grandes dificuldades em seu 
diagnóstico, tratamento/manejo e sobretudo na compreensão dos profissionais sobre a intensa carga psicológica envolvida em todo esse processo. 
Tendo isso em vista, este projeto trata-se de uma proposta multidisciplinar de educação em saúde acerca da 
fibromialgia, seus aspectos fisiopatológicos, emocionais e as dificuldades de tratamento e manejo encontrados por seus portadores. O projeto deverá ser 
realizado em ações remotas, síncronas e assíncronas envolvendo sobretudo todos os cursos do núcleo da saúde, mas também incluindo toda a 
comunidade acadêmica da Estácio São José. 
A ideia da proposta vem das vivências experenciadas pela coordenadora/proponente, a qual foi diagnosticada com a condição há aproximadamente 2 
anos e conVive com ela há mais de uma década. 

Título TEIA DE GAIA -  Direito, Meio Ambiente e Sustentabilidade para a preservação do Parque da Serra do Tabuleiro -SC. 
 
Docente orientador: LIANE SLAVIERO RAMOS E-mail: ramos.liane@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 

 

A urbanização brasileira, segundo uma lógica de distribuição desigual, estabeleceu áreas diferenciadas em relação ao provimento de infraestrutura, ao 
saneamento básico, ao acesso a redes de equipamentos e serviços públicos, as condições de mobilidade, bem como a distribuição de espaços públicos 
qualificados. No campo da Arquitetura e Urbanismo interessa destacar as críticas à cidade moderna e o seu empobrecimento da vida na cidade e 
redução das práticas sociais no espaço urbano, protagonizado por Jacobs (1961). 
 
Posteriormente, ampliaram-se as discussões acerca da importância desses espaços para a cidade, bem como seus valores para as práticas de 
sociabilidade, especialmente por ser fator importante para a qualidade da vida urbana, medida pela dimensão da vida coletiva que se materializa nos 
espaços públicos. Essas discussões têm como ponto de reflexão a distribuição e a manutenção desses espaços que, muitas vezes, favorece uma parcela 
pequena da população (OLIVEIRA, MASCARÓ, 2007). 

Estabelecer conexões entre os alunos da faculdade para com o Direito e o meio ambiente a partir da preservação do Parque da Serra do Tabuleiro - SC, 
maior reserva do Estado de Santa Catarina. 
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 Saúde  

Projeto(s) do curso: Psicologia 

 Saúde  

Projeto(s) do curso: Educação Física 

Título Projeto de Extensão - SOS Racismo 
 
Docente orientador: Edelu Lawahala  E-mail: edelu.kawahala@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
O projeto Vicente do Espírito Santo – SOS Racismo surgiu da demanda microrregional de assistência especializada em crimes de racismo. Sua implantação 
aconteceu no dia 13 de maio de 2014 em articulação com o Movimento Negro da Grande Florianópolis. Desde sua implantação trata-se de um projeto 
interdisciplinar inicialmente entre Direito e Psicologia hoje envolvendo-se com o Centro Universitário como um todo e realizando atividades conjuntas 
com outros cursos sempre que necessário. O projeto inicialmente tinha como objetivo dedicar-se sobretudo aos casos de racismo contra negros, porém 
houve uma necessidade de ampliação para o atendimento a outros racismos ligados a outros grupos raciais como ciganos, indígenas e as comunidades 
de terreiros. Tem como objetivos: Prestar Assistência Psicológica ás Vítimas de Racismo. Prestar assistência psicológica emergencial a vítima e caso haja 
necessidade encaminhá-la para atendimento psicoterápico. Oferecer formação continuada aos acadêmicos envolvidos no projeto para trabalhar com 
casos de racismo. Oferecer aos acadêmicos em geral eventos em que o tema Igualdade racial e racismo sejam abordados. Realizar eventos em locus nas 
comunidades periféricas a Estácio SC em que o tema Igualdade racial e racismo sejam abordados, assim como proporcionar orientação jurídica e 
psicológica para as vítimas. Participação em eventos comunitários nos bairros periféricos à Estácio SC. Articulação de ações com o poder público e 
movimento negro da Grande Florianópolis. Realização de pesquisas e divulgação em eventos acadêmicos. A base epistemológica que norteia o projeto 
são os estudos na perspectiva de uma epistemologia negra ou uma Epistemologia de Exu. Resultados: Realização de pesquisas e divulgação em eventos 
acadêmicos. Sensibilização dos acadêmicos da instituição quanto ao tema do racismo, o que pode ser verificado na ampla participação nos eventos e o 
aumento gradativo de pesquisas sobre o tema. Desenvolvimento de teorias e metodologias de compreensão e atendimento em relações raciais. 

Ao longo dos anos o conceito de saúde tem sido discutido amplamente pela literatura especializada, sendo atualmente compreendido, como o completo 
bem estar das esferas físicas, sociais, mentais e espirituais (WHO, 1978; NIEMAN, 2000; NAHAS, 2004; GUEDES; GUEDES, 2016). Neste sentido, mais do 
que simplesmente a ausência de doenças, a saúde deve ser acompanhada e assegurada como um direito humano fundamental, por meio do 
fortalecimento de políticas públicas e privadas saudáveis, proporcionando ambientes favoráveis, de equidade, prevenção, tratamento e reabilitação de 
doenças (ALMA-ATA, 1978; ADELAIDE, 1988; SUNDSVALL 1991; BOGOTÁ, 1994). O presente projeto, tem como objetivo principal, oferecer um programa 
de atividade motora adaptada, voltada para populações especiais (pessoas com diabetes, dislipidemias, síndrome metabólica, cardiopatas, doenças 
pulmonares obstrutivas entre outras) afim de oferecer à comunidade local, uma oportunidade gratuita de acesso a saúde por meio de exercícios físicos, 
prescritos por profissionais especializados nesta área.  
A metodologia utilizada, ocorrerá de forma relativamente flexível e com grande potencial de adaptação, de atividades, de espaços e de materiais, para 
assim atender as complexas e diversas características do público-alvo, apresentando como base a academia escola do Centro Universitário Estácio Santa 
Catarina. Para tanto, a ação de extensão terá o suporte da direção do campus, bem como a coordenação do curso de educação física, com a disponibilidade 
gratuita do local e aparelhos de treinamento (Academia Escola Estácio), oferecimento de 4 vagas de estágio não remunerado, com certificação mensal de 
20 horas em atividade de extensão, além de uma bolsa/apoio financeiro ao docente, oferecida pela Instituição de Ensino Superior Estácio de Santa 
Catarina. 
O projeto “Atividade Motora Adaptada – Viva Saúde” foi planejado desde a sua concepção como uma forma relevante de oferecer propostas de 
intervenção que contribuam para a realidade da comunidade universitária em geral, especificamente com o processo de formação, acerca das atividades 
motoras adaptadas à populações especiais. Com o atendimento dessa população propriamente dito, o papel da extensão na Estácio é reforçado, com a 
reversão do conhecimento produzido pela universidade à comunidade local, além disso, esta ação de extensão, possibilita realizar conexões entre 
atividades de ensino, através de estágios curriculares obrigatórios e não obrigatórios, se tornando um local de visitas e estudos para as diversas disciplinas 
dos cursos de graduação da Universidade. Destaca-se ainda, a possibilidade de realizar parcerias junto a Secretária Municipal de Saúde do Município de 
São José e Grande Florianópolis, tornando a Estácio um centro de excelência na reabilitação e tratamento de populações especiais a nível regional. 

Título Atividade Motora Adaptada - Viva Saúde 
 
Docente orientador: Thiago Luis da Silva Castro  E-mail: thiago.castro@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      
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 Saúde  

Projeto(s) do curso: Psicologia 

 Saúde  

Projeto(s) do curso: Fisoterapia 

Título PROJETO NÔMADE 
 
Docente orientador: Heloisa Petry  E-mail: heloisa.petry@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
O projeto Nômade visa a constituição de um espaço de apoio, acompanhamento e contribuição à população em situação de rua dos municípios de São 
José-SC e Florianópolis -SC. Atua no sentido de potencializar a construção de laços coletivos, o desenvolvimento da autonomia e a articulação em rede 
socioassistencial e de saúde. Mediante experiências anteriores, evidenciou-se a eficácia da atuação psicossocial realizada à medida que o projeto se 
configurou como ponto de apoio de suma importância para pessoas em situação de rua.  
Considerando-se as especificidades da população em situação de rua, impossibilitada do acesso a meios digitais, o projeto em seu formato remoto segue 
com potencial de contribuição para  divulgar conhecimentos sobre a população em situação de rua; produzir, sistematizar e disseminar dados e 
indicadores sobre a rede existente de cobertura de serviços públicos à população em situação de rua bem como  desenvolver ações educativas 
permanentes que contribuam para a formação de cultura ética, solidária e de respeito à dignidade do ser humano, visando promoção e garantias das 
pessoas em situação de rua como sujeitos de direitos.  
 
 

Título Fisioterapia Esportiva: Reabilitação e Prevenção de Lesões em Atletas Amadores e Praticantes de Atividade Física 
 
Docente orientador: Raquel Petry dos Santos E-mail: raquel.petry@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
Todos os Atletas sejam amadores, sejam praticantes de atividade física estão suscetíveis a lesões em função da sua prática esportiva. A Fisioterapia 
Esportiva vem para auxiliar estes atletas a manterem suas atividades esportivas através da prevenção de lesões e também da reabilitação destas. Sabendo 
que a maioria dos atletas amadores e praticantes de atividade física não possui acompanhamento fisioterapêutico específico, o Projeto vem para suprir 
esta necessidade seja através de atendimentos presenciais na Clínica Escola de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio, seja através da assistência 
destes atletas pelo telemonitoramento. Os atendimentos tanto presenciais como virtuais serão realizados pelos acadêmicos do Curso de Fisioterapia e 
Educação Física participantes do Projeto de Fisioterapia Esportiva e supervisionados pela professora coordenadora do projeto. Os materiais de consumo 
serão adquiridos pela professora coordenadora. O Projeto tem como meta prestar assistência a atletas amadores e praticantes de atividade física que não 
possuem esse acompanhamento específico nas suas equipes assim como promover a discussão e o crescimento acadêmico através do contato direto 
com os casos clínicos bem como fomentando o estudo e discussão destes. O Projeto será aberto à comunidade da Grande Florianópolis tanto para 
atletas amadores como praticantes de atividade física de todas as idades. Espera-se prover a reabilitação e prevenção de lesões de atletas amadores e 
praticantes de atividade física da Grande Florianópolis, de todas as idades, promovendo a redução da incidência de lesões, com abordagem preventiva e 
o retorno às atividades esportivas. Espera-se ainda uma maior abrangência aos atletas que também serão efetivamente acompanhados pelo 
elemonitoramento. Para os acadêmicos participantes do projeto, espera-se prover melhor raciocínio clínico e expertise para abordagem e reabilitação 
das lesões em atletas, tornando-os melhor preparados para o mercado de trabalho. Para a comunidade acadêmica da área, espera-se aumentar o 
conhecimento científico voltado para o raciocínio clínico e a prática baseada em evidências científicas. Assim, a Instituição pode realizar seu fim social 
com a prestação de serviços de qualidade aos que não possuem acesso a este atendimento específico e especializado fazendo com que também os 
acadêmicos possam ter contato com diversas realidades aumentando assim sua experiência para o mercado de trabalho. 
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 Ciências Jurídicas  

Projeto(s) do curso: Direito 

Título TRIBUTAÇÃO SEM COMPLICAÇÃO 
 
Docente orientador: Juliana de Almeida E-mail: juliana.dealmeida@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
O presente projeto de extensão visa à integração de ensino, pesquisa e extensão da Graduação em Direito da Unidade e versa sobre a importância de se 
aproximar a sociedade, os cidadãos,  dos conceitos da administração pública, e em especial dos conceitos tributários e, com isto, trazer o sentimento de 
pertencimento e responsabilidade pela construção e manutenção do Estado. 
A sociedade é a responsável pelo modelo estatal atual, e pode ser conceituada como a união moral e permanente de seres humanos, que visam a um fim 
comum e que, para isto, submetem-se a uma autoridade que evolui, e no nosso caso,  com a promulgação de nossa Carta Magna atual, passamos a ter 
um modelo de Estado, que pode ser definido como  um conjunto de pessoas (povo) reunidas, objetivando um fim ou um bem comum, em um dado 
território, sob a tutela de um poder político soberano. Para alcançar seus objetivos, o Estado precisa de recursos financeiros. A atividade financeira do 
Estado se resume na obtenção, administração e aplicação dos recursos financeiros de que necessita para atingir seus fins.  
A tributação no Brasil só pode ser levada a efeito pelo Estado, só as pessoas políticas que constituem o Estado é que podem legislar, ou seja, criar leis 
tributárias, pois a função de criar tributos é legislativa. O Direito tributário é construído em torno do tributo, e ocupa-se dele desde que ele nasce, ou seja, 
é criado por lei, até quando desaparece.  
Hoje, ser cidadão abrange muito mais que isso. Ser cidadão é ter direitos e deveres,  é ser reconhecido como um membro pleno e igual da sociedade. Já 
a cidadania é a conquista de tais direitos e o cumprimento dos deveres. É por meio da cidadania que o indivíduo pode exercer seu papel fundamental no 
desenvolvimento da sociedade, lutando por melhores garantias individuais e coletivas e por direitos essenciais como: o direito à vida, à liberdade, à 
propriedade, e à igualdade.  
A atual Constituição traz como princípio fundamental o Estado de Direito, que visa a todos os cidadãos a concretização de seus direitos e garantias 
individuais, coletivas e sociais. O art. 5o. preconiza “todos são iguais perante a lei”. Contudo, grande parte destes direitos constitucionais ainda não é de 
fato garantida à maioria da população, muitas vezes pela falta de conhecimento. Preparar o indivíduo para o exercício da cidadania por meio da educação 
está previsto na Constituição Federal e na Lei no. 9.394 – Lei de Diretrizes e Bases, em seu art. 2o. que: “A educação, dever da família e do Estado, inspirada 
nos princípios de liberdade nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. O que se pretende no desenvolvimento deste projeto é que os jovens cidadãos percebam que o elemento 
constitutivo do Estado é o povo, e que se aproprie desta responsabilidade e se torne partícipe do processo político de nossa nação, e não somente um 
mero espectador crítico.com os casos clínicos bem como fomentando o estudo e discussão destes. O Projeto será aberto à comunidade da Grande 
Florianópolis tanto para atletas amadores como praticantes de atividade física de todas as idades. Espera-se prover a reabilitação e prevenção de lesões 
de atletas amadores e praticantes de atividade física da Grande Florianópolis, de todas as idades, promovendo a redução da incidência de lesões, com 
abordagem preventiva e o retorno às atividades esportivas. Espera-se ainda uma maior abrangência aos atletas que também serão efetivamente 
acompanhados pelo telemonitoramento. Para os acadêmicos participantes do projeto, espera-se prover melhor raciocínio clínico e expertise para 
abordagem e reabilitação das lesões em atletas, tornando-os melhor preparados para o mercado de 
trabalho. Para a comunidade acadêmica da área, espera-se aumentar o conhecimento científico voltado para o raciocínio clínico e a prática baseada em 
evidências científicas. Assim, a Instituição pode realizar seu fim social com a prestação de serviços de qualidade aos que não possuem acesso a este 
atendimento específico e especializado fazendo com que também os acadêmicos possam ter contato com diversas realidades aumentando assim sua 
experiência para o mercado de trabalho. 
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 Ciências Jurídicas  

Projeto(s) do curso: Direito 

 Saúde  

Projeto(s) do curso: Nutrição 

Título Frete LGBTI + Estácio 
 
Docente orientador: Luan Pedro Lima da Conceição E-mail: luan.conceicao@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
Projeto desenvolvido sobre análise da comunidade LGBTI, envolvendo a área de Ciências Jurídicas e a comunidade da Estácio. 

Título Projeto horta: plantando saberes e colhendo sabores 
 
Docente orientador: Jéssica  Vaz Franco E-mail: jessica.franco@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 Considerando o oferecimento do curso de graduação em Nutrição na instituição, faz sentido a proposta que utilize a horta como estratégia educativa a 
fim de discutir e refletir, com a comunidade universitária, a(s) relação(s) entre o homem, o ambiente, o sistema produtivo e a saúde no contexto urbano. 
Além das questões sociais que envolvem a alimentação, a nutrição e a comensalidade. Sendo também um espaço multiplicador de ações nas temáticas 
abordadas. Assim, o projeto tem por objetivo, potencializar a implementação e a manutenção da horta para produção de frutas e hortaliças na Unidade 
Conceição do Centro Universitário Estácio de São Paulo, através da realização de atividades educativas de caráter coletivo que abranjam aspectos 
relacionados à saúde, sustentabilidade, alimentação e ao meio ambiente, envolvendo diversos atores sociais da Unidade e do seu entorno.com os casos 
clínicos bem como fomentando o estudo e discussão destes. O Projeto será aberto à comunidade da Grande Florianópolis tanto para atletas amadores 
como praticantes de atividade física de todas as idades. Espera-se prover a reabilitação e prevenção de lesões de atletas amadores e praticantes de 
atividade física da Grande Florianópolis, de todas as idades, promovendo a redução da incidência de lesões, com abordagem preventiva e o retorno às 
atividades esportivas. Espera-se ainda uma maior abrangência aos atletas que também serão efetivamente acompanhados pelo telemonitoramento. Para 
os acadêmicos participantes do projeto, espera-se prover melhor raciocínio clínico e expertise para abordagem e reabilitação das lesões em atletas, 
tornando-os melhor preparados para o mercado de trabalho. Para a comunidade acadêmica da área, espera-se aumentar o conhecimento científico 
voltado para o raciocínio clínico e a prática baseada em evidências científicas. Assim, a Instituição pode realizar seu fim social com a prestação de serviços 
de qualidade aos que não possuem acesso a este atendimento específico e especializado fazendo com que também os acadêmicos possam ter contato 
com diversas realidades aumentando assim sua experiência para o mercado de trabalho. 
 



ESTÁCIO AMAZÔNIA Página 20 de 173 

PROJETOS DE EXTENSÃO 2021 - CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SÃO PAULO 
Relatório atualizado em 11/05/2021 

  

 

 
 

 Saúde  

Projeto(s) do curso: Fisioterapia 

Título AVALIAÇÃO ERGONÔMICA DE POSTOS DE TRABALHO HOME-OFFICE VIA REMOTA 
 
Docente orientador: Vitor Alexandre Pezolato E-mail: vitor.pezolato@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
A LER apresenta um grupo de alterações nas estruturas tendinhas, nervosas, musculares, ligamentares, ósseas e articulares e, geralmente, são ocasionadas 
por sobrecargas/repetições mecânicas, informação de acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia (Sociedade Brasileira de Reumatologia, 2011).  
 
Fatores associados que influenciam o desenvolvimento de LER/DORT são: 
• Más condições do local de trabalho (piso, iluminação, angulações, distanciamento etc); 
• Posturas inapropriadas para execução das atividades; 
• Técnicas incorretas para realizar as tarefas; 
• Jornadas de trabalho excessivas; 
• Desrespeito aos limites corporais dos trabalhadores. 
 
Sendo que as principais medidas para evitar o surgimento das LER/DORT são adequação ergômica do ambiente e das atividades, atividades de 
alongamentos e aquecimentos das regiões afetadas ao longo do dia, cuidar da postura e fazer pausas durante as atividades. Todos esses fatores são vistos 
em uma análise ergonômica do trabalho, algo crucial para a população que começou a realizar seu trabalho Home office sem adequações corretas (SILVA 
REIS, 2001; DALE; DIAS, 2018).  
 
Justificativa: 
Visto no novo cenário econômico, ocorre um aumento crescente em trabalhos home office, desta maneira, é viável apresentar mudanças necessárias 
para que estes ambientes sejam seguros para os trabalhadores. 
 
Objetivos: 
Averiguar se os postos de trabalhos home office oferecem algum padrão de conforto ergonômico, assim como avaliar as estruturas de mão/punho, 
cotovelo e ombro dos voluntários através de questionários e testes específicos correlacionar esses achados com as indicações propostas após a realização 
da análise ergonômica do trabalho.  
 
Metodologia da Pesquisa: 
Para realização da pesquisa, serão avaliados 20 sujeitos e seus postos de trabalho home office, através de uma filmagem que o próprio voluntário irá 
realizar com seu celular, visando manter o distanciamento social. Todos esses voluntários terão que assinar o termo de consentimento livre esclarecido 
(TCLE), cujo será aprovado pelo comitê de ética e pesquisa.  
Através do vídeo, será utilizado o método ROSA (Rapid Office Strain Assessment – Sonne; Villalta; Andrews, 2012) de avaliação para identificação de 
alterações ergonômicas do trabalhão sentado 
Em seguida, será aplicado um questionário chamado QuickDASH e o questionário QuickDASH módulo de trabalho, cujo visa avaliar a funcionalidade e o 
comprometimento para realização das atividades de vida diárias das estruturas como ombro, cotovelo e punho/mão.  
Feito essa avaliação inicial, será elaborado uma proposta de alongamentos, exercícios e alterações nos ambientes de trabalho visando melhorar as 
condições ergonômicas do ambiente.  
Após 3 meses, ocorrerá uma nova avaliação do ambiente, seguindo os parâmetros iniciais do método ROSA e dos questionários QuickDASH, para observar 
se houve melhora funcional e ergonômica do trabalho. 
 
Viabilidade econômica: 
O referido projeto tem alta viabilidade econômica, primeiro por não apresentar custos aparentes para sua realização, segundo, por implementar ações 
sociais de melhora do ambiente de trabalho de funcionários home office através de uma avaliação ergonômica realizada pelos alunos do Centro 
Universitário Estácio de São Paulo, viabilizando, possíveis, parcerias com empresas e afunilando o elo entre os estudantes e o mercado de trabalhode 
atividade física da Grande Florianópolis, de todas as idades, promovendo a redução da incidência de lesões, com abordagem preventiva e o retorno às 
atividades esportivas. Espera-se ainda uma maior abrangência aos atletas que também serão efetivamente acompanhados pelo telemonitoramento. Para 
os acadêmicos participantes do projeto, espera-se prover melhor raciocínio clínico e expertise para abordagem e reabilitação das lesões em atletas, 
tornando-os melhor preparados para o mercado de trabalho. Para a comunidade acadêmica da área, espera-se aumentar o conhecimento científico 
voltado para o raciocínio clínico e a prática baseada em evidências científicas. Assim, a Instituição pode realizar seu fim social com a prestação de serviços 
de qualidade aos que não possuem acesso a este atendimento específico e especializado fazendo com que também os acadêmicos possam ter contato 
com diversas realidades aumentando assim sua experiência para o mercado de trabalho. 
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 Ciências Jurídicas  

Projeto(s) do curso: Direito 

Título CONEXÃO DIREITOS HUMANOS: EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA EM TEMPOS DE PANDEMIA 
 
Docente orientador: Igor Frederico Fontes de Lima E-mail: igor.frederico@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
Introdução 
Durante a pandemia da COVID19, causada pelo novo coronavirus, a pauta de direitos humanos ganhou contornos distintos. Passamos a discutir como as 
assimetrias sociais geraram uma maior letalidade nas comunidades periféricas, o que nos conduziu a constatação da grande importância de se investir na 
saúde pública. Além das questões atinentes à saúde, ficou evidenciada a desigualdade do acesso à educação, uma vez que a virtualização se impôs e não 
foi possível esconder que uma enorme parcela de nossa sociedade não tem condições mínimas para usufruir desse direito. 
Em paralelo a tudo isso, a letalidade policial se intensificou, assim como se intensificaram as ocorrências de crimes de violência contra a mulher e os 
índices de suicídio. Nesse contexto a pesquisa e a extensão que tenham como objetivo a concretização dos direitos humanos passa a ser uma das 
prioridades para o meio acadêmico e para a construção de políticas públicas voltadas a garantir a dignidade das pessoas e da coletividade. 
Para a Organização das Nações Unidas, os direitos humanos se constituem como direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de 
raça, sexo, nacionalidade, etnia ou qualquer outra condição. As ciências jurídicas e a nossa instituição têm assumido um papel fundamental na produção 
de conhecimento voltado à implementação desses direitos. Corroborar os espaços virtuais para democratizar a educação, enxergando que os tempos 
atuais exigem uma abordagem interdisciplinar, multiprofissional e digital, é mais um passo para conectar teoria e prática. 
 
Justificativa 
Considerando o necessário isolamento social, a conduta proativa da academia deve se colocar à disposição do meio social para levar a educação em 
direitos humanos para o maior número de pessoas possível. Nunca se usou tanto as salas de aula virtuais e os canais de videoconferência. Incidir no 
conteúdo desses espaços, a fim de promover a dignidade das pessoas, é necessário para que possamos nos adaptar às novas necessidades humanas. 
 
Objetivos 
Levar à diversas instituições como escolas, empresas, associações, grupos de pesquisa, entre outras, o conhecimento do que vem a ser direitos humanos, 
bem como demonstrar as formas para garantir a proteção e efetivação desses direitos. Além disso, terá o condão apresentar as ferramentas digitais como 
um instrumento de concretização desses direitos, diminuindo as distâncias entre a população e as instituições garantidoras. 
 
Destinatários 
Público em geral, notadamente aquelas pessoas vinculadas às instituições parceiras, com destaque para estudantes de escolas públicas e privadas de 
ensino médio, bem como servidores públicos e empregados de empresas privadas. 
 
Viabilidade econômico-financeira 
O projeto tem plena viabilidade econômica, tendo em vista que as atividades serão totalmente virtuais e que o docente se responsabiliza pela total 
execução do projeto através dos meios digitais. 
 
Metas 
Utilizar as ferramentas digitais à serviço de uma educação em direitos humanos, apresentando ao público o real significado dos direitos humanos e as 
ferramentas jurídicas e institucionais para a sua proteção. 
 
Impacto Social 
Ampliação do acesso ao conhecimento acerca dos direitos humanos com o objetivo de evitar a violações. Não obstante possibilitar o conhecimento para 
que quando essas violações ocorrerem, a população como buscar as medidas cabíveis para sua reparação e para implementação de suas necessidades 
básicas. 
 
Abrangência Geográfica 
Estado de Sergipe.de atividade física da Grande Florianópolis, de todas as idades, promovendo a redução da incidência de 
lesões, com abordagem preventiva e o retorno às atividades esportivas. Espera-se ainda uma maior abrangência aos atletas que também serão 
efetivamente acompanhados pelo telemonitoramento. Para os acadêmicos participantes do projeto, espera-se prover melhor raciocínio clínico e expertise 
para abordagem e reabilitação das lesões em atletas, tornando-os melhor preparados para o mercado de trabalho. Para a comunidade acadêmica da área, 
espera-se aumentar o conhecimento científico voltado para o raciocínio clínico e a prática baseada em evidências científicas. Assim, a Instituição pode 
realizar seu fim social com a prestação de serviços de qualidade aos que não possuem acesso a este atendimento específico e especializado fazendo com 
que também os acadêmicos possam ter contato com diversas realidades aumentando assim sua experiência para o mercado de trabalho. 
 



PROJETOS DE EXTENSÃO 2021 - CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SERGIPE 
Relatório atualizado em 11/05/2021 

 

  

 
 

  
 
 
 
  

 Saúde  

Projeto(s) do curso: Fisioterapia 

Título Orientações aos pais de crianças com necessidades especiais: por meio do ambiente virtual 
 
Docente orientador: Lidiane Carine Lima Santos Barreto E-mail: lidiane.barreto@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
Introdução: Os pais de crianças com necessidades especiais têm um papel muito importante no cotidiano de seus filhos, por isso é imprescindível orientá-
los sobre o manuseio correto da criança, sendo preciso instruí-los em relação aos cuidados diários, proporcionando-lhes conhecimentos sobre a patologia 
e, assim, conscientizando-os de que a criança precisa ser estimulada para que ocorra a maturação, minimizando possível regresso no desenvolvimento 
neuropsicomotor (BOBATH, 1980; MOTA, 2005; MELLO et al., 2012; PARDO; CARVALHO, 2011). As crianças com necessidades especiais são mais 
susceptíveis à intercorrências no ambiente domiciliar devido a fragilidade do sistema respiratório. O atendimento inicial de situações de emergência é 
conhecido como Suporte Básico de Vida (SBV), e sua aplicação é fundamental para salvar vidas e prevenir sequelas, até que uma equipe especializada 
possa chegar ao local do acontecimento (CHEHUEN NETO et al.,2016). O ambiente virtual é visto atualmente como excelente meio de comunicação por 
dispor de uma rápida disseminação de informações por meio das redes sociais, aplicativos, bate-papos (chats), websites entre outros (LIBARDI et al., 
2018). Nessa perspectiva, surge a possibilidade de oferecer educação em saúde por meio de tecnologia digital, objetivando levar informação em saúde a 
população. Justificativa: As orientações devem possibilitar o empoderamento da família, pois a participação ativa da mesma contribui para o 
desenvolvimento da criança com deficiência. A comunicação com os pais por meio da tecnologia de informação tem perspectiva de boa aceitação por ser 
de fácil acesso, interativo e gratuito, favorecendo não só atos de educação em saúde, mas de sentidos que promovam os sujeitos, como o resgate da 
cidadania de ajuda ao próximo. Objetivo do presente projeto é orientar os pais de crianças com necessidade especiais por meio de ambiente virtual. 
Metodologia: projeto de extensão a ser desenvolvido por acadêmicos do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio de Sergipe de forma remota, 
com utilização de cartilhas/posts educativos e reuniões virtuais com pais de crianças com necessidades especiais, esta comunicação ocorrerá via 
plataformas digitais, como ZOOM, Microsoft Teams, Whatsapp e redes sociais. Os temas inicialmente propostos serão: noções de Suporte Básico de Vida 
(Manobra de Heimlich e Reanimação Cardiopulmonar voltados para recém-nascidos, lactentes e crianças); orientações quanto aos cuidados de higiene 
pessoal e dicas de atividades lúdicas e exercícios que possam ser realizados em casa com a mediação dos pais a fim de estimular o desenvolvimento 
neuropsicomotor. Viabilidade econômico-financeira: o projeto é considerável viável, uma vez que o material necessário à sua execução será o mesmo que 
os discentes utilizam para as aulas remotas ofertadas no período de distanciamento social, incluem (computador, notebook, celular e acesso à internet). 
Meta: Oferecer educação em saúde por meio de tecnologia digital. Impacto Social: Espera-se que este projeto seja capaz de esclarecer eventuais dúvidas 
dos pais nos cuidados e assistência aos seus filhos especiais, principalmente no que diz respeito às noções de Suporte Básico de Vida para leigos, estas 
informações serão de grande valia, capazes de salvar vidas, uma vez que estas crianças são mais susceptíveis à aspirações por corpo estranho e paradas 
cardiorrespiratórias. Abrangência Geográfica: O projeto não apresenta restrições físicas/ geográficas, para participar basta ter acesso à internet e um 
veículo de transmissão como celular.de atividade física da Grande Florianópolis, de todas as idades, promovendo a redução da incidência de lesões, com 
abordagem preventiva e o retorno às atividades esportivas. Espera-se ainda uma maior 
abrangência aos atletas que também serão efetivamente acompanhados pelo telemonitoramento. Para os acadêmicos participantes do projeto, espera-
se prover melhor raciocínio clínico e expertise para abordagem e reabilitação das lesões em atletas, tornando-os melhor preparados para o mercado de 
trabalho. Para a comunidade acadêmica da área, espera-se aumentar o conhecimento científico voltado para o raciocínio clínico e a prática baseada em 
evidências científicas. Assim, a Instituição pode realizar seu fim social com a prestação de serviços de qualidade aos que não possuem acesso a este 
atendimento específico e especializado fazendo com que também os acadêmicos possam ter contato com diversas realidades aumentando assim sua 
experiência para o mercado de trabalho. 
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 Saúde  

Projeto(s) do curso: Nutrição 

 Tecnologia da Informação  

Projeto(s) do curso: Redes de Computadores 

Título ALIMENTO NOTA 10: mitos e verdades sobre a higienização de alimentos durante e pós pandemia pela COVID-19 
 
Docente orientador: Denise Andrade da Silva E-mail: andrade.denise@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
Diante o estado de pandemia da Covid-19, decretado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no dia 11 de março 2020 e confirmada no Brasil em 16 
de março de 2020, diversas medidas foram tomadas visando a redução da contaminação da população brasileira. Compreendendo a gravidade sanitária 
instaurada e considerando que uma das formas de contágio da Covid-19 é através do contato por objetos ou superfícies que estejam contaminados, 
seguidos de contato pela mão, nariz e boca, torna-se fundamental a intensificação de cuidados com a manipulação de alimentos e a implementação de 
medidas que minimizem os riscos de contaminação e possíveis agravos à saúde da população, sendo um ponto fundamental para o consumo de alimentos 
seguros. Diante do exposto o objetivo do projeto é auxiliar na prevenção da contaminação alimentar através de ações extensionistas que utilizam mídias 
sociais para disseminar conhecimento e orientações científicas a respeito das medidas sanitárias quanto à higienização dos alimentos durante e pós 
pandemia da COVID-19. Inicialmente serão realizadas buscas e análise das recomendações da OMS quanto às medidas sanitárias de higiene pessoal e de 
manipulação dos alimentos, as quais contribuem para a redução da disseminação da doença em âmbito doméstico. A partir da coleta desses dados, será 
criada a página “Alimento Nota 10” em mídia social onde serão realizadas publicações (filmagens, posts de “mitos e verdades” e ilustrações) semanais de 
uma maneira clara e de fácil compreensão do público em geral, com utilização de estratégias para maior alcance como o uso de hashtags. Todo o 
processo de avaliação e coleta de dados será feito utilizando as métricas (número de seguidores, curtidas e visualizações; Hashtags; envolvimento, perfil 
e características dos seguidores) disponíveis gratuitamente na mídia social utilizada. Para a análise dos dados será utilizado o software Excel@ 2013. 
Espera-se contribuir na disseminação de informações sobre a higienização de alimentos no âmbito doméstico durante e pós pandemia da COVID-19 a fim 
de minimizar os riscos de contaminação gerando impacto familiar, social e econômico.      

Título Conectando Gerações – Inclusão Digital para a 3ª idade 
 
Docente orientador: Marcio Rodrigo Elias Carvalho E-mail: marcio.carvalho@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 Com o desenvolvimento científico e tecnológico, os computadores e celulares passaram a fazer parte da vida das pessoas de forma ubíqua (TANENBAUM, 
2003). E não é necessário irmos muito longe para percebermos o impacto que a tecnologia, a internet, e o advento dos computadores e celulares provocam 
em nossas vidas. Chega a ser difícil imaginar a realização de uma tarefa simples, como por exemplo, a marcação de um exame em uma clínica, sem o 
auxílio destas tecnologias (STALLINGS, 2005). 
Dessa forma, este projeto de extensão, em parceria com organizações e comunidades carentes, tem por escopo ensinar a terceira idade a utilizar celulares 
e a internet, de forma consciente. Os encontros ocorrerão de forma assíncrona e síncrona de forma remota através dos canais do youtube, com lives e 
podcast, com auxílio de alunos e professores dos cursos de Tecnologia da Informação, para transferência do conhecimento e uso da forma correta e 
consciente da internet. Com este projeto de extensão, eles terão a oportunidade de aprender o uso de internet e aplicativos essenciais, hoje sendo uma 
atividade crucial no mundo totalmente moderno de forma intuitiva e dinâmica. No entanto, é importante perceber que o ensino de uso adequado destas 
tecnologias não deve ser visto como um fim em si mesmo. Assim, durante o processo de aprendizagem, o idoso participará de atividades que 
desenvolverão sua capacidade de interação com novas ferramentas de comunicação. 
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 Ciências Jurídicas  

Projeto(s) do curso: Direito 

 Ciências Jurídicas  

Projeto(s) do curso: Direito 

Título PROJETO ACOLHER: UMA VISÃO ÉTICA E JURÍDICA DO DANO MORAL E PSICOLÓGICO  CONTRA A MULHER 
 
Docente orientador: EVELINE DE CASTRO CORREIA E-mail: eveline.correia@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 O presente projeto de extensão tem como tema: acolher: uma visão ética e jurídica sobre a violência moral e psicológica contra a mulher. Dando 
continuidade a este projeto que foi exitoso em 2020, mesmo de forma remota, onde tivemos a participação efetiva de 20 alunos e da sociedade em geral. 
A violência moral e psicológica contra a mulher em específico no ambiente escolar é comum, entretanto a comunidade docente e discente não se encontra 
informada e preparada a enfrentar esta situação. O ato de violentar psicologicamente uma pessoa em face do gênero se constitui uma grave violação dos 
direitos humanos. O artigo 7º da Lei 11.340 tipifica como violência psicológica qualquer conduta que cause dano emocional ou prejuízo à saúde psicológica 
e à autodeterminação da mulher; diminuição, prejuízo ou perturbação ao seu pleno desenvolvimento; que tenha o objetivo de degradá-la ou controlar 
suas ações, comportamentos crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, 
perseguição, insulto, chantagem, ridicularização, exploração, limitação do direito de ir e de vir, ou qualquer outro meio. Entre os tipos de violência 
perpetradas na ambiência escolar destaca-se a moral e psicológica e mais especificamente aquela deferida contra a mulher. O objetivo geral: deste projeto 
de extensão é informar e debater no ambiente universitário e na comunidade em geral a violência sofrida por motivo de gênero, assunto este um tanto 
quanto velado e passível de consequências jurídicas e psicológicas irreversíveis. Pretende-se realizar um projeto interdisciplinar com as áreas do direito, 
psicologia e sociologia e envolver aluno(a)s, docentes, funcionário(a)s e a sociedade civil. Justificativa:   Justifica-se o projeto de extensão em face da 
importância do tema, bem como fomentar a discussão acadêmica sobre a violência de gênero, seja ela moral ou psicológica. Por vezes, este assunto é 
velado entre as próprias mulheres, e em alguns casos o desconhecimento de situações danosas que possam ser enfrentadas na seara jurídica e emocional. 
Na ambiência escolar a violência perpetrada em face do gênero e com casos de bullyng funcional é muito comum, sendo assim o projeto se propõe a 
analisar os casos de violência moral e discutir as situações existentes. Metodologia:  A metodologia do projeto será analítica descritiva com estudos de 
casos. A proposta é ter encontros semanais com alunos, funcionários e professores, e mensalmente proporcionar eventos externos para debater e 
esclarecer a todos sobre a violência moral. 

Título DIREITO A VIDA ADOLESCENTE 
 
Docente orientador: FRANCISCA ILNAR DE SOUSA E-mail: sousa.francisca@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 INTRODUÇÃO. O Projeto tem como tema o direito à vida digna de adolescentes em processo de formação escolar. Portanto, a área física de abrangência 
do projeto será comunidades de Fortaleza, com alun@s de escolas públicas, com realização de oficinas e palestras a partir de temas por el@s sugeridos, 
cujo objetivo geral é qualificar adolescentes e seus familiares para usufruto de uma vida digna. 1 JUSTIFICATIVA. Trabalharemos com o poder da prevenção 
sociocultural e jurídica, para que adolescentes não precisem do sistema sócio-jurídico-penal, com ações e de formação com adolescentes e familiares, em 
espaços na comunidade, de forma que seja garantido o direito à vida e à liberdade de decidir e existir. 2 OBJETIVOS. As atividades sugeridas têm como 
objetivo principal sensibilizar para reflexão acerca de direitos dos adolescentes e de seus familiares, cuja preocupação precípua é a formação para uma 
vida digna, conforme cronograma a seguir. 3 METODOLOGIA. As atividades serão realizadas por meio de lives, gravação de vídeos no You Tube, 
trabalhando conteúdos por meio de mapas mentais e conceituais, power point. Conteúdos que serão organizados pelas bolsistas. 4 VIABILIDADE 
ECONÔMICO-FINANCEIRA. O Centro Universitário Estácio do Ceará possui estrutura para atividades de reuniões com os alunos voluntários, por meio da 
Plataforma Digital, Teams e, com a comunidade, por meio de outras plataformas; despesas com material de impressão e xerox são de nossa 
responsabilidade. 
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 Engenharia  

Projeto(s) do curso: Engenharia Elétrica 

Título PROJETO DE EXTENSÃO NA ENGENHARIA: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL SOLIDÁRIA EM ELETRCIDADE APLICADA 
 
Docente orientador: Edson Brito Junior E-mail: edson.brito@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 O projeto Qualificação Profissional do curso de Engenharia do Centro Universitário Estácio do Ceará terá duração de aproximadamente 1 ano. No primeiro 
semestre, as atividades vão de março a junho de 2021 e no segundo semestre, vão de agosto de 2021 a janeiro de 2022 . As aulas teóricas poderão ser 
ministradas remotamente devido ao cenário da COVID19 e ainda poderão ser acompanhadas por aulas práticas usando ambientes virtuais da 
aprendizagem. As atividades  da capacitação acontecem às tardes, uma vez por semana. No final de cada semestre é fornecido um certificado ao aluno 
que concluiu o curso. São considerados concluintes aqueles que frequentam, no mínimo, 75% das aulas. Para avaliar o resultado do curso, ou seja, o ganho 
de conhecimento dos alunos durante as atividades, no primeiro dia de aula, os alunos responderão a um questionário formulado pelo professor envolvido 
no curso. O questionário será dividido em duas partes: na primeira, as perguntas serão formuladas com o objetivo de os organizadores do curso saberem 
o conhecimento prévio dos participantes sobre alguns conceitos de eletricidade que serão abordados nas atividades; na segunda parte, as perguntas 
serão direcionadas à expectativa dos alunos quanto ao curso. Este mesmo questionário será aplicado novamente no último dia de aula com o objetivo de 
ser avaliado o ganho de conhecimento adquirido pelos participantes.   
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 Economia Criativa  

Projeto(s) do curso: Jornalismo 

 Economia Criativa  

Projeto(s) do curso: Design de Modas 

Título Comunicação e Educação 
 
Docente orientador: Luana Amorim Gomes E-mail: luana.gomes@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 "Introdução: Produção de programas de rádio com crianças e adolescentes de escolas municipais da cidade de Fortaleza.  
Justificativa: A relevância deste projeto está relacionada com a oportunização de crianças e adolescentes ao meio de comunicação rádio, aliado à 
tecnologia e também o diálogo com a educação formal que eles vivenciam na escola. Por meio da utilização de técnicas de produção radiofônica e o 
diálogo não só de temas que são trazidos pelos livros formais, os estudantes poderão ampliar o diálogo e ter acesso a outros conteúdos.  
Objetivo: O objetivo do projeto é a discussão de temas pertinentes da comunidade escolar e a produção de programas de rádio a partir do que as crianças 
e adolescentes vivencias no seu cotidiano.  
Metodologia: A metodologia que vamos utilizar para o desenvolvimento das atividades e produção dos conteúdos será a observação participante, tanto 
dos estudantes da graduação em jornalismo, quanto das crianças e adolescentes que farão parte do projeto. Eles terão acesso a técnicas de produção, a 
discussão de temáticas relevantes para a formação, no entanto, trabalharemos com a realidade em que eles estão inseridos e temas da comunidade 
escolar e da comunidade do entorno virão a tona.  
Metas: Serão realizadas 4 oficinas com a participação de educandos e educadores. Serão produzidos 12 programas de rádio  
Impacto Social: Além de aprender técnicas radiofônicas e de comunicação, os participantes poderão dialogar acerca dos direitos da criança e do 
adolescente, situações que vivenciam e, a partir disso, perceber no seu contexto experiências exitosas e que merecem destaque, além de problematizar 
outros aspectos da realidade dos mesmos que merecem atenção. Serão produzidos "programetes" e os mesmos serão disseminados por meio do 
whatsapp, mídia que faz parte do dia a dia dos discentes.  
Abrangência geográfica: A quantidade de escolas que farão parte do projeto será analisada juntamente com a Secretaria Municipal de Educação e ainda 
diante da realidade do novo corona vírus, precisaremos analisar se as atividades acontecerão presencialmente ou por meio das tecnologias digitais.  
Referências: Para amparar a discussão teórica temos autores como Citelli (2001), Soares (2001), Gomes (2013), dentre outros que discutem a comunicação 
e educação e os ganhos pedagógicos e cidadãos de atividades como esta. " 

Título Cliente Oculto 
 
Docente orientador: Vitória Carvalho Fortes E-mail: vitoria.fortes@estacio.br  

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      
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 Gestão  

Projeto(s) do curso: Administração 

O relato positivo de todos os envolvidos na experiência compartilhada entre o Curso de Design de Moda do Centro Universitário Estácio do Ceará, através 
da sua Agência Experimental, e uma rede de varejo de moda, deu o impulso para proposição do Projeto Cliente Oculto. Originalmente entendido como 
um recurso usado por empresas para avaliar seus produtos e serviços, o cliente oculto funciona como uma auditoria para verificar se as ações previstas 
pela empresa estão sendo seguidas conforme o planejado. Sendo essa avaliação realizada sob a ótica do consumidor final, a proposta é que os alunos 
assumam essa função de auditores/consultores. O Projeto visa trazer aos alunos uma experiência com o varejo nas áreas de visual merchandising(VM), 
marketing de moda, atendimento ao cliente, apresentação pessoal dos colaboradores, entre outras, desenvolvendo competências que irão reverberar 
em sua formação. A ideia é que o aluno coloque em prática os conceitos aprendidos na academia prestando uma avalição dos colaboradores e dos setores 
internos da empresa. Para a empresa há um valioso feedback para que possa alinhar o que fora objeto de análise, instituindo a cultura da melhoria 
contínua, além de oportunizar um aprimoramento para os seus colaboradores. Completando a tríade de beneficiados, há os pequenos empreendedores 
de moda da comunidade que serão contemplados com capacitação nas áreas abordadas Metodologia Na visita não anunciada o aluno será recebido como 
um cliente e durante o atendimento ele irá analisar uma série de aspectos previamente abordados em um treinamento promovido, em colaboração, pela 
empresa participante e pela docente responsável pelo projeto. Todas as 7 lojas serão avaliadas mensalmente. A cada mês um aluno fica responsável pela 
visitação, análise e preenchimento de relatórios dos 7 PDV. Para isso, haverá uma etapa inicial com a seletiva dos alunos, apresentação detalhada do 
projeto e da empresa parceira. Na sequência serão capacitados, haverá a apresentação do roteiro avaliativo e a distribuição dos alunos para os meses do 
primeiro semestre. Para o segundo semestre, se faz a confirmação da seleção e segue com treinamento e distribuição. Em paralelo, cada aluno que passa 
pela experiência do cliente oculto, segue dando um apoio a empreendedores da comunidade, nas áreas de marketing de moda, VM e atendimento ao 
cliente Viabilidade a experiência preparatória foi bastante exitosa, com ótimos relatos dos discentes e da empresa parceira. É financeiramente viável por 
não ter aquisições diversas. Os treinamentos –que estão a cargo da empresa parceira, da docente responsável pelo projeto e professores parceiros –
poderão ocorrer por ambiente virtual, bem como há possibilidade de se utilizar dos espaços institucionais. A empresa parceira irá dar uma ajuda de custo 
no transporte e emitirá uma declaração de atuação no projeto aos alunos participantes Metas Implantar grupo de estudos sobre os temas objeto de 
análise no Cliente Oculto; exercitar essa metodologia de análise dos negócios como forma de aprendizagem; oferecer uma formação complementar aos 
alunos; instituir a cultura da melhoria contínua; capacitar pequenos empreendedores da Moda sobre VM, marketing, atendimento ao cliente Impacto A 
execução desse projeto permitirá que a metodologia “Cliente Oculto” seja desenvolvida e aprimorada pela Agência Experimental do Curso de Design de 
Moda, com apoio dos demais cursos que se interessem, permitindo que ela possa ser replicada pelos alunos em sua atuação profissional, bem como 
tornar-se um projeto de caráter permanente. A comunidade externa será beneficiada, pois micro empreendimentos participantes receberão consultoria 
gratuita, que refletirá na melhoria dos seus negócios, beneficiando seus colaboradores e consumidores. Os resultados da avaliação devem ser usados para 
destacar os pontos fortes, detectar os pontos fracos, identificar oportunidades de melhoria e permitir a transformação da realidade da empresa, a partir 
de uma visão im. 

INTRODUÇÃO 
O “Qualificar para Crescer” nasceu em novembro de 2018, sendo realizado no Centro Fashion. O centro comercial popular foi inaugurado em 2017 com 
o objetivo de retirar das ruas de Fortaleza o comércio informal formado por pequenos fabricantes atacadistas. É um dos maiores centros de moda popular 
com mais de 5.500 boxes e 300 lojas. Recebe, em média, 5 mil pessoas por semana de todo o país. Com produtos de moda feminina, masculina, infantil e 
íntima. Oferece hospedagem com 370 leitos para atender aos clientes de outras cidades. O projeto pretende dar apoio aos gestores dos boxes e seus 
colaboradores envolvendo os alunos dos cursos de Administração, RH, Marketing, Turismo, Ciências Contábeis e Direito da unidade Moreira Campos. 
Nossos alunos se envolverão em várias atividades de apoio a gestão, desde o planejamento a execução, serão incentivados e orientados para que façam 
tudo com bastante empolgação e possam aplicar na prática o que aprenderam em sala de aula, despertando o lado empreendedor de cada um. A grande 
maioria dos donos são pessoas que fabricam os produtos que vendem, sem nenhum conhecimento técnico. A ideia é dar incentivo a formalização da 
empresa; recrutamento e seleção; treinamentos, noções do controle financeiro; planejamento de marketing; ações de destino do material descartado; 
suporte as questões jurídicas pelo NPJ e apoio do nosso NAF as questões contábeis. 
A universidade precisa, por constituição e vocação histórica, de estar inserida na problemática social, porque faz parte da usina do futuro de qualquer 
sociedade. (DEMO, 2001). 
JUSTIFICATIVA 
A cada dia surgem novas ideias, novos negócios. Sobreviverá nesse meio competitivo quem se adequar as mudanças, para isso as coisas devem ser feitas 
de acordo com as novas exigências do mercado. O “Qualificar para Crescer” justifica-se pela carência observada nos empreendedores e funcionários do 
empreendimento que não possuem habilidade gerencial para tocar seus negócios e da falta de qualificação dos funcionários em atender a clientela. 
Muitos proprietários são fabricantes e vivem na informalidade, por desconhecerem as formas legais para abertura de seus negócios como também para 
organizar os processos organizacionais indispensáveis. 
  

Título QUALIFICAR PARA CRESCER 
 
Docente orientador: MARCOS ALEXANDRE LIMA DE OLIVEIRA E-mail: lima.marcos@estacio.br  

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      
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 Gestão  

Projeto(s) do curso: Administração 

OBJETIVOS 
Realizar treinamentos pelos Teams aos proprietários e funcionários do Centro Fashion Fortaleza para a excelência no atendimento; Apoiar a construção 
de ações de marketing com oficinas sobre redes sociais, promoções e preços; Estimular mais investimentos nos negócios; Promover o papel da Estácio 
do Ceará e sua importância para a sociedade e crescimento econômico do nosso estado; Envolver nossos alunos em todas as etapas dos treinamentos. 
 METODOLOGIA 
Será elaborado um plano de treinamento utilizando a plataforma Microsoft Teams, focando nos temas sugeridos pelos colaboradores, de acordo com 
suas necessidades. Ocorrerão periodicamente e serão ministrados pelos alunos. Serão desenvolvidos planos de marketing e faremos eventos remotos, 
talk shows, workshops para mostrar os resultados a toda comunidade acadêmica.  
VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 
O projeto não terá custo algum, pois utilizaremos as dependências de nosso campus e do Centro Fashion Fortaleza. 
 METAS 
Atingir em torno de 10% das pessoas que lá trabalham. Cerca de 900 pessoas. 
 IMPACTO SOCIAL 
Fortaleceremos a imagem da Estácio junto a sociedade. Como se trata de um centro de feira popular, o público alvo carente de conhecimento e nosso 
foco é desenvolvê-las a fim de contribuir com seu desempenho profissional, sem falar dos nossos alunos que se sentirão importantes em realizar uma 
ação de tal porte e a partir deste trabalho poderão surgir nossas oportunidades de negócios futuros. 
 ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 
Atender aos 5500 boxes e 300 lojas presentes do Centro na cidade de Fortaleza. 
REFERÊNCIAS 
DEMO, Pedro. Lugar de extensão. In. FARIA, Dóris Santos de (org.). Construção conceitual da extensão universitária na América Latina. Brasília: UnB, 
2001.  

Título VEM EMPREENDER: Gestão, Startup e Inovação  
 
Docente orientador: Haline Cordeiro Rodrigues E-mail: haline.rodrigues@estacio.br  

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
Introdução: O empreendedorismo é responsável por parcela significativa de geração de trabalho e renda em nosso país, além de contribuir para mitigar 
muitos problemas sociais. No âmbito universitário quando estimulado e fortalecido por ações de apoio a potenciais empreendedores e no 
desenvolvimento de modelos de negócios, além de orientação para a gestão de pequenos negócios, pode ressignificar o curso universitário e a escolha 
profissional do aluno. Justifica-se o projeto “VEM EMPREENDER: Gestão, Startup e Inovação” em função de sua capacidade de institucionalização da 
extensão, a partir de suas articulações com o Ecossistema de Startup do Ceará, estudantes do ensino médio, graduação e pós-graduação da Estácio, bem 
como movimentos empreendedores existentes no Ceará. Objetiva-se que alunos de Administração vivenciem a conexão teoria e prática, além de 
estudantes de outros cursos universitários e de escolas de ensino médio, ou ainda comunidades através de ações de extensão social, inovadora e 
continuada, voltadas ao desenvolvimento de competências empreendedoras, além daquelas relacionadas à gestão da inovação. A metodologia baseia-se 
em 2 pilares de sustentabilidade: o primeiro de Formação Empreendedora que acontecerá em Canal do YouTube e Instagram, cujas ações acontecerão 
em formato plataformas síncronas e/ou assíncronas;  e o segundo Comunidade Startup. A formação envolve oferta de oficinas, palestras, lives e entrevistas 
sobre gestão de pequenos negócios, plano de negócio, gestão da inovação, liderança, entre outras. O pilar Comunidade Startup é voltado ao 
fortalecimento da inovação e de startups, bem como participação no chamado ecossistema startup. Desse modo, compreende a participação do projeto 
ou de startups assistidas em Editais e Startup Weekend no Ceará. Estudo de viabilidade econômico-financeira demonstrou que as ações são perfeitamente 
factíveis de aplicação com os recursos da BAE. São metas para 2021: realizar mensalmente um vídeo para o Canal no Youtube; efetivar no mínimo 05 
ações de capacitação, envolvendo cursos, lives e palestras abertas ou articuladas com escolas. Incentivar e apoiar a participação em no mínimo 1 Edital 
de seleção de Startup e/ou Startup Weekend em Fortaleza. Destaca-se como principal impacto a contribuição do projeto para o LPG – Laboratório de 
Práticas em Gestão da unidade. Entre os impactos sociais estão aqueles relacionados aos públicos envolvidos, no caso, estes terão condições de: (a) 
Analisar o contexto local identificando as potencialidades e possíveis problemas a serem solucionados/ dores do consumidor (terminologia empregada 
no meio de Startups); (b) Compreender estratégias de tecnologia social inovadoras relacionadas à geração de trabalho e renda, bem como incentivo ao 
microempreendedor e intraempreendedor; (c) Registrar as experiências do projeto e dos públicos atendidos através de vídeos, pequenos filmes e e-book 
disponibilizando em redes sociais; (d) e por fim, aprofundar a autoconsciência e identificar propósito de vida e carreira os beneficiados.  Tem como 
abrangência geográfica a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). São autores referenciais do projeto: José Carlos Assis Dornelas; Joseph Schumpeter 
(com destaque ideias relacionadas à “destruição criativa” no âmbito da Teoria do Desenvolvimento Econômico), Michael P. Peters; Fernando Dolabela, e 
Alexander Osterwalder & Yves Pigneur (criadores do modelo Canvas e autores de Business Model Generation: Inovação em Modelos de Negócios) e Tim 
Clark (Business Model You). O Projeto irá ser realizado remotamente em suas ações.  
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Projeto(s) do curso: Ciências Contábeis 

Título ORÇAMENTO PÚBLICO CIDADÃO: CRIANDO VALOR AO CONTROLE SOCIAL  
 
Docente orientador: Paulo Henrique Vieira Gomes E-mail: gomes.paulo@estacio.br  

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 INTRODUÇÃO 
Segundo Giacomoni, 2012, orçamento público consiste em um instrumento de planejamento e execução do governo para o período de um ano, no qual 
constam a previsão das receitas e a fixação das despesas da administração pública. O orçamento público é visto frequentemente como uma peça de difícil 
compreensão e meramente técnica elaborada por especialistas com o objetivo de simples atendimento dos normativos legais e constitucionais, desta 
forma deixando de ser valorizado pela sociedade civil como uma ferramenta de planejamento e controle. Este fato ocasiona em um controle social ainda 
muito frágil e insipiente no Brasil, principalmente em estados e cidades onde a grande parcela da população vive abaixo da linha da pobreza como a região 
norte do pais. O controle social, segundo a Controladoria Geral da União (CGU) (2010), é a participação do cidadão na gestão, na fiscalização, no 
monitoramento e no controle das ações da administração pública.  
 
JUSTIFICATIVA 
A participação da sociedade nessas discussões potencializa a capacidade da população em ocupar novos espaços institucionais que antecedem a 
proposição da peça orçamentária de cogestão, com independência, para isso, a sociedade necessita compreender o orçamento, suas informações, os 
limites fiscais e financeiros do poder público para que, de posse do conhecimento, consiga acompanhar a elaboração e execução dos orçamentos públicos, 
participar de forma ativa na questão do controle social e até propor sugestões de emendas ao orçamento durante sua elaboração e apreciação pelo Poder 
Legislativo local. 
 
OBJETIVO 
O projeto tem por objetivo despertar a sociedade local para a importância do orçamento público e seus impactos na vida de cada cidadão, e desta forma 
fomentar o controle social.  
 
METODOLOGIA 
Viabilidade econômico-financeira  
O projeto é viável ao ponto de que apenas será necessário a participação de alunos com conhecimento sobre o assunto os quais serão instruídos por este 
pesquisador, seno todos esse processo executado pela plataforma Microsoft TEAMS. Dessa forma, não haverá custos adicionais para o professor, alunos, 
nem para a instituição. 
 
Metas  
A meta é, em um ano, visitar 05 comunidades estudantis e sociais e formar 20 Fiscais comunitários do Orçamento Público, os quais acompanharão os 
orçamentos públicos, realizarão o controle social e serão os multiplicadores de seus conhecimentos a comunidade já esclarecida sobre a importância do 
assunto.  
 
Impacto Social  
O impacto social é de grande proporção, pois fomentar sobre a importância e papel da sociedade na elaboração e acompanhamento dos orçamentos 
públicos ocasionará em forte controle social que acarretará em mudança de postura dos governantes e parlamentares realizando assim gestões mais 
éticas, probas, participativas e sociais, atendendo o que a sociedade realmente necessita. 
 
Abrangência Geográfica 
A abrangência geográfica se dará na cidade de Fortaleza-CE. 
 
REFERÊNCIAS 
ARAÚJO, Reginaldo Pereira. Controle social dos recursos públicos no Distrito Federal. 
Disponível em: <http://www.esaf.fazenda.gov.br/esafsite/biblioteca/monografias/05_11/Reginaldo_P 
ereira_Araujo.pdf>. Acessado em: 15/11/2019. 
CGU – Controladoria Geral de União. Cartilha Olho vivo no dinheiro público. controle 
social. Orientações aos cidadãos para participação na gestão pública e exercício do 
controle social. Brasília, 2018. Disponível em: 
<http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/CartilhaOlhoVivo/Arquivos/ControleSocial.pdf>. 
Acessado em: 15/11/2019. 
GIACOMONI, James. Orçamento público. 16 ed. São Paulo: Atlas, 20 
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Projeto(s) do curso: Ciências Contábeis 

Título Redes de Cooperação e Disseminação para a Agenda 2030: Conectando Comunidade e Universidade rumo aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável  
 
Docente orientador: Maria da Graça de Oliveira Carlos E-mail: Maria.Carlos@estacio.br  

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 A Agenda 2030 resultou de um protocolo internacional assinado por 193 países criando uma parceria mundial para o desenvolvimento, e definiu 17 
grandes prioridades globais, denominadas de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) com 169 Metas que tratam da fome, pobreza, do clima, 
visando à paz entre os povos e um caminho mais sustentável para o planeta. 
Justificativa:  
Este trabalho cumpre um papel da Extensão Universitária ao conectar comunidade interna e externa e pretende contribuir para a agenda 2030, que se 
tornou uma missão mundial sob coordenação da ONU por meio do Pacto Global. 
Uma verificação em grades curriculares permitiu observar que não há evidências do tema ODS em currículos escolares e não se identifica ação nos setores 
da sociedade.   
A discussão e divulgação do assunto, de forma educativa é oportuna. Delors et al. (2006) defendem o potencial da educação como fator de transformação, 
entendendo que o ensino inclui a construção e acumulação de conhecimento, e também o aprendizado de saber, fazer, viver e aprender a ser. A Educação 
para a Sustentabilidade surge como instrumento para mudanças no mundo contemporâneo, incentivo às pessoas e comunidades a refletirem e agirem 
sobre alternativas viáveis (HUCKLE, 2014).  
Este projeto se junta aos esforços da sociedade e da ONU para mobilizar e buscar engajamento tentar conscientizar as pessoas como atores sociais com 
papel relevante e a responsabilidade e oportunidade de ajudar a alcançar as propostas da Agenda 2030. 
Objetivo Geral:  
O projeto tem como objetivo promover uma rede de cooperação buscando identificar e articular as potenciais contribuições da comunidade acadêmica 
universitária, para realização da Agenda 2030 e alcançar os ODS estimulando professores e alunos a serem protagonistas em suas comunidades. 
Objetivos específicos:  
a) Disseminar os objetivos de desenvolvimento sustentável para docentes e alunos na comunidade interna e externa;  
b) Identificar/Mapear as potenciais contribuições da comunidade acadêmica interna e externa 
c) Cadastrar potenciais participantes para a rede de cooperação voluntária aos ODS com docentes e alunos para trabalhar ao longo do projeto. 
Metodologia: 
O projeto se enquadra nos eixos da ação extensionista, articulando Educação e sustentabilidade, Meio Ambiente Direitos humanos e Cidadania.  
É uma pesquisa ação, com observação participante. No âmbito interno, o público-alvo são alunos e professores da Estácio FIC. No âmbito externo, envolve 
participação de docentes das IES convidados e debatedores nas áreas dos ODS aberta ao público. O projeto inclui participação internacional de 
universidades Íberoamericanas em rede de cooperação e também explora a percepção de estudantes da comunidade local em nível não universitário em 
três Associações de bairro, que mantem atividades educativas complementares e de natureza cultura.   
A abordagem aos sujeitos é virtual utilizando Netnografia em rodas de conversa, por meio de Webinar sistemáticas via ferramentas tipo zoom, meet, 
teams. 
A partir da abordagem o trabalho permite a inclusão de outras IES  necessitando apenas a concordância em participar da rede de cooperação proposta 
no projeto. 
O mapeamento de contribuições será feito com a aplicação de surveys e a tabulação e cadastramento das parcerias adotará a estatística descritiva 
associada a webometria em páginas de ODS a web. 
Viabilidade econômico-financeira:  
O projeto não carece de recursos financeiros e não possui custos para a Estácio. 
Impacto Social 
Espera-se propiciar a compreensão do papel que a comunidade acadêmica pode produzir como agente da sociedade do conhecimento para inspirar, 
mobilizar e empoderar jovens alunos e professores sobre a possibilidade de transformar a realidade ao refletir sobre os desafios globais e atuar de modo 
mais consciente e responsável em sua cidadania.  
Abrangência geográfica  
Foco na região metropolitana de Fortaleza com participação de parceiros de IES Iberoamericanas. 
Referências 
CALAZANS, D. L. M. 
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Projeto(s) do curso: Fisioterapia 

 Saúde  

Projeto(s) do curso: Educação Física 

Título PROAMMA - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A MULHER MASTECTOMIZADA  
 
Docente orientador: CLEONEIDE PAULO OLIVEIRA PINHEIRO E-mail: cleoneide.oliveira@estacio.br  

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 O câncer de mama é uma neoplasia maligna, resultante da associação de fatores de risco multáveis e imutáveis. É o segundo tipo de câncer mais frequente 
no mundo e continua sendo uma das principais causas de morte de mulheres no Brasil e no mundo (BRASIL, 2019). No Brasil, estimam-se 66.280 novos 
casos de câncer de mama, até o fim de 2020, as taxas de mortalidade continuam elevadas, pois o diagnóstico do câncer de mama ocorre em estágios 
tardios da doença, e isso acaba comprometendo a qualidade de vida e reduzindo a sobrevida dos pacientes. Acreditando que não é fácil receber o 
diagnóstico desta patologia, e levando em consideração as possíveis alterações e dificuldades enfrentadas pelas mulheres submetidas aos procedimentos 
terapêuticos necessários, é que se julga 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 nos anos anteriores era 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 públicas dentre outros), mas diante do cenário mundial que nos encontramos na atualidade frente à pandemia, propomos sua 
realização de forma remota, prezando a segurança de todos os envolvidos e entendendo a  importância de não deixarmos de assistir as pacientes do 
projeto, bem como os alunos, professores e funcionários da instituição.  Propomos rodas de conversas; palestras com especialistas na área; exercícios 
fisioterapêuticos remotos em vídeos, que o publico assistido possam realizar em casa com seus próprios recursos disponíveis. Além de atividades remotas 
fisioterapêuticas, realizaremos encontros virtuais em parceria com áreas de Psicologia, Nutrição, Enfermagem através de palestras, oficinas e dinâmicas 
e demais cursos da Estácio. Sugerimos que o projeto seja desenvolvido em duas formas: preventiva e reabilitadora como foi idealizado. A Abordagem 
preventiva é através de palestras, rodas de conversas sobre o câncer de mama, fatores de risco, prevenção e detecção precoce  realizadas pelo  sistemas 
de web conferências, inclusive com convidados de renome na área, 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, serviços oncológicos e organizações 
não governamentais do estado que estejam realizando suas atividades de maneira remota. A abordagem reabilitadora será feita com a prática de 
exercícios, orientação de hábitos de vida saudável através de vídeos educativos gravados e ao vivo pelo Teams ou google meet. Será feito uma avaliação 
e reavaliação das condições física da mulher a partir das falas, suas queixas e da dinâmica de realização de movimentos dos membros superiores, 
especialmente o ipsilateral a mastectomia, sendo realizado print skin das telas (o que nos dará noção da amplitude do movimento). Nos demais encontros 
será verbalizado os exercícios livres para que, mesmo a distância, seja realizado pela mastectomizada que serão precedidos da automassagem e auto 
drenagem (explicado e ensinado nos encontros iniciais) que serão repetidos nos demais encontros. Esta abordagem consiste em 4 etapas: 1ª Captação de 
pacientes online; 2ª avaliação; 3ª Plano de assistência ao paciente para ser realizados em suas residências; 4ª Formação de grupos. Os alunos participantes 
do projeto serão treinados e envolvidos em todas as etapas e abordagem. A mulher é admitida no grupo de reabilitação, através da demanda espontânea 
ou encaminhada por diferentes especialidades médicas. Será utilizada também as diversas redes sociais na divulgação do projeto, captação e atendimento 

Título Escola de Futebol e Futsal Estácio do Ceará  
 
Docente orientador: Dionisio Leone de Alencar E-mail: dionisio.alencar@estacio.br  

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      
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 Saúde  

Projeto(s) do curso: Nutrição 

A pandemia causada pelo Covid 19 tem desafiado as instituições de ensino superiores a estratégias inovadoras como forma de dar continuidade aos 
projetos desenvolvidos em seus três pilares: ensino, pesquisa e extensão. 
Diante desse cenário, o Curso de Educação Física do Centro Universitário Estácio do Ceará vem propor, para o período de março de 2021 a janeiro de 
2022 o PROJETO ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL ESTÁCIO DO CEARÁ.  
O referido Projeto atenderá crianças e adolescentes, bem como a comunidade acadêmica com atividades orientadas pelo professor proponente do Projeto 
e por alunos do referido curso.  
A proposta é que no primeiro semestre de 2021 às ações sejam desenvolvidas de formas remotas, e no segundo semestre, bem como ainda no 1º 
semestre, caso as atividades voltem ao normal, às ações sejam desenvolvidas de formas presenciais. Essa possibilidade deverá estar em consonância com 
as orientações da Organização Mundial da Saúde – OMS, do Ministério da Saúde – MS e das demais autoridades sanitárias. 
Dentre os objetivos propostos podemos destacar: oferecer oportunidade da aprendizagem do futebol e do futsal; influenciar na formação do cidadão, 
descobrir novos talentos, possibilitando um ponto de partida para uma possível ascensão social; contribuir na formação continuada dos alunos dos Cursos 
de Educação Física da Estácio e utilizar os eventos propostos como estratégia de captação de alunos para os Cursos da Estácio. 
Serão oferecidas 4 turmas de 30 alunos cada. No primeiro semestre ou enquanto as aulas presenciais não forem liberadas pelos órgãos dos governos 
serão oferecidas palestras, workshop, cursos, dentre outros para os alunos dos Cursos de Educação Física da Estácio, alunos de outras IES e Profissionais 
de Educação Física. Os alunos da Estácio que participarem das atividades do Projeto serão contemplados com horas nas Atividades Acadêmicas 
Complementares (ACC). As atividades do projeto servirão como campo de estágios para os alunos dos Cursos de Educação Física da Estácio. 
O Projeto não terá custo financeiro para o Centro Universitário Estácio 

Título PERFIL NUTRICIONAL E ALIMENTAR HIV/AIDS INTERNADOS OU EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM UM 
HOSPITAL PÚBLICO DE FORTALEZA/CE  
 
Docente orientador: ANA LUIZA DE REZENDE FERREIRA MENDES   E-mail: ANA.RESENDE@ESTACIO.BR  

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 A AIDS é uma doença crônica e progressiva, com impacto no estado nutricional manifestado mais agressivamente na Síndrome Consumptiva, sendo este 
um critério definidor de AIDS. Este impacto é notado de forma mais branda na vasta maioria dos pacientes, devendo ser prevenido ou tratado, pois mesmo 
a desnutrição moderada tem um claro efeito adverso no resultado da doença O aparecimento dos distúrbios metabólicos secundários ao uso de anti-
retrovirais vem modificando o cuidado em HIV e aids. Um dos efeitos mais importantes é o risco de eventos cardiovasculares. A investigação da presença 
de risco cardiovascular entre pessoas com infecção pelo HIV tem potenciais benefícios na modificação do estilo de vida e auxilia a abordagem das 
dislipidemias. A contagem de linfócitos T-CD4+ estabelece o risco de progressão para aids e morte; portanto, é o indicador laboratorial mais importante 
em pacientes assintomáticos, para definir o momento de iniciar o tratamento. Para esse grupo de pacientes, a carga viral (CV) tem maior importância 
quando a contagem de linfócitos T-CD4+ estiver próxima a 350/mm3, auxiliando a estimar a intensidade da deterioração imunológica no período até a 
próxima consulta agendada, apoiando assim a decisão de iniciar o tratamento. A Avaliação Nutricional (AN) evidencia deficiências isoladas ou globais de 
nutrientes e possibilita a classificação dos indivíduos em níveis graduados de estado nutricional, servindo como um valioso instrumento para a 
determinação da terapêutica clínica ou dietética, a fim de tentar corrigir o déficit observado. A atenção aos problemas de desnutrição é de primordial 
importância devido ao tempo de morte ser mais exatamente relativo ao grau de depleção de Massa Celular Corporal (MCC) do que a alguma infecção 
basal específica2. O tipo de orientação nutricional, a complexidade da avaliação e o grau de intervenção devem variar com o estágio da doença do 
indivíduo. Recomenda-se que todo paciente infectado pelo HIV seja encaminhado ao profissional nutricionista logo após o primeiro diagnóstico para 
avaliação do seu perfil nutricional, determinando e priorizando intervenções dietoterápicas apropriadas através de metas individualizadas, para tratar 
deficiências nutricionais, manter ou restaurar a MCM e melhorar a qualidade de vida. É fundamental o tratamento das doenças agudas para que a TN 
consiga reverter ou amenizar o processo de consumo. A própria terapia medicamentosa pode induzir a transtornos gastrintestinais, anorexia e 
conseqüente perda de peso. Portanto, seus horários devem ser temporizados para o máximo proveito tanto dos medicamentos como dos alimentos, 
otimizando a qualidade de vida do paciente. Deve-se considerar também a relação custo-benefício do tratamento. A desnutrição e seus distúrbios devem 
ser prevenidos e/ou tratados através de metas eficientes apoiadas em três bases: avaliação, orientação e intervenção nutricional. A complexidade da 
avaliação, o tipo da orientação e o grau de intervenção devem variar com o estágio de doença do indivíduo. 
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Projeto(s) do curso: Biomedicina 

 Saúde  

Projeto(s) do curso: Fisoterapia 

Título Biomedicina e Saúde da Comunidade 
 
Docente orientador: ALANA DE FREITAS PIRES E-mail: alana.pires@estacio.br  

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 Introdução: A saúde é elemento central para o desenvolvimento humano, social e econômico, configurando-se em importante dimensão da qualidade de 

vida. Os cuidados integrais com a saúde implicam ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e fatores de risco e, bem como o tratamento 
adequado dos doentes. Neste contexto, a promoção da saúde é o “processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de 
vida e saúde, incluindo maior participação no controle desse processo” (Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, Ottawa, Canadá, 1986).  
Justificativa: Os desafios para a promoção da saúde junto à população são múltiplos, pois os fatores que as colocam em situação de risco se originam em 
diferentes contextos de vida, incluindo desde o micro sistema familiar até o macro sistema social, cultural, político e econômico. Dessa forma, a promoção 
da saúde, para alcançar seus objetivos, exige ação coordenada entre governo e sociedade. Neste contexto, as ações que envolvam Universidade-
Comunidade são de extrema importância, pois irão proporcionar aos estudantes um aprofundamento temático, estímulo à investigação científica, a 
convivência com as problemáticas locais e regionais, promovendo o aprimoramento da capacidade de interpretação crítica e reflexiva, contribuindo para 
a formação profissional, social e cidadã. Os estudantes do curso já iriam vivenciar a prática profissional, pois os biomédicos atuam nas equipes de saúde 
contribuindo com a Estratégia de Saúde da Família, desenvolvendo suas ações através do estudo da saúde, da doença e da interação com a comunidade.  
Objetivos: Fortalecer a capacidade da população nas tomadas de decisões que afetem sua vida e para optar por estilos de vida saudáveis por meio da 
prestação de serviços assistenciais e ações de caráter educativo para a promoção da saúde.  
Metodologia: Serão realizadas ações concretas de promoção da Saúde em atendimento da população transeunte de praças e centros comerciais do 
entorno da Estácio Unidade Centro, Fortaleza, Ceará. Também serão oferecidos cursos e lives por plataformas virtuais. Serão aplicados questionários 
virtuais e, quando presencialmente, serão coletados dados indicadores de doenças cardiovasculares e diabetes, doenças de prevalência mundial, como 
peso e altura (cálculo de Índice de Massa Corporal - IMC), Circunferência Abdominal (CA), Glicemia, Medida de Pressão arterial e Frequência Cardíaca. Os 
atendidos receberão orientações de saúde através de cartilhas, jogos e palestras. Viabilidade econômico-financeira: O curso de Biomedicina já dispõe da 
maioria do material a ser utilizado (faixa para ser fixada na localidade da ação; balança, trenas, aparelhos para aferir pressão, fichas para registro de dados, 
calculadoras, aparelho de glicemia), sendo necessária a compra de material de consumo (fitas de glicemia, luvas, kits anti-ABO) que será assumida pelo 
professor coordenador do projeto.  
Metas: Formar acadêmicos com um perfil dotado de senso crítico e de responsabilidade em relação à realidade social da comunidade; Exercitar o trabalho 
em equipe; Melhorar a qualidade de vida do público atendido tanto no aspecto relacionado à saúde quanto no social; Proporcionar a adoção de hábitos 
saudáveis por parte da população, além de internalizar a responsabilidade individual da prática da saúde.  
Impacto social: Pretende-se atender um mínimo de 20 pessoas/mês, o que irá garantir uma importante ação de promoção da Saúde na Comunidade de 
entorno da Unidade Centro.  
Abrangência geográfica: Praças, Centros Comerciais e Escolas de Fortaleza-CE, principalmente no bairro Centro.  
Referências: Carta de Ottawa - OPAS - Organização Panamericana de Saúde 

Título FISIOTERAPIA NA COMUNIDADE 
 
Docente orientador: GEÓRGIA GUIMARÃES DE BARROS CIDRÃO  E-mail: cidrao.georgia@estacio.br  

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      
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 Saúde  

Projeto(s) do curso: Farmácia 

Mesmo com muitos avanços, o fisioterapeuta tem suas atividades profissionais voltadas para a reabilitação e recuperação de pessoas fisicamente lesadas, 
com atuação em níveis de atenção secundária e terciária à saúde. Contudo, a formação universitária, de acordo com o Ministério da Educação, indica que 
o fisioterapeuta é um profissional generalista, apto a atuas nos três níveis de atenção à saúde, não devendo ficar limitado às ações curativas e 
reabilitadoras (LACERDA;RIBEIRO, 2011). 
A fisioterapia na atenção primária em saúde corresponde a uma nova concepção do processo saúde/doença e de seus condicionantes, associando os 
saberes populares com o conhecimento técnico, além de ser um campo rico para a atuação de um projeto de extensão (ROSA et al, 2013). 
É dentro desta perspectiva de atuação profissional que o Projeto de Extensão “Fisioterapia na Comunidade” será desenvolvido, inserindo o acadêmico de 
fisioterapia da Estácio no âmbito preventivo, agindo em programas de promoção de saúde e proteção específica. É importante enfatizar que a população 
ainda se encontra muito carente de informações e orientações sobre como prevenir doenças e sobre a educação em saúde. 
Além disso, devemos destacar que o acadêmico de fisioterapia da Estácio, dentro da grade curricular do curso, apenas vivencia essa realidade no 8º 
semestre. Desta forma, o acadêmico será inserido de forma mais precoce no âmbito da saúde da família. 
O projeto também se propõe a levar o cuidado fisioterapêutico aos domicílios, pois os pacientes que não tiverem condições físicas e socioeconômicas 
para se deslocarem do seu domicílio, serão também assistidos pela nossa equipe. 
Esse projeto ocorrerá nas unidades do Centro Universitário Estácio do Ceará, nas comunidades da Regional II (incluindo uma Igreja local) e Centro de 
Fortaleza, regionais onde localizam-se as unidades do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio do Ceará.  
Os objetivos e metas desse projeto são: 
• Ofertar atividades de extensão aos alunos do curso de fisioterapia, integrando ensino e extensão na Atenção Primária, através de ações 
educativas que visam à manutenção e promoção da saúde, como também, quando necessário, ações de reabilitação nos moradores das comunidades; 
• Aprofundar os conhecimentos dos alunos do curso de fisioterapia na atenção primária em saúde; 
• Inserir o aluno do curso de fisioterapia precocemente na realidade da Saúde da Família;  
• Destacar o vínculo entre ensino e práticas sociais; 
• Conhecer as necessidades de saúde da comunidade; 
• Aproximar ensino e pesquisa na Saúde da Família, estimulando a realização e a publicação de trabalhos científicos;  
O Projeto Fisioterapia na Comunidade realizará semanalmente palestras de educação em saúde, rodas de conversa, além de atendimentos coletivos, 
individuais e domiciliares, onde serão investigados os riscos de surgimentos de agravos à saúde. Quando necessário, os pacientes serão também 
encaminhados à clínica escola do Centro Universitário Estácio do Ceará.  
Após cada dia de atuação, os acadêmicos irão elaborar relatórios discriminando o que observaram e irão propor ações para solução dos problemas 
encontrados.  
Trata-se de um projeto viável do ponto de vista financeiro, pois utilizaremos, quando necessário, materiais já existentes nos laboratórios da faculdade e 
na Clínica Escola de Fisioterapia.  
O projeto traz como impacto social a prevenção da instalação de algum agravo à saúde da comunidade e quando este ocorrer, ampliaremos o acesso ao 
tratamento fisioterapêutico, diminuindo assim o número de pessoas que não tem acompanhamento por falta de vagas. 
Como meta esse projeto busca capacitar e estimular os acadêmicos de fisioterapia a prestar uma assistência à saúde integral, qualificada e ética na atenção 
primária,  incentivando a responsabilidade coletiva, inserindo o discente no meio popular para compreender as suas necessidades, lutas e os seus saberes. 
LACERDA, D. A. L.; RIBEIRO, K. S. Q. Fisioterapia na comunidade. Editora U 

Título Uso Racional de Medicamentos em pacientes celíacos do Estado do Ceará 
 
Docente orientador: Karoline Sabóia Aragão  E-mail: karoline.aragao@estacio.br  
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 Saúde  

Projeto(s) do curso: Enfermagem 

A Doença celíaca (DC) é uma enteropatia autoimune caracterizada pela intolerância ao glúten. Esta patologia é considerada um problema de saúde pública 
subnotificada, visto que a cada 8 indivíduos com a doença, somente um possui o diagnóstico médico concluído. (MUNIZ et al, 2016). A DC causa graves 
prejuízos a saúde entérica do celíaco, podendo provocar atrofia das vilosidades, inflamação e danos ao revestimento intestinal, interferindo diretamente 
na absorção de nutrientes essenciais ao organismo. A má absorção de ferro, ácido fólico, vitamina B12 e cálcio podem estar presentes, já que esses 
nutrientes são absorvidos na primeira porção do intestino, região frequentemente acometida pela doença. Ademais, a análise de cereais usados nos 
alimentos sem glúten sugere que eles podem conter menos ferro, fibra, folato, tiamina, riboflavina e niacina. A monitorização dessas deficiências após o 
início da dieta isenta de glúten garante completa e eficiente recuperação nutricional nesses pacientes (SHANNAHAN, LEFFLER, 2017). Recomenda-se ainda 
que todo paciente com DC tenha adequada ingestão de cálcio e vitamina D (GUANDALINE, et al., 2016). 
A doença celíaca é uma enteropatia autoimune que acomete o intestino delgado, provocada pela ativação das células T e células B como resposta imune 
à proteína no paciente com predisposição genética (MURCH, 2016; MINA, et al., 2011). O diagnóstico da doença é realizado por meio de exame para 
detecção do anticorpo transglutaminase tecidual 2 (tTG2). Se a sorologia for positiva, faz-se necessária biópsia duodenal para confirmação diagnóstica. A 
deficiência de IgA, presente em 3% dos pacientes com DC, pode ser uma causa de falso-negativos, visto que a sorologia é baseada em anticorpos IgA 
(MURCH, 2016). 
 A complexidade dos fatores que envolvem a assistência ao paciente com doença crônica, as dificuldades para a manutenção da dieta isenta de glúten e 
as consequências da falta de controle da doença reforçam a necessidade de se estudar componentes do controle eficaz da saúde, com o propósito de 
contribuir no processo de raciocínio diagnóstico, na melhoria da inferência diagnóstica e, consequentemente, na efetividade do plano de cuidados (SILVA, 
2020).  
 
 O glúten está presente em diversos produtos, inclusive na composição química de medicamentos (CRUZ et al., 2015). Os fármacos podem conter 
glúten na forma de ingredientes inativos, excipientes, havendo a possibilidade de estes serem derivados de trigo (PATEL, KROGH, THOMPSON, 1985). No 
Brasil, um estudo realizado com o objetivo de detectar a presença de gliadina em 78 medicamentos comercializados tais como: antiácidos, 
antiinflamatórios, antitérmicos, antidiabéticos, anti-hipertensivos, antibióticos, vitaminas, analgésicos. Dentre os 78 medicamentos analisados acerca da 
presença de gliadina foi obtido resultado de 1,3%, ou seja, 1 dos medicamentos e este com quantidade de gliadina de 5,5mg/100g (SDEPANIAN, 2001). 
A plena obediência à dieta sem glúten pode acabar por ser transgredida quando o paciente tiver a necessidade de utilizar algum medicamento dentre as 
múltiplas categorias medicamentosas existentes no mercado farmacêutico, pelo fato do glúten encontrar-se presente como excipiente nas cápsulas, 
comprimidos e suspensões orais dos medicamentos ( NASCIMENTO et al., 2012). 
Desta forma, o presente projeto de extensão tem como objetivo avaliar a percepção do conhecimento da presença de glúten e seus derivados em 
medicamentos e cosméticos utilizados pela comunidade celíaca e aplicação de serviços de assistência farmacêutica nessa população cadastrada na 
Associação de Celíacos do Brasil no Estado do Ceará.  
Metodologia: O projeto será realizado por meio da plataforma Teams e através do site da Associação de Pacientes Celíacos do Estado do Ceará - ACELBRA. 
Podendo ser realizado de forma totalmente remota considerando o grande acesso dessa comunidade aos meios de informação eletrônicos detectados 
em outros projetos. Serão incluídos nesse projeto pacientes portado. 

Título OFICINAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA COLABORADORES DO SEXO MASCULINO E HOMENS DA COMUNIDADE 
COMO INSTRUMENTO DE EMPODERAMENTO PARA CUIDADO EM SAÚDE 
 
Docente orientador: Francisco Antonio da Cruz Mendonça  E-mail: francisco.mendonca@estacio.br 
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 Tecnologia da Informação  

Projeto(s) do curso: Sistema da Informação 

INTRODUÇÃO: Estudos mostram que a estatística da mortalidade do sexo masculino supera a do feminino e as principais causas de mortalidade dos homens envolvem as 
doenças isquêmicas do coração, cerebrovasculares, respiratórias, os homicídios e acidentes de trânsito (BRASIL, 2009). Essa diferença entre os gêneros, segundo Laurent e 
colaboradores (2005), pode estar relacionada com a prevenção, uma prática não muito adotada pelo sexo masculino e que é muito  utilizada por grande parte das 
mulheres. A não adesão às medidas preventivas em saúde deve-se em grande parte, às variáveis culturas existentes na população masculina. Na construção das 
identidades masculinas, essa influência se destaca, arraigada ao ideário de masculinidade, do “cabra macho” (BRILHANTE et al. , 2018). Com o intuito de facilitar o acesso 
da população masculina aos serviços de saúde, foi lançada em 2009 a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (P NAISH) pelo Ministério da Saúde com 
objetivo geral de promover a melhoria das condições de saúde da população masculina do Brasil (BRASIL, 2009). JUSTIFICATIVA: Estudos realizados a nível nacional e 
internacional, demonstram que devido ao modelo hegemônico masculino imposto pela sociedade, o homem pouco se preocupa com sua  saúde. Para o gênero masculino, 
procurar um serviço de saúde, somente ocorre quando existe alguma queixa ou patologia evidente. Nesse sentido, estudos realizados por Ribeiro, Gomes e Moreira (2018) 
demonstraram os altos índices de morbimortalidade na população masculina. Diante desse contexto, faz-se importante realizar oficinas de promoção da saúde com os 
colaboradores e homens da comunidade como instrumento de empoderamento para cuidado em saúde. OBJETIVOS: • Realizar oficinas de promoção da saúde para 
colaboradores do sexo masculino e homens da comunidade que residem no entorno do Centro Universitário Estácio do Ceará como instrumento de empoderamento para 
cuidado em saúde; • Caracterizar sociodemograficamente os colaboradores do sexo masculino e homens da comunidade. METODOLOGIA: Serão contactadas por meio de 
visitas aos setores de trabalho das quatro unidades do Centro Universitário Estácio do Ceará: Via Corpvs, Moreira Campos, Parangaba e Centro com apoio de Recursos 
Humanos da unidade para serem feitos os convites para oficinas e divulgação do cronograma das atividades. Será realizada também oficinas com os homens da 
comunidade que residem no entorno do Centro Universitário Estácio do Ceará. As oficinas serão realizadas durante o ano de 2021 com as seguintes temáticas: Câncer de 
Próstata, Câncer de Pênis, Pressão Arterial, Diabetes, Vacinação, Estilo de Vida Saudável, Álcool e Drogas, Atividade Física e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Terão 
duração de 60 minutos e serão realizadas com a finalidade de promover o autocuidado, a promoção da saúde e a prevenção de IST/AIDS. Serão realizadas também 
Consulta de Enfermagem para os colaboradores do Centro Universitário Estácio do Ceará e os homens da comunidade que residem n o entorno da referida instituição. 
VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: Este trabalho terá por base o Centro Universitário Estácio do Ceará que dispõe de excelente infraestrutura para o  desenvolvimento 
da investigação. Conta ainda com um atuante grupo de pesquisa e extensão em saúde coletiva, com experiência no tema que participarão do projeto de extensão. 
Acredita-se que este projeto é exequível, além do mais trará benefícios para os colaboradores e os homens da comunidade. METAS: - Desenvolver 10 oficinas de promoção 
da saúde para colaboradores do sexo masculino e homens da comunidade que residem no entorno do Centro Universitário Estácio do Ceará como instrumento de 
empoderamento para cuidado em saúde; - Apresentar dois resumos em anais de eventos nacionais e internacionais; - Publicar um artigo em revista com Qualis A1 ou A2. 
IMPACTO SOCIAL: Em virtude dos problemas observados aos colaboradores do sexo masculino, as instituições de ensino e a comunidade 
 

Título O Uso da Tecnologia na Proteção ambiental: O Georreferenciamento do LIXO PLÁSTICO no entorno do Parque do 
Cocó em Fortaleza - CE 
 
Docente orientador: WELLINGTON SOUSA AGUIAR  E-mail: wellington.aguiar@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 



PROJETOS DE EXTENSÃO 2021 - CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO CEARÁ 
Relatório atualizado em 11/05/2021 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO 
O uso da Tecnologia gera novos serviços e produtos, mas também pode ser usada para ajudar a sociedade a proteger o meio-ambiente através de recursos 
tecnológicos para mapear e gerenciar eventos agressores. O Lixo plástico produzidos pela sociedade degrada o meio-ambiente de várias maneiras: difícil 
decomposição; agressão às plantas e animais; polui os lençóis freáticos; polui oceanos, mares e recursos marinhos etc. O Objetivo 14 (Vida na Água) da 
Agenda 2030 visa conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável (ONU, 
2015).  
O Parque do Cocó é a maior área verde e principal ecossistema da cidade de Fortaleza. Para nossa felicidade ele se encontra entre as Unidades Moreira 
Campos e Via Corpvs da Estácio-Ceará, isto é, somos responsáveis por ele. 
  
JUSTIFICATIVAS 
O Lixo plástico descartado no entorno do parque do Cocó, quando não coletado tem um percurso devastador para o meio-ambiente, percorrendo e 
afetando o Mangue, o Rio Cocó, a Praia da Sabiaguaba e o Oceano Atlântico, causando morte e poluição na vegetação, nas vidas marinhas e nos animais 
silvestres da região.Envolver os discentes em problemas da comunidade em que estão inseridos, aplicando os conhecimentos adquiridos em sala de aula.  
   
OBJETIVOS 
O objetivo desse Projeto é usar a tecnologia da informação como aliada no defesa do Parque do Cocó, para mapear, denunciar e gerar conhecimentos 
estratégicos que auxiliem à tomada de decisão contra o Lixo Plástico descartado pela população, que se beneficia do parque, mas não cuida dele como 
deveria. 
  
METODOLOGIA 
A natureza do problema objeto deste projeto conduz ao uso de metodologia do tipo experimental e aplicada. Um protótipo será criado para possibilitar 
a geração de informações visando gerar benefícios concretos para a comunidade em que estamos inseridos. A pesquisa aplicada é motivada pela 
necessidade de resolver problemas concretos, mais imediatos ou não (Vergara, 2007). O Projeto consiste no Desenvolvimento de um APP Mobile para 
coletar a latitude e longitude de cada lixo plástico descartado (Sacos e Garrafas Pets) e das lixeiras disponíveis, complementadas pelas latinhas e depósitos 
de isopor. Os dados coletados pelo APP serão usados para Georreferenciar (Mapear) cada ponto de lixo em um mapa, tipo Google Maps, e assim 
conhecermos a distribuição dos pontos de lixo por tipo e localização no entorno do parque, facilitando a identificação dos problemas pontuais e a definição 
de suas soluções. 
 
VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA 
O projeto utilizará os laboratórios de informática do Centro Universitário Estácio do Ceará: Computadores, Internet e Rede Local. 
Os Softwares utilizados serão de uso público, como: R 3.5.1, ANACONDA para usar PYTHON3 com biblioteca PANDAS; JAVA 8 update 191; Banco de Dados 
livre MYSQL 8.0 e a  Ferramenta JIRA para o Gerenciamento do Projeto de Pesquisa. 
A coleta dos dados será realizada em campo com o envolvimento dos alunos pesquisadores voluntários. 
 
METAS 
Mapear o Lixo plástico em 05 (cinco) datas em 03 (Três) quilômetros  no entorno do Parque para a geração dos dados. 
Divulgar o App no entorno do parque para mais de 100 cidadãos. 
Divulgar o App em outras áreas afetadas pelo lixo plástico no Ceará ou em outro estado. 
Cumprir 100% do Cronograma usando os recursos de Gerenciamento de Projetos no JIRA. 
 
IMPACTO SOCIAL 
Proteção do ecossistema do Parque do Cocó, onde vivem e dependem várias famílias de pescadores e marisqueiros, além da perpetuação da beleza do 
parque para nossos descendentes. 
 
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 
O Projeto visa defender o Parque do Cocó na Cidade Fortaleza no Ceará, englobando o parque, o mangue, o rio, a desembocadura do rio na Sabiaguaba 
e o Oceano Atlântico no litoral do Ceará. 
 
REFERÊNCIAS 
VERGARA, Sylvia C., Métodos de Pesquisa em Administração. Editora Atlas, 4ª Edição, São Paulo - SP, 2010. 
ONU - Organização das Nações Unidas. Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, 2015. 
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 Tecnologia da Informação  

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

Título Inclusão da Informática na sociedade e a inovação tecnologia 
 
Docente orientador: Ildo Ramos Vieira  E-mail: ildo.vieira@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 Introdução:A informática faz parte do cotidiano das pessoas e das empresas, tendo como elemento principal o computador. O uso da informática na 
educação está crescendo a cada dia, devido sua importância de proporcionar a flexibilidade de ensinar e aprender. Todas as instituições públicas e 
privadas, sejam elas de pequeno ou grande porte, usam informática para gerenciamento das suas atividades rotineiras, o que consequentemente provoca 
a necessidade de aprender o uso das ferramentas na informática. Hoje, essa necessidade cresce exponencialmente para atender a mudança provocada 
pela pandemia da covid-19.  
Justificativa: O aumento exponencial da educação a distância nos leva a uma nova forma de organizar os trabalhos, de solucionar os problemas, de ensinar 
e aprender, o que  aumenta a exigência da inserção das tecnologias em todas as áreas do conhecimento. Ainda com o surgimento da pandemia provocada 
pelo covid-19 faz com que as necessidades de uso das ferramentas de informática aumentaram exponencialmente, fazendo com que as atividades 
tornaram-se remotas. 
A sociedade ainda se carece das dificuldades na utilização da informática para atender às suas necessidades, tanto para assistir às aulas remotas como 
para utilização dos seus negócios, além da comunicação entre as pessoas (familiares, idosos na situação de isolamentos, professores e alunos) até 
funcionários e empresas. 
Objetivo: O projeto Inclusão da Informática na sociedade e a inovação tecnologia, tem como objetivo inserir a informação nas comunidades com intuito 
de fomentar o conhecimento de uso das ferramentas da informática no dia a dia, além de proporcionar o conhecimento de programação para todas as 
camadas sociais com a finalidade de combater o desafio posto pela pandemia e consequentemente preparar para pós-pandemia. 
Metodologia: Este projeto se enquadra nas ações de extensão cuja observância capacitar as comunidades (idosos, escolas de ensino fundamental, médio 
e superior, empreendedores, etc.) com finalidade de melhorar uso de informática para atender o desafio posto pela pandemia do Covid-19. Para isso, 
dividimos em quatro  grandes etapas, como se segue: 
Etapa 1 no período de Novembro a Abril de 2021) seleção de alunos para projeto; investigar as ferramentas necessárias para desafio atuais e pós-
pandemia;  
Etapa 2, no período de Maio a julho de 2021) Início de desenvolvimento de atividades sociais; cursos e oficinas nas escolas públicas; desenvolver os 
projetos definidos na primeira etapa;  
Etapa 3 no período de agosto a Outubro de 2021) continuação de oficinas de capacitação para comunidade; Cursos de informática básica para 
comunidade; Oficina de diferentes ferramentas de videoconferências para comunidade;  
 Etapa 4 no período de Novembro a Novembro de 2021) Criação do relatorios final das atividades nas comunidades; Tratamento e tabulação de dados; 
Análise das atividades; Construção de relatório final; Apresentação de trabalho no encontro(s); 
Viabilidade econômico-financeira:Será usado os laboratórios de Informática da Estácio para oficinas e treinamentos para a sociedade de diferentes classes, 
desde crianças até Idosos. 
Metas: Projeto tem como meta colmatar as dificuldades de uso das ferramentas da Informática na sociedade durante e pós-pandemia; auxiliar os idosos 
nos usos de redes sociais; alunos de redes públicas e privadas no uso das ferramentas de informática, além dos empreendedores para atingir seus 
objetivos; 
impacto social: Com ofertas de cursos e oficinas relacionadas às ferramentas informático, este projeto terá um impacto grande na sociedade, porque irá 
facilitar o uso das ferramentas nas comunidades além da comunicação não só entre idosos, familiares e amigos, mas também entre professores e alunos 
das redes públicas e privadas, dos empreendedores que pretendem aprimorar seus negócios através da internet. 
Abrangência Geográfica: O projeto terá a sua abrangência apenas no estado do Ceará 



PROJETOS DE EXTENSÃO 2021 - CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO RECIFE 
Relatório atualizado em 11/05/2021 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Ciências Jurídicas  

Projeto(s) do curso: Relações Internacionais 

 Engenharias  

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil 

Título A importância de internacionalizar: possibilidades e desafios da prática profissional de Relações Internacionais na 
Região Metropolitana de Recife 
 
Docente orientador: Nayanna Sabiá de Moura   E-mail: nayanna.moura@estacio.br  

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
RESUMO: Desde a criação do primeiro curso de graduação em Relações Internacionais (RI) no Brasil, na década de 1970, percebeu-se um crescimento de 
sua disponibilidade. Houve uma grande diversificação de grades curriculares, formando um quadro heterogêneo de perfis de graduados de RI (FELIU et 
al, 2013). Miyamoto (1999) observa uma tendência à oferta de cursos de RI “mais práticos”, direcionados para áreas como comércio exterior, em 
contraposição a cursos com perfil mais acadêmico, com elevada carga de disciplinas teóricas. Cabe destacar que há pouco conhecimento por parte dos 
empregadores acerca das habilidades e do perfil dos internacionalistas. Lessa (2005) afirma que há possibilidades para a organização criativa de carreiras, 
mas depende do comprometimento das instituições de ensino com a divulgação do curso e do perfil do egresso. Isto posto, a importância deste projeto 
se justifica pela necessidade de melhorar a sinergia das condições de aprendizado em nível superior com a empregabilidade. O pioneirismo da Estácio 
Recife, em oferecer o primeiro o curso de graduação em RI do Norte-Nordeste, gerou grandes expectativas regionais, por conta da boa tradição da UNESA, 
no Rio de Janeiro, que criou o segundo curso de graduação de RI no Brasil. No que tange ao nordeste, salienta-se a necessidade de aprofundar o 
conhecimento sobre o mercado local para o estudante de RI, para formar especialistas que supram áreas deficientes na região. Este projeto objetiva 
analisar as possibilidades e os desafios da prática profissional de RI em Recife. No tocante aos objetivos específicos, almeja-se: i) estabelecer comunicação 
estratégica para conhecer as expectativas profissionais dos alunos de RI da Estácio Recife; ii) investigar as oportunidades de internacionalização de 
empresas e de organizações do setor público e privado. Com relação à metodologia, as atividades do projeto de extensão não demandam contato físico 
com outras pessoas, uma vez que se baseia em levantamento de dados disponíveis on-line, bem como em entrevistas e questionários a serem feitos 
remotamente, por e-mail e por telefone. Assim, cumprem-se com os protocolos de proteção contra o COVID-19, indicados pelas normas sanitárias e pela 
OMS.  No que se refere à viabilidade econômica e financeira, os custos serão de responsabilidade do professor, garantindo a disponibilidade dos recursos 
necessários à sua execução, por meio de plataformas síncronas e/ou assíncronas. As metas desta extensão estão centradas em: i) utilizar a comunicação 
estratégica como ferramenta para a alocação dos alunos de RI no mercado de trabalho; ii) mapear empresas e de organizações do setor público e privado. 
Quanto ao impacto social, busca-se incentivar as possibilidades de estágio e de emprego, durante e após a finalização da graduação. Os resultados desta 
pesquisa poderão auxiliar nas estratégias institucionais da Estácio Recife na colocação de seus alunos no mercado de trabalho. Este projeto terá 
abrangência geográfica correspondente à Região Metropolitana do Recife. 

Título HIDROESTÁCIO 
 
Docente orientador: MICAELLA RAÍSSA FALCÃO DE MOURA   E-mail: micaella.moura@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 A Engenharia Hídrica Social e Sustentável (EHSS) se adequa às premissas do desenvolvimento sustentável, à medida que: (1) reconhece a água como 
protagonista, dado o seu papel na consecução de aproximadamente todos os ODS (VÖRÖSMARTY et al., 2018); (2) salienta a importância do 
profissional engenheiro não apenas como agente técnico executor, mas reconhecendo que a engenharia pode ser ainda mais transformadora quando 
intimamente associada a aspectos sociais; (3) baseia-se na transdisciplinaridade, para que o conhecimento extravase fronteiras teóricas (MAUSER et al., 
2013). Destaca-se ainda que tal proposta possui caráter inovador entre o meio acadêmico do campo das exatas no estado de Pernambuco. 
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 Saúde  

Projeto(s) do curso: Nutrição 

 Saúde  

Projeto(s) do curso: Psicologia 

Título ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER COM CÂNCER DE MAMA    
 
Docente orientador: NATÁLIA FERNANDES DOS SANTOS   E-mail: natalia.fernandes@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 Introdução: O câncer de mama é o segundo tipo de tumor mais frequente no mundo. O tratamento do câncer de mama pode ser realizado por diferentes 
abordagens: quimioterapia, radioterapia, mastectomia, imunoterapia. Independente do tratamento escolhido, as mulheres sofrem um grande impacto 
em sua qualidade de vida com repercussões sociais, nutricionais, psicológicas e biológicas (INCA, 2020).   No Brasil, um dos pilares do Sistema Único de 
Saúde é o princípio da integralidade, que se baseia em ações de promoção, prevenção de agravos e recuperação da saúde. A integralidade permite a 
percepção holística do sujeito, considerando o contexto histórico, social, familiar ambiental em que se insere. A atenção integral é articulada e considera 
diferentes saberes e a necessidade de uma assistência multiprofissional (ARAÚJO; FERNANDES, 2008). Justificativa: Esse estudo justifica-se devido à 
escassez de projetos que interveem na saúde e qualidade de vida de mulheres com câncer de mama de forma multidisciplinar. Visto que as repercussões 
do tratamento do câncer advêm em todas as esferas da vida da mulher (social, psicológica, biológica) torna-se necessário abordar estratégias de educação 
em saúde de maneira integral, vendo a mulher como um todo. Considerando as sequelas ocasionadas pelo tratamento é essencial que intervenções 
educativas sejam realizadas a fim de apoiar essas mulheres no enfrentamento da doença. Ademais as ansiedades relativas ao tratamento do câncer foram 
exacerbadas pela interrupção do tratamento oncológico devido a pandemia do coronavírus. Além disso, visto que os alunos da área de saúde estão 
habituados ao atendimento do paciente de forma fragmentada, torna-se importante trabalhar em sua formação a estratégia de atenção multidisciplinar. 
Objetivo geral: Promover a saúde e qualidade de vida de mulheres portadoras de câncer de mama em diferentes fases do tratamento assistidas no Hospital 
de Câncer de Pernambuco (HCP).  Objetivos específicos: Criar um grupo de discussão sobre promoção a saúde formado por alunos de nutrição, psicologia, 
enfermagem. Promover a melhora da saúde através de uma intervenção educativa multidisciplinar. Metodologia: O projeto será desenvolvido no 
ambulatório de mastologia no período de março de 2021 a janeiro de 2022. As participantes serão mulheres com diagnóstico de câncer de mama. As 
mulheres serão contactadas através de contato telefônico por uma lista realizada previamente em fevereiro de 2020 quando um projeto piloto contactou 
presencialmente as mulheres para participação no grupo de promoção a saúde. Também será permitida a entrada de mulheres que receberem o 
diagnóstico ao longo de 2021 e queiram receber as orientações educativas. O trabalho constará no acompanhamento inicial de 75   mulheres que estão 
em tratamento oncológico. De forma remota, através da plataforma TEAMS os alunos criarão materiais informativos relacionados a alimentação saudável, 
saúde mental, promoção à saúde através de um debate multidisciplinar. Serão promovidas palestras e eventos virtuais. As mulheres também serão 
contactadas pelo contato da lista telefônica e receberão acolhimento para esclarecer as principais dúvidas relacionadas ao tratamento oncológico. Essas 
mulheres também poderão receber os materiais informativos via e-mail e WhatsApp. Viabilidade econômico-financeira: Os gastos operacionais (telefone, 
internet) serão custeados pelo professor responsável. O projeto foi autorizado pelo Hospital de Câncer de Pernambuco. Metas: Realizar o mapeamento 
dos principais problemas e fatores que interferem na qualidade de vida do grupo. Criação de um grupo multidisciplinar de promoção à saúde. Elaborar 
um plano terapêutico que aborde os problemas identificados. Realizar um curso de capacitação sobre atendimento humanizado para os acadêmicos. 
Elaborar eventos como palestras e Workshops onlines sobre a temática promoção à saúde. Impacto social: Capacitará 10 estudantes de graduação da 
área de Nutrição, Enfermagem e Psicologia 

Título PROJETO INTERDICIPLINAR DE REPONSABILIDADE SOCIAL  “ANJOS DA FELICIDADE” – CUIDANDO DA COMUNIDADE 
 
Docente orientador: Maria de Fátima Cristina Poças Amorim Casa Nova   E-mail: maria.casa@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      
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 Saúde  

Projeto(s) do curso: Biomedicina 

Este projeto de caráter pedagógico, visa oferecer um programa de extensão comprometido com o social para os discentes do Centro Universitário Estácio 
do Recife, propondo ações relacionadas ao cuidado realizadas em comunidades, instituições e ambientes onde são recorrentes situações de 
vulnerabilidade social.  
No contexto acadêmico, o projeto se torna justificável através das vivências que são propostas na perspectiva prática do cuidado, as quais podem 
contribuir para a formação dos estudantes da Estácio. Do ponto de vista social, o projeto justifica-se no despertar dos estudantes ao compromisso ético 
de respeito e um olhar humanizado para as situações, podendo assim contribuir também com o seu meio, pois sabe-se que o ato do cuidado não apenas 
limita-se a saúde física, mas abrange o alívio do sofrimento de forma geral.  Para a instituição acadêmica, Centro Universitário Estácio do Recife, em sua 
missão EDUCAR PARA TRANSFORMAR- a Estácio Integra academia e gestão para oferecer uma educação transformadora ao maior número de pessoas, 
criando impacto positivo para a sociedade. Visto isso, o objetivo geral deste projeto propõe instituir um programa interdisciplinar, a fim de promover 
ações relacionadas ao cuidado através dos ANJOS DA FELICIDADE, em instituições e comunidades e proporcionar aos discentes em formação acadêmica 
com experiências e responsabilidades para com o social. A pandemia causada pelo Covid 19, ampliou ainda mais, o estado de vulnerabilidade, a pobreza, 
o sentimento de desproteção. A comunidade Entra Apulso em Recife, assim como tantas outras, passam por toda essa experiência de dor e sofrimento, 
dificuldades econômicas, sociais e emocionais. Esse projeto propõe contribuir minimizando um pouco o isolamento, usando as redes sociais para 
mantermos uma presença contínua, as condições de aprendizagem, a vivência de afeto e uma escuta empática.          

Título A IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO EM TEMPOS DE MOVIMENTO ANTIVACINA: USO DAS MÍDIAS SOCIAIS E 
PALESTRAS PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA COMUNIDADE  
 
Docente orientador: SAMARA RODRIGUES BONFIM DAMASCENO OLIVEIRA                 E-mail: samara.damasceno@estacio.br                                                                                                         

DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 Introdução/Justificativa: Embora a imunização possa ser considerada uma das maiores conquistas em saúde pública, devido à sua capacidade de reduzir 
doenças, incapacidades, mortes e iniquidade em todo o mundo, houve uma queda recente acentuada na vacinação, com o consequente impacto na 
manutenção da imunidade do rebanho e na propagação de doenças infecciosas. A internet é o maior repositório de informações disponíveis a um grande 
número de pessoas, contribuindo para divulgação e construção da integralidade entre a ciência e saúde. Objetivos: Dessa forma, este projeto de extensão 
tem como proposta divulgar informações científicas através de mídias sociais, tais como Facebook e Instagram, bem como distribuição de panfletagem e 
realização de palestras sobre a importância da vacinação em adultos e crianças com o objetivo de minimizar a disseminação de atitudes antivacina nas 
comunidades da cidade de Recife (PE) e regiões e possibilitar o estímulo à vacinação de números cada vez maiores de pessoas. Metodologia: Inicialmente, 
serão organizadas reuniões via Plataforma Teams com os discentes integrantes do referido projeto para definirmos alguns pontos importantes para 
criação de uma mídia social com boa atratividade de público. Em seguida, toda a equipe participante do projeto, irá preparar o conteúdo digital (texto, 
fotos e vídeos) a ser publicado de forma frequente nas mídias do Facebook e Instagram abordando a importância da vacinação. Além disso, a equipe será 
direcionada para centros de apoio à saúde da mulher da cidade de Recife e regiões metropolitanas, onde iremos iniciar os ciclos de palestras e distribuição 
de panfletos educacionais sobre a importância da vacinação em locais cujo público maior sejam mulheres gestantes que têm uma importante 
responsabilidade na decisão sobre vacinar ou não os seus filhos. Viabilidade Econômico-Financeira: Todos os gastos financeiros envolvidos com a 
realização do presente projeto de pesquisa serão custeados com financiamento próprio da professora coordenadora do projeto. Metas:  Possibilitar a 
formação de recursos humanos em alunos de graduação da Estácio-Recife; Levar informações ao maior número possível de pessoas sobre a importância 
da vacinação; Convencer mulheres gestantes a vacinar os seus filhos; Minimizar a propagação de informações distorcidas em movimento antivacina. 
Impacto Social: Divulgação dinâmica e interação dos envolvidos sobre a importância da vacinação e incentivo à sua prática. Abrangência Geográfica:  
Abrangência nacional, através da divulgação da informação em mídias sociais, tais como Facebook e Instagram, as quais apresentam de forma rápida e 
gratuita um grande alcance de público. Bem como abrangência local na cidade de Recife (Pernambuco) e regiões metropolitanas, através de palestras e 
distribuição de panfletos em centros de assistência à saúde da mulher. 
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 Saúde  

Projeto(s) do curso: Enfermagem 

Título CUIDADOS BÁSICOS DE ENFERMAGEM SEGUROS 
 
Docente orientador: Priscila Santos Leal Moura                E-mail: priscila.leal@estacio.br                                                                                                         

DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 A Organização Mundial de Saúde (OMS) defini a Segurança do Paciente como a ausência de dano potencial ou desnecessário para o paciente associado 
aos cuidados em saúde, e a capacidade de adaptação das instituições de saúde em relação aos riscos humanos e operacionais inerentes ao processo de 
trabalho, são o foco central desses estudos, que têm como objetivo criar instrumentos para manejo do ato inseguro. 
A partir de então fornecer aos alunos da graduação um aprimoramento quanto a execução segura dos procedimentos básicos de enfermagem e aos 
pacientes e colaboradores da clínica escola do centro universitário Estácio do Recife, serviço de procedimentos básicos como curativos simples, aferição 
de pressão, glicemia capilar e acompanhamento das orientações de saúde em formato remoto. 
 
Os objetivos específicos do projeto são:  
- Levantar o conhecimento dos alunos quanto a execução dos procedimentos básicos de enfermagem, quanto a curativos básicos, aferição de pressão e 
realização de glicemia capilar; 
- Fornecer aos colaboradores e pacientes da clínica escola do centro universitário Estácio do Recife serviços de curativos simples, aferição de pressão e 
glicemia capilar. 
- Caracterizar o perfil do atendimento realizado pelos alunos.  
- Fornecer acompanhamento e orientações via digital também para os pacientes. 
 
Método 
A pesquisa será de campo, remota, exploratória e descritiva. Os sujeitos da pesquisa serão os discentes, os pacientes da clínica escola e os colaboradores 
da instituição. O instrumento de coleta utilizado será questionário e observacional e semiestruturado para os momentos remotos. 
 
E as atividades desenvolvidas pelos discentes: 
 
1- Os alunos irão realizar anamnese dos colaboradores e pacientes que precisarem e se interessarem pelo serviço que será prestado; 
2- Irão realizar palestras quanto aos temas envolvidos do projeto via remota; 
3- Irão participar de discussões sobre procedimentos básicos de enfermagem com execução segura para o paciente via formato remoto; 
4- Irão realizar os procedimentos básicos definidos pelo projeto; 
5- Irão realizar relatórios e compilação dos dados da pesquisa junto ao pesquisador principal 
 
Os resultados esperados estão dentro da abordagem e do aprimoramento dos nossos alunos da graduação de enfermagem, frente a realizar 
procedimentos básicos de enfermagem mais seguros para os pacientes e assim favorecer um preparação melhor para o mercado de trabalho. Além da 
preparação iremos fornecer serviços sociais e viabilizar uma qualidade de vida melhor para os participantes da pesquisa, devido as orientações de saúde 
que será fornecida e os procedimentos que serão realizados. 
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 Ciências Jurídicas  

Projeto(s) do curso: Direito 

 Saúde  

Projeto(s) do curso: Enfermagem 

Título OFICINAS DE LITERATURA NA PENITENCIÁRIA JOSÉ EDSON CAVALIERI (PJEC), DE JUIZ DE FORA, MG 
 
Docente orientador: Ricardo Ferraz Braida Lopes                E-mail: lopes.ricardo@estacio.br                                                                                                         

DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
A proposta do presente projeto é oferecer, via extensão, a promoção à educação e ao Direito Humano à literatura aos apenados da unidade prisional José 
Edson Cavalieri, além de oportunizar a remição pela leitura, possibilitando assim a diminuição da pena dos condenados e minimizando os efeitos deletérios 
do aprisionamento, conforme a Recomendação nº 44 do Conselho Nacional de Justiça. Neste sentido, o que se pretende é aplicar atividades literárias 
pedagógicas que tanto desenvolvam a linguagem, como estimulam a leitura de livros e, por consequente, o aperfeiçoamento da escrita e da capacidade 
de comunicação dos presos. 
Este projeto justifica-se, pois visa a concretização da função ressocializadora da pena, buscando a remição do apenado através da leitura, da produção de 
textos e resenhas de obras literárias. Ainda, de acordo com dados do Infopen de 2017, dos mais de 700 mil presos em todo o país, 90% dos presos possuem 
no máximo ensino médio incompleto, sendo que aqueles que possuem até ensino fundamental completo representam 75% da população carcerária 
brasileira. Logo, a execução de um projeto de extensão social educativa transformaria a realidade de muitos custodiados que se distanciaram dos estudos 
por diversos motivos, e que poderiam começar a construir um novo futuro, ainda no cárcere. 
Como objetivo geral, se pretende constituir um processo pedagógico via extensão/pesquisa, no qual o Centro Universitário Estácio promova a educação 
através da literatura com a comunidade da Penitenciária José Edson Cavalieri, mediante trabalho de campo orientado, fomentando a troca de saberes, 
reconhecimento e identificação de demandas dos atores envolvidos. Além disso, efetivar a participação dos estudantes e da sociedade, desenvolvendo 
ações interdisciplinares e interinstitucionais. 
Para tanto, e diante do cenário de pandemia da Covid-19, a metodologia do presente projeto se dará incialmente da seguinte maneira: A administração 
prisional entregará os livros de seu próprio acervo para os presos lerem e produzirem suas resenhas. Após, mensalmente, o professor irá recolher as 
resenhas dos livros, escanear e enviar para a equipe de discentes para que possam avaliar as escritas dos detentos - evitando o contato pessoal com os 
presos. Ato contínuo, com as notas lançadas, será remetido um ofício, via e-mail, ao juiz da vara de execução penal para que ele aplique o direito de 
remição da pena de cada preso participante. O trabalho (resenha) precisa atingir nota mínima de 60% para dar direito à remição. O prazo para a leitura 
de cada título é de 30 dias. A redução é de quatro dias de pena, e ao final de até 12 obras efetivamente lidas e avaliadas, a possibilidade de remir 48 dias 
no prazo de 12 meses. É preciso ainda destacar que, caso no futuro haja condições sanitárias, os presos que assim desejarem participar do Projeto terão 
aulas semanais de 1h40min para estudar literatura, desenvolver textos, aperfeiçoar a escrita e receber estímulos à capacidade de expressão e 
entendimento do mundo. 
Quanto a viabilidade econômica, o custo da pesquisa será apenas do apoio financeiro já previsto no edital do concurso, não havendo qualquer despesa 
excedente. Já a viabilidade técnica fica demonstrada pelo interesse comum e pela parceria que poderá ser concretizada entre o do Centro Universitário 
Estácio de Juiz de Fora, a Comissão de Direito Criminal e Assuntos Prisionais da OAB e a Vara de Execuções Criminais de Juiz de Fora/MG, conforme Anexos 
I e II. 
Como metas principais a serem alcançadas, se deseja associar a oferta da educação às ações complementares de fomento à cultura, transmitindo a noção 
de liberdade pela literatura e a possível transformação através do conhecimento. Além disso, espera-se conceder ao apenado o direito de remição da 
pena a partir de atividades educacionais, como alternativa na busca de reintegração com a sociedade que o cerca. 

Título Doença renal crônica: conhecer para melhor viver 
 
Docente orientador: Denise Rocha Raimundo Leone                E-mail: denise.lopes@estacio.br                                                                                                         

DESCRIÇÃO DO PROJETO      
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Introdução: A doença renal crônica (DRC) é considerada um problema de saúde pública. No Brasil, o número de pessoas em tratamento dialítico aumentou 
cerca de 312% em 18 anos (NEVES et al., 2020) e pode ser prevenida ou ter sua progressão retardada com controle da hipertensão arterial e diabetes, 
que são as principais causas de DRC, além de hábitos saudáveis de vida. Para tanto, a população e os profissionais de saúde necessitam ampliar seus 
conhecimentos acerca da DRC, pois a falta de conhecimento pode ocasionar desfechos desfavoráveis aos pacientes (ALCALDE; KIRSZTAJN, 2018). sentido, 
pesquisa anterior evidencia que há carência de informações sobre a DRC entre a população e entre discentes da área de saúde (CORTE et al., 2020). Assim, 
considerando o baixo conhecimento sobre a DRC e seus tratamentos e que o aumento destes podem auxiliar na prevenção e redução da progressão da 
DRC e consequentemente melhorar os desfechos clínicos e QVRS das pessoas com comprometimento renal, este projeto de extensão se justifica. 
Objetivos: Propiciar informação científica, porém com linguagem acessível, à sociedade acerca da DRC; Possibilitar que os discentes ampliem seus 
conhecimentos sobre a DRC, demonstrando que a nefrologia pode ser uma área de atuação para estes; Qualificar os bolsistas da extensão em buscas 
científica e produção de material informativo para postagem em rede social. Metodologia: Será criada uma página do projeto no Instagram e nesta será 
realizada duas postagens semanais sobre as temáticas que envolvem a DRC. Essa postagem poderá ser em forma de texto, vídeo, repost, artigos ou lives. 
E considerando a interdisciplinaridade, as postagens levarão em consideração todas as áreas profissionais que atuam no tratamento da DRC, o que 
atenderá as necessidades dos pacientes com DRC e de todas as pessoas que pretendem se prevenir desta doença, além do ensino aprendizagem de 
docentes de todas as áreas da saúde.  
Para a realização das postagens a docente responsável e as discentes bolsistas realizarão pesquisas sobre a temática, buscado um arsenal teórico que 
subsidie a construção do material a ser postado. Impacto social: Pretende-se ampliar os conhecimentos da população e discentes de Graduação de 
Enfermagem sobre a DRC e seus tratamentos, de forma a subsidiar a tomada de decisão destes quanto a prevenção ou retardo da progressão da doença, 
visando melhores desfechos no que diz respeito a indicadores clínicos e qualidade de vida. Quanto aos discentes, o projeto poderá ser fonte de 
informações, favorecendo o ensino aprendizagem por meio de metodologia ativa, além de demonstrar mais um campo de atuação profissional, a 
Enfermagem em Nefrologia. 
Abrangência geográfica: Trata-se de um projeto a ser desenvolvido virtualmente, sendo assim não possui barreiras geográficas. Por este motivo, espera-
se alcance de seguidores e disseminar o conhecimento sobre a DRC e seus tratamentos para todo País. 
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 Gestão  

Projeto(s) do curso: Administração 

Título COMPETITIVIDADE NA ADOÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DA QUALIDADE NAS EMPRESAS COMERCIAIS DE 
PEQUENO E MÉDIO PORTE NO ENTORNO DO CENTRO UNIVERSITARIO ESTÁCIO SÃO LUIS 
 
Docente orientador: ANTONIO JOSE DIAS GRAÇA  E-mail: antonio.graca@estacio.br  

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 Diante da crescente escassez dos recursos ou disponíveis e a permanente descoberta de novas tecnologias, as organizações vem promovendo a utilização 
de abordagens abrangentes voltadas para a qualidade e a produtividade. Isso provavelmente ocorre em virtude das diferentes pressões competitivas para 
tais mudanças. A partir de uma análise das empresas prestadoras de serviço comercial, do entrono do Centro Universitário Estácio São Luís, pretende-se, 
nesse ensaio, discernir sobre os possíveis efeitos da competitividade na promoção de programas de gestão da qualidade. O pressuposto é o de 
organizações pertencentes a domínios de mercados diferenciados costumam sofrer restrições diversas que delimitam as suas ações. Espera-se com este 
trabalho, fornecer elementos que subsidiem o estudo dos fatores condicionantes da adoção de tais estratégicas, que atuam de modo diverso, de acordo 
com tamanho, idade e a cultura organizacional e que possam dar subsídios na definição de políticas e diretrizes para a implantação da qualidade total de 
serviços (comercio). 
Hoje existem aproximadamente no entorno (Canto da Fabril) do Centro Universitário Estácio São Luís vinte pequenas e médias empresas comerciais, dos 
mais diversos ramos, muitas delas são concorrentes, disputando uma fatia de mercado crescente. A sobrevivência destas no mercado competitivo atual 
está diretamente ligada à Qualidade dos serviços prestados. A implantação de Sistema de Gestão da qualidade, no setor, torna-se a cada dia mais 
necessária, para auxiliar este processo, executar o planejamento e fornecer subsídios para implantação, torna-se necessária a aplicação de ferramentas 
minimizadoras das dificuldades de aplicação no setor comercial. 
Estudar essa realidade e propor iniciativas que incluam a Qualidade Total como estratégia de competitividade, torna-se uma necessidade, por isso o 
projeto tem como objetivos: 
• Explicar como uma classificação estratégica de serviços pode ser útil para os gestores; 
• Conhecer as características essenciais da prestação de serviços das empresas participantes do programa; 
• Discutir de forma critica o ambiente competitivo em serviços 
• Explicar e diferenciar entre a complexidade e a divergência de um processo de serviço 
• Construir uma casa da qualidade como parte de um projeto de desdobramento da função qualidade 
• Liderar uma equipe em iniciativa de melhoria de processo; 
• Contribuir para a formação dos empresários que participarem do projeto para que no futuro tornem-se capazes de aplicarem os fundamentos 
da Gestão da Qualidade de Serviços como estratégia competitiva. 
Metodologicamente o trabalho será realizado em quatro etapas, todas buscando atender aos anseios e necessidades dos empresários, por meio de 
atuação da aplicação de ferramentas da qualidade em busca da obtenção da competitividade. 
Na primeira etapa do projeto será realizado o levantamento socioeconômico das empresas selecionadas previamente, a delimitação espacial da área de 
abrangência do programa, a seleção e treinamento dos participantes do projeto (alunos da IES) . Na segunda etapa será construído o instrumento de 
coleta das informações e aplicação do instrumento de pesquisa. Na terceira etapa será realizado a análise dos dados coletado, identificação das carências 
e elaboração de uma proposta de melhorias. Na quarta etapa treinamento dos empresários, implantação do projeto de melhorias e criação de 
instrumentos de controle e avaliação. 
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 Licenciatura  

Projeto(s) do curso: Pedagogia 

Título DOSES DIÁRIAS DE APRENDIZAGEM 
 
Docente orientador: KAROLINNE SILVA LIMA  E-mail: karolinne.lima@estacio.br  

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 Sabe-se que o brincar e a educação é um direito de todas as crianças, entretanto no percurso da vida nem sempre esse direito é garantido principalmente 
quando uma patologia como o câncer causa tal impossibilidade. Por outro lado, junto a esse fator cabe destacar que o uso adequado dos medicamentos, 
bem como a comunicação referente à patologia com a família são extremamente importantes no processo do tratamento. Tendo em vista que a legislação 
do Brasil, reconhece por meio do estatuto da Criança e do Adolescente Hospitalizado, através da Resolução nº. 41 de outubro e 1995, no item 9, o “Direito 
de desfrutar de alguma forma de recreação, programas de educação para a saúde, acompanhamento do currículo escolar durante sua permanência 
hospitalar” que se visa um trabalho com as crianças da Fundação Antônio Bruno situada no bairro do Cohab-Anil, na cidade de São Luís, no estado do 
Maranhão desenvolve um trabalho de auxílio as famílias que saem do interior do estado para tratamento na capital e não possuem lugar para 
hospedagem, e as crianças não conseguem continuar os estudos. Assim, esse trabalho constitui uma necessidade para a equipe da casa de apoio, para as 
crianças, para a família, para a equipe de acadêmicos ligados a educação e a saúde. Sua criação é uma questão social e deve ser vista com seriedade, 
responsabilidade e principalmente promover uma melhor Qualidade de Vida. A casa supracitada recebe em torno de 40 a 60 pessoas por mês e nesse 
intuito cabe destacar a importância da Pedagogia hospitalar, bem como da comunicação e acompanhamento dos discentes dos cursos de Pedagogia e 
Farmácia na realização de atividades pedagógicas, construção de horta e acompanhamento dos horários da medicação por meio de ações com os 
familiares e as crianças hospedadas na casa da Fundação Antonio Bruno.No fim do projeto será entregue às famílias um relatório descritivo que 
fundamentado na legislação deve ser entregue na escola para que a criança não atrase seu tempo de formação escolar. 
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 Saúde  

Projeto(s) do curso: Enfermagem 

Título #TAMOJUNTO 
 
Docente orientador: Polyana Amorim Cruz Nascimento  E-mail: polyana.nascimento@estacio.br  

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 INTRODUÇÃO: A ansiedade é uma emoção normal ao ser humano, e surge comumente ao enfrentar situações estressantes. Porém, a ansiedade excessiva 
pode se tornar uma doença, como o transtorno de ansiedade generalizada, fazendo com que o indivíduo experiencie uma preocupação e medo extremo 
diante de situações simples da rotina. A ansiedade tem sido diagnosticada como a causa de muitos transtornos e crises psicológicas nos últimos anos, e o 
Brasil é o campeão mundial no índice da doença. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 9,3% da população manifesta sintomas da 
patologia. Outro número alarmante é o de universitários que sofrem de ansiedade. Conforme um estudo realizado pela Associação Nacional de Dirigentes 
das Instituições Federais do Ensino Superior (Andifes), 8 em cada 10 alunos relataram sentir ansiedade e desesperança e que os sintomas pioraram após 
o início da pandemia da COVID-19, atrapalhando o desempenho acadêmico e a vida pessoal como um todo. JUSTIFICATIVA: Diante desta problemática, é 
imprescindível pensar que pode haver efeitos deletérios na saúde mental dos estudantes universitários, reforçando que é importante continuar a 
investigar o tema, para que se possam perceber os mecanismos e reações psicológicas subjacentes a um período de vida tão atípico e desafiante. Existindo 
dados de que esses efeitos podem prolongar-se no tempo, importa traçar estratégias de prevenção ou remediação OBJETIVO: O projeto tem por objetivo 
orientar, apoiar e auxiliar alunos dos diversos cursos de graduação da instituição a qual está vinculado, quanto as medidas de prevenção dos transtornos 
ansiosos e do estresse, bem como trabalhando medidas de promoção da saúde mental como um todo. METODOLOGIA: A priori os alunos selecionados 
para extensão, total de 12 acadêmicos (03 do curso de enfermagem 03 do curso de fisioterapia, 03 do curso de medicina e 03 do curso de psicologia), 
serão capacitados acerca do tema através de grupo interativo e rodas de conversa (transmissão remota via Teams), em seguida serão desenvolvidas 
oficinas de cunho educativo/operacional com foco em assuntos pertinentes a saúde mental e bem estar. Após a capacitação dos discentes e ao longo da 
execução do projeto, serão utilizadas dinâmicas de grupo, rodas de conversas, palestras, mesas redondas com convidados e demonstrações práticas, 
como orientação para relaxamento corporal, meditação e ouras atividades para controle do estresse e ansiedade. Além disso, será trabalhado temas 
como: capacidade de resiliência, concentração, desenvolvimento pessoal, motivação e autocontrole. Sendo todas as atividades capazes de serem 
realizadas de forma remota ou presencial, sem que haja nenhum prejuízo. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA E METAS: O projeto é completamente 
viável financeiramente, tendo em vista que serão utilizadas apenas tecnologias leves, saber humano e outros poucos recursos de responsabilidade da 
docente proponente. Esperando a partir disso elevar o índice de produtividade acadêmica, objetivando alcançar no mínimo 02 artigos científicos 
(periódicos e trabalhos completos em eventos científicos), 02 iniciações cientificas, 04 trabalhos de conclusão de curso e 01 extensão. IMPACTO PARA A 
SOCIEDADE: Cuidados alternativos considerados eficazes para o alívio da ansiedade e controle do estresse ainda são, muitas vezes, de difícil acesso para 
a população em geral e grande parcela dos estudantes. Desta forma este projeto poderá impactar positivamente a vida pessoal e acadêmica dos discentes, 
uma vez que proporcionará melhora na qualidade de vida e bem estar psicossocial, podendo influenciar diretamente na elevação do rendimento 
acadêmico. Além de contribuir de forma enriquecedora para a formação profissional dos discentes envolvidos. ABRANGENCIA GEOGRÁFICA: O projeto 
será voltado para os discentes da Faculdade Estácio FMJ, podendo realizar atividades externas de educação em saúde para comunidade em geral quando 
solicitado pela instituição. 
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 Ciências Jurídicas  

Projeto(s) do curso: Direito 

Título Direito do Trabalho Descomplicado 
 
Docente orientador: Barbara Dias Largura  E-mail: barbara.largura@estacio.br  

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 A crise econômica, sanitária e humanitária a nível global, enfrentada na atualidade, conduz a um inevitável desgaste civilizacional da sociedade. 
No âmbito laboral, a conjuntura é ainda mais preocupante, tendo em vista que os trabalhadores estão expostos a uma intensificação da exploração da 
mão de obra, ao empobrecimento, à insegurança, à flexibilização e à desregulamentação das relações trabalhistas. 
Assim, o Direito do Trabalho mostra-se como um importante instrumento de pacificação social, contribuindo para o equilíbrio entre as partes integrantes 
do vínculo empregatício, ao passo que fixa normas de ordem pública de observância obrigatória. 
Desse modo, faz-se necessário que todos os trabalhadores tenham acesso ao conhecimento e à informação, pois não são raras as situações em que estes 
possuem seus direitos lesados e, por desconhecimento, acabam sem saber como agir diante de tal acontecimento, não buscando qualquer tipo de 
reparação. 
Logo, o presente projeto de extensão pretende promover palestras mensais abertas ao público, com enfoque nos trabalhadores, para esclarecer acerca 
dos principais direitos previstos na legislação trabalhista, orientando sobre os procedimentos que devem ser observados caso o empregador esteja 
descumprindo algum dos preceitos legais. 
Além de levar informações relevantes ao conhecimento dos trabalhadores em geral, a fim de diminuir a desigualdade existente em muitas relações 
laborais, o projeto também busca aproximar os acadêmicos da sociedade, de modo que estes possam dialogar com a realidade exterior. 
Os alunos participarão ativamente das palestras, e da designação de mais um encontro mensal voltado para os discentes, oportunizando o diálogo e o 
debate acerca dos pontos mais relevantes e sensíveis que precisam ser 
abordados na preleção periódica, levando em consideração a vivência extra classe dos discentes e as dúvidas levantadas em conferências anteriores. 
A importância deste projeto é justificada pela urgente necessidade de propagar conhecimento sobre os direitos concedidos à classe trabalhadora, bem 
como, de oportunizar aos estudantes o contato com a realidade prática 
encontrada fora dos muros da academia 
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 Saúde  

Projeto(s) do curso: Enfermagem 

Título DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO DE UM APLICATIVO SOBRE PREVENÇÃO DE HIV/AIDS PARA DISCENTES DA ÁREA 
DA SAÚDE DE UMA INSTITUIÇAO DE ENSINO SUPERIOR 
 
Docente orientador: Alexis Pereira da Silva  E-mail: alexis.silva@estacio.br  

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
O Vírus da imunodeficiência humana (HIV) é o causador da Síndrome da Imunodeficiência Humana (AIDS) que ataca o sistema imune, responsável por 
defender o organismo contra doenças. Possuir o vírus não é o mesmo que ter a doença, há pessoas que vivem sem desenvolver a doença e apresentar 
sintomas, porém podem transmitir o vírus a outras pessoas quando não assumem as medidas de prevenção. Por isso, é importante prevenir todas as 
situações de exposição a esse vírus. Com o crescimento dos aparelhos móveis, surge a viabilidade de usa-los para divulgação de informações, incluído a 
prevenção desse vírus. Um dos meios de divulgação advém de aplicativos de dispositivos móveis, como os celulares, com a facilidade de serem 
multifuncionais. Quando feito o uso adequado dessa tecnologia, traz novas formas de melhoria para a área da saúde, com potencial reconhecido pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) que ressalta, porém, a importância da avaliação e do monitoramento desses programas. Desenvolvedores de 
aplicativos têm repensado o quesito qualidade dos conteúdos dos aplicativos, indicando o dever dos testes de sua usabilidade na fase de protótipo, pois 
seu resultado permite obter informações que contribuem ao detectar inconsistências, permitindo melhorias e ajustes no protótipo antes  de ser 
considerado um aplicativo e antes da sua disponibilidade para uso. 
Esses atributos de usabilidade minimizam as lacunas entre o desenvolvedor e as expectativas do usuário final, otimizando o uso, diminuindo a dificuldade 
de comunicação entre o desenvolvedor do protótipo e o aplicativo em si, facilitando sua utilização, sendo importante para o monitoramento do protótipo 
e do aplicativo propriamente dito, principalmente quando se trata de protótipo de um aplicativo para os discentes da área da saúde contribuírem com a 
prevenção do HIV/AIDS. Nesse sentido, o presente projeto tem como objetivos desenvolver um protótipo de aplicativo sobre HIV/AIDS para discentes da 
área da saúde das Faculdades Estácio Cotia-SP e Carapicuíba-SP, e analisar como os discentes respondem aos atributos de usabilidade desse protótipo. 
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 Tecnologia da Informação  

Projeto(s) do curso: Redes de Computadores 

Título BLOG Ponto de Coleta para divulgação de ações relacionadas a gestão de itens pontuais na Faculdade Estácio 
Paraíba 
 
Docente orientador: Pedro Henrique Tolentino de Melo Nogueira  E-mail: pedro.nogueira@estacio.br  

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 A Revolução Industrial se constituiu num dos capítulos mais importantes da história da humanidade. O mundo depois da era das máquinas deixou de ser 
o mesmo. Nossa geração tem testemunhado um crescimento econômico e um progresso tecnológico sem precedentes, os quais, ao tempo que trouxeram 
benefícios, produziram sérias consequências ambientais e sociais. No decorrer do século XX, a população mundial dobrou de tamanho, porém a 
quantidade de lixo produzida no mesmo período aumentou numa proporção muito maior.  
A Economia Circular visa combater o antigo formato “extrair”, “produzir” e “desperdiçar”. A nova modalidade é uma alternativa atraente que busca 
redefinir a noção de crescimento com foco em benefícios para toda a nossa sociedade. Isto envolve dissociar a atividade econômica do consumo de 
recurso finito, eliminando resíduos do sistema, fazendo uma transição para fontes de energia renovável. O modelo circular reconstrói capital econômico 
de maneira natural e social. 
A despejo inadequado de lixo eletrônico na superfície do solo causa inúmeros impactos sociais e a meio ao ambiente colocando em risco a saúde das 
pessoas, sobretudo daquelas que têm acesso ou contato direto com os lixões. Os resíduos da construção civil são um dos maiores responsáveis pela 
produção de lixo no mundo. Esse fator pode se tornar um problema ambiental sério quando não existe um gerenciamento de resíduos adequado. 
O empreendedorismo social é uma forma de empreendedorismo que tem como objetivo principal produzir bens e serviços que beneficiem a sociedade 
local e global, com foco nos problemas sociais e na sociedade que os enfrenta mais proximamente. O empreendedorismo social busca resgatar as pessoas 
de situações de risco social e promover a melhoria de sua condição de vida na sociedade, por meio da geração de capital social, inclusão e emancipação 
social. 
As instituições educacionais devem responsabilizar-se por um novo paradigma social/ambiental, assumindo em seu planejamento a gestão como 
instrumento de diretrizes para cumprir ações que eliminem ou minimizem os impactos significativos causados por suas atividades. Pensando nisso, este 
projeto tem como objetivo central a construção de um BLOG que apresente conteúdo (criado em parte pelos nossos alunos) nas temáticas de Economia 
circular, Meio Ambiente, Sustentabilidade, Empreendedorismo Social, entre outros assuntos, além da realização de outras atividades (definidas no plano 
de trabalho) também relacionadas ao tema. 
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 Saúde  

Projeto(s) do curso: Nutrição 

 Saúde  

Projeto(s) do curso: Enfermagem 

Título EDUCAÇÃO NUTRICIONAL PARA CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 
 
Docente orientador: JAMILE FERRO DE AMORIM  E-mail: jamile.amorim@estacio.br  

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 A atenção nutricional na prevenção de agravos e controle de sintomas do TEA representa um desafio para pais e responsáveis por estes indivíduos, nisso, 
o projeto possui grande relevância visto que o pode ofertar em locais e espaços onde não possui nutricionista para orientação dos funcionários e familiares, 
bem como a atenção nutricional voltada à criança, como ONG's e Escolas ou Comunidade. Destaca-se também a necessidade de elaboração de um material 
voltado para nutrição e autismo para que possa guiar atividades no (s) local (ais). Objetivos: Realizar ações de educação nutricional considerando as 
especificidades e recomendações voltadas para crianças com transtorno do espectro autista (TEA). Específicos: Avaliar o estado nutricional das crianças; 
Elaborar material lúdico e manual de orientações nutricionais e ações educativas em nutrição específica para crianças com TEA; Atendimento hibrida de 
educação nutricional com as crianças; Realizar capacitações com os funcionários e/ou responsáveis pela elaboração, distribuição e oferta das refeições 
para as crianças; Promover rodas de conversas e oficinas práticas para os pais ou responsáveis pelas crianças de forma hibrida. O projeto será desenvolvido 
na forma remota, hibrida e presencial no Centro Estadual de Educação Especial de Alagoas Professora Wandette Gomes de Castro e na Clínica Escola da 
Estácio FAL. Serão incluídas crianças (3 a 10 anos) com TEA da instituição, bem como seus familiares e os funcionários e/ou responsáveis pela distribuição 
e oferta das refeições para as crianças. 

Título Ações de cuidado e Educação em saúde junto à comunidade: O cuidar da enfermagem na coletividade 
 
Docente orientador: ANDREY FERREIRA DA SILVA  E-mail: andrey.ferreira@estacio.br  

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 INTRODUÇÃO: A atenção na comunidade centra-se na promoção da saúde, prevenção de doenças e no cuidado restaurador. Para tanto, o seu 
desenvolvimento requer habilidades práticas que fazem parte do processo de formação dos profissionais da área da saúde, todavia, as (os) enfermeiras 
(os) tendem ao amadurecimento de tais habilidades de forma direta, cuidado das pessoas que se encontram enfermas atuando junto à comunidade. 
Nesse sentido, urge que desde a graduação, as (os) discentes estejam inseridas (os) em espaços de saúde para que possam desenvolver suas habilidades 
para uma melhor prestação da assistência, principalmente no campo da saúde coletiva. JUSTIFICATIVA: O foco da promoção de saúde e prevenção de 
doenças continua a ser essencial para a prática holística da enfermagem profissional. Dentro de ambientes de saúde na comunidade, as (os) enfermeiras 
(os) são líderes em avaliar, formular diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação final dos tipos de serviços de saúde na comunidade e serviços 
públicos necessários. A enfermagem de saúde na comunidade e a enfermagem de comunidade ou em saúde coletiva são componentes de um sistema de 
atenção à saúde que melhora a saúde do público em geral. OBJETIVO GERAL: Promover ações de cuidado em saúde coletiva, bem como de educação em 
saúde, na comunidade com vistas ao desenvolvimento das habilidades de cuidado junto aos discentes do curso de enfermagem. OBJETIVO ESPECÍFICO: 
Proceder à oferta de serviços de enfermagem, tais como, aferição de pressão arterial (PA) e verificação de glicemia capilar e curativos; Desempenhar 
atividades de educação em saúde nos mais diversos espaços comunitários utilizando as plataformas digitais ou de forma presencial; Promover o simpósio 
de Práticas de Cuidado em Saúde Coletiva na Faculdade Estácio de Alagoas. METODOLOGIA: Trata-se de um projeto de extensão universitária que será 
vivenciado por acadêmicas (os) do curso de graduação em enfermagem dos diversos períodos da instituição Estácio de Alagoas. Será realizada uma seleção 
interna para escolha dos discentes extensionistas voluntários. Após, os mesmos serão submetidos a uma série de treinamentos técnicos com enfoque no 
cuidado comunitário, habilidades, manuseio de materiais para realização de procedimento, organização de ações de educação em saúde dentre outros. 
Após, os extensionistas estarão realizando as atividades na Clínica Escola da Estácio em um consultório reservado para as práticas de enfermagem e junto 
à comunidade adjacente a Faculdade. Vale destacar que este projeto também contará com o apoio de outros docentes e discentes que estarão vinculados 
a disciplinas específicas da enfermagem (Ensino Clínico em Saúde do Adulto e Idoso e Ensino Clínico em Saúde Coletiva) para estes possam participar das 
ações. Durante as ações, as (os) acadêmicas (os) estarão realizando os seguintes procedimentos: Anamnese dos moradores, avaliação física, 
antropometria, aferição de pressão arterial e glicemia capilar. Além dessas atividades, serão também realizadas ações de educação em saúde nos diversos 
espaços de socialização (Praças, Igrejas, Escolas etc.), respeitando todos os protocolos de cuidado considerando a pandemia. METAS: Como meta principal 
pretende-se o atendimento da comunidade e que os discentes possam, por meio deste projeto, aprimorar suas habilidades de cuidado comunitário. 
IMPACTO SOCIAL: A melhora do atendimento de saúde acontece por meio do levantamento das necessidades de atenção à saúde de indivíduos, famílias 
e comunidades. Além disso, o processo de formação de profissionais para atuarem nesse contexto se faz condição importante. Nesse sentido, este projeto 
apresenta impacto social pela prestação de assistência à saúde da comunidade e por fomentar a formação de profissionais com habilidades práticas. 
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: Comunidade Adjacente à Jatiúca. 
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 Saúde  

Projeto(s) do curso: Educação Física 

 Saúde  

Projeto(s) do curso: Fisoterapia 

Título Formação continuada em metodologias ativas para professores do ensino superior e básico 
 
Docente orientador: José Ricardo Lopes Ferreira  E-mail: joselopes@estacio.br  

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM METODOLOGIAS ATIVAS PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA E ENSINO SUPERIOR DE INSTITUIÇÕES 
PÚBLICAS E/OU PRIVADAS EM ALAGOAS  
 
A transição do ensino presencial para as plataformas on-line representou uma resposta emergencial para a crise se estava se instalando, entanto, os 
docentes se viram na necessidade de transpor as metodologias e as práticas pedagógicas para ambientes de ensino remotos. Nesses percursos, foi 
necessário aos docentes o desenvolvimento emergencial de novas expertises para interagir com as diversas plataformas como Youtube, Moodle, Google 
Class Room, Zoom (MOREIRA et. al, 2020). Nisso, este projeto se justifica à medida que pretende promover um curso de formação continuada para 
professores da educação básica e do ensino superior sobre as metodologias ativas. Neste contexto, a atualização profissional irá contribuir para que os 
docentes possam enfrentar os novos desafios que surgiram no contexto da pandemia de COVID-19. O projeto ainda se justifica pela contribuição social a 
partir da busca pela melhoria das aulas remotas desenvolvidas de maneira emergencial. O debate pedagógico a respeito do impacto causado pelo 
fenômeno do isolamento social, aliado a incorporação de metodologias ativas podem produzir uma aprendizagem significativa. Objetivos Geral: Promover 
uma formação sobre metodologias ativas no contexto do ensino híbrido para professores da educação básica e ensino superior.  
 
 
quantidade de discentes envolvidos: 10 a 15 alunos  

Título Ergonomia e Cinesioterapia Laboral - Estácio livre da DORT em tempos de Teletrabalho: o impacto na saúde do 
trabalhador. 
 
Docente orientador: EVELIN APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA CALUMBI  E-mail: evelin.oliveira@estacio.br  

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      
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Introdução: Com o novo modelo de trabalho Home Office, uma das consequências da pandemia da COVID-19, teve a necessidade da necessidade da 
ergonomia como qualidade de vida e segurança do trabalho e nisso, se propõe medidas para garantir que a integridade física e mental dos trabalhadores 
perante uma abordagem atual por parte dos profissionais de saúde e Segurança do Trabalho. Nisso, a Cinesioterapia Laboral baseada em uma série de 
exercícios leves e de curta duração, realizados no próprio ambiente de trabalho, que não sobrecarregam o funcionário prevenindo assim doenças 
ocupacionais, como DORT (Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho), garantindo saúde e qualidade de vida aos funcionários, trazendo também 
variados benefícios à empresa, como redução do afastamento por disfunções músculos-esqueléticas, além de poder proporcionar uma adaptação mais 
ergonômica ao ambiente de trabalho. Justificativa: O estresse neste momento de pandemia e do dia-a-dia prejudica o funcionamento do organismo 
humano. É esse o alvo do Programa de Ergonomia e Cinesioterapia Laboral: Promover e manter a saúde com enfoque prevencionista, a fim de impedir 
que as alterações posturais e lesões ocupacionais ocorram no local de trabalho. O programa se propõe a identificar as melhores soluções para os distúrbios 
osteomusculares e o estresse no ambiente de trabalho visando uma melhora na qualidade de vida e na saúde no trabalho. Objetivos: Melhora a 
flexibilidade e mobilidade, reduz as tensões musculares, melhora a postura, aumenta a disposição e o ânimo para o trabalho, melhora a circulação 
sanguínea, melhora a concentração, reduz os riscos de acidentes de trabalho, previne lesões musculares (LER- Portaria n. 4.062, do Ministério da 
Previdência Social/DORT). Metodologia: Implantar métodos de acompanhamento virtual, orientações online, confecções de material digital educativo 
através de protocolos atualizados e revisados, na área de Ergonomia e Cinesioterapia Laboral em setores da Estácio possibilitem essas intervenções 
virtuais, possibilitando uma rotina de exercícios que englobem várias técnicas como: Alongamentos, Pilates, RPG, Isostretching e relaxamento. As 
orientações serão realizadas semanalmente de forma virtual. Viabilidade econômico-finaceira:  Melhorar a Qualidade de vida e a relação custo benefício 
para instituição, visto que a realização destas atividades proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente de seus colaboradores, 
evitando afastamentos por DORT (Portaria MTPS n.º 3.751, de 23 de novembro de 1990). Metas: Combater um dos principais problemas enfrentados 
atualmente, o sedentarismo, pois com as atividades propostas no ambiente de trabalho naturalmente o funcionário é motivado realizar a prática de 
exercícios também em suas atividades da vida diária. Impacto social: O mundo moderno é bastante estressante, e requer novas ferramentas para enfrentar 
os desafios profissionais de qualidade e desempenho, a Cinesioterapia Laboral ocupa cada vez mais espaço no mercado, pois contribui para a redução do 
absenteísmo e para o aumento da qualidade de trabalho e desempenho de cada trabalhador, evitando que as DORT seja instalada ou o afaste de seu 
ambiente de trabalho. Abrangência geográfica: O projeto descrito pode abranger todos os setores da Estácio e todos os funcionários. Referências: FREITAS, 
Kate Paloma Nascimento et al . Lombalgia ocupacional e a postura sentada: efeitos da cinesioterapia laboral. Rev. dor,  São Paulo ,  v. 12, n. 4, p. 308-313,  
Dec.  2011. FERNANDES, Rômulo Araújo; CARDOSO, Jefferson Rosa. Lombalgia ocupacional e a postura sentada: efeitos da cinesioterapia laboral. Rev. 
dor,  São Paulo ,  v. 13, n. 3, p. 295-298,  Sept.  2012. 
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 Licenciatura  

Projeto(s) do curso: Pedagogia 

Título Cria - Ação 2 edição 
 
Docente orientador: Júlio Cesar da Silva Correa  E-mail: julio.correa@estacio.br  

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
O projeto será desenvolvido em parceria com secretaria municipal de educação de Ananindeua e também aberto a comunidade em geral . Tendo como 
objetivo qualificar professores e auxiliares que atuam em sala de aula com crianças especiais propondo técnicas e recursos de mediação do processo 
ensuno_aprebdizagem. 
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 Engenharia  

Projeto(s) do curso: Engenharia Mecânica 

 Engenharia  

Projeto(s) do curso: Engenharia Produção 

Título Aeroaçaí: da divulgação científica ao aprendizado ativo nos  princípios de engenharia 
 
Docente orientador: Roger Barros da Cruz  E-mail: roger.cruz@estacio.br  

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
Engenharia aeroespacial é o ramo da engenharia que, com base em diversas áreas da física, como a termodinâmica, a mecânica dos fluidos, a mecânica 
clássica e outras, lida com o projeto, construção e aplicação de aeronaves, espaçonaves e satélites. É uma área que incube o desenvolvimento, construção 
e manutenção de veículos que realizam voos atmosféricos e espaciais incluindo também a integração de sistemas, planejamento da produção e serviços 
de comercialização de produtos e serviços aeroespaciais. O campo de aplicação inclui aeronaves (de asa fixa  
e rotativa) de passageiros e cargueiros, foguetes, mísseis, satélites e espaçonaves tripuladas.Com base em uma de suas vertentes, a engenharia 
aeronáutica, ou seja, a parte de engenharia aeroespacial voltada para o projeto de aeronaves que realizam voos atmosféricos, isto é, aviões em geral. Foi 
criada uma equipe cujo foco é realizar estudos e desenvolver projetos voltados para a construção de um aeromodelo onde são abordadas as áreas  
necessárias para a construção de um avião como, aerodinâmica, cargas, sistemas elétricos, estruturas, estabilidade,  
controle e desempenho.  
Nascida em 2017 e composta por alunos de diversas engenharias da Faculdade Estácio de Belém, a equipe AeroAçaí Aerodesign, sob orientação dos 
professores Arielly Pereira, Roger Cruz e Sérgio Cruz; busca por meio da aquisição de conhecimentos relacionados à engenharia aeronáutica, assim como 
aplicação dos mesmos na construção de um VANT (veículo aéreo não tripulado), isto é, um aeromodelo radio controlado, participar do torneio de acesso 
à competição AeroDesign SAE BRASIL no qual deve-se apresentar o projeto em estado final, cumprindo os requisitos exigidos no  
regulamento e, apresentar um vídeo de voo do mesmo.Visando trazer mais visibilidade à engenharia aeronáutica, e a equipe o presente projeto foca na 
divulgação científica na área de concentração, para assim após o restabelecimento das atividades presenciais a implementação no formato  
de competições com alunos de ensino fundamental e/ou médio da rede pública de ensino. A promoção e divulgação do conhecimento para alunos de 
ensino fundamental e/ou médio, ainda de forma numa linguagem acessível e com a ponderação de diversas curiosidades sobre o tema, vem acompanhado 
em formato remoto seja na utilização de podcasts periódicos, ou em até vídeos curtos dependendo dos assuntos que forem surgidos através das reuniões 
com a equipe. 

Título Mapeamento da cadeia logística dos metais ferrosos, pós processo de descarte e separação nas cooperativas de 
catadores paraense 
 
Docente orientador: ANA CARLA PEREIRA DA SILVA  E-mail: CARLA.ANA@ESTACIO.BR  

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
Todos sabem do trabalho minucioso realizado pelas cooperativas de catadores de lixo de Belém, como também, o quanto o nosso estado ainda tem que 
crescer e se desenvolver quando se fala do melhor aproveitamento dos materiais descartados e separados nessas cooperativas. Entre muitos tipos de 
descartes estão os metais, entre eles os do tipo ferrosos composto do ferro e aço. Tais metais são altamente vendáveis e para regiões de sul, sudeste, 
altamente explorados. Por isso o interesse do estudo no mapeamento da cadeia logística dos metais ferrosos, pós processo de descarte e separação nas 
cooperativas de catadores paraense, para entender a posição do nosso estado diante deste cenário e seu potencial de crescimento. Quanto a metodologia 
dessa pesquisa, busca-se um levantamento das empresas paraenses que compram tal matéria-prima, a consulta no site do SEBRAE, de micro e pequenas 
empresas, pode assessorar tal etapa, o levantamento e mapeamento das cooperativas que separam qual produto, a identificação do processo de 
separação e suas peculiaridades, a quantidade-dia separada do produto em estudo para poder comparativo com as demais cooperativas, as características 
dos metais, dificuldades de coletas, critérios de segurança, se houver, essa abordagem pode ser realizada de forma telefônica, meio de formulário (forms) 
ou eventualmente presencialmente. Espera-se obter o diagnóstico da oferta gerada e da demanda necessária no estado. Tendo como resultado uma 
definição clara de um segmento de grande potencial para a nossa região, uma contribuição para a sociedade com o destino eficiente desse tipo de resíduo, 
o foco na sustentabilidade e responsabilidade social e além da preocupação ambiental. Sabendo que a reciclagem e o correto descarte desses itens são 
ações fundamentais, uma vez que, segundo um levantamento realizado pela Iswa, 25 milhões de toneladas de lixo vão para os oceanos todos os anos, 2 
milhões gerados apenas no Brasil. Pode-se contribuir com informações mais claras e conscientes dessas etapas para a população. 
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 Saúde  

Projeto(s) do curso: Nutrição 

Título Alimentação, Informação e Saúde - AIS 
 
Docente orientador: Dyanara de Almeida de Almeida Oliveira  E-mail: dyanara.oliveira@estacio.br  

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
           O Guia Alimentar para a População Brasileira se constitui como instrumento para apoiar e incentivar práticas alimentares saudáveis no âmbito 
individual e coletivo, bem como para subsidiar políticas, programas e ações que visem a incentivar, apoiar, proteger e promover a saúde e a segurança 
alimentar e nutricional da população. Considerando os múltiplos determinantes das práticas alimentares e, a complexidade e os desafios que envolvem a 
conformação dos sistemas alimentares atuais, o guia alimentar visa contribuir para o desenvolvimento de estratégias para a promoção e a realização do 
direito humano à alimentação adequada (BRASIL, 2015). 
           O Guia Alimentar é composto de 5 capítulos, descrevendo em cada um deles os princípios que nortearam sua elaboração, os princípios que 
fundamentam as recomendações gerais sobre as escolhas alimentares de acordo com o cenário da evolução da alimentação, as orientações sobre como 
organizar as refeições, o ato de comer e comensalidade, e ao final da publicação apresenta os “Dez Passos para uma Alimentação Adequada e Saudável” 
de forma sintetizada (BRASIL,2015).  
           O presente projeto de extensão tem como objetivo realizar uma abordagem educativa de acordo a perspectiva do décimo passos proposto pelo 
Guia Alimentar para a População Brasileira: “ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propaganda 
comercias”. Sob a perspectiva do décimo passo, pois o projeto pretende ter um olhar mais ampliado sobre essas informações, para além das propagandas 
comerciais. Visto que, É crescente a quantidade de matérias na televisão, rádio, revistas e internet com informações e recomendações sobre alimentação 
e saúde. Entretanto, a utilidade da maioria dessas matérias é questionável. Com louváveis exceções, tendem a enfatizar alimentos específicos, propagados 
como “superalimentos”, e ignoram a importância de variar e combinar alimentos. Nessa medida, induzem modismos e levam à depreciação de alimentos 
e práticas alimentares tradicionais. Não raro alimentação saudável é confundida com dietas para emagrecer (VERTEMATI, 2018). 
             Em 2020 a questão alimentar tem ocupado o debate público no mundo e no Brasil. Esse momento de ampla discussão, evidenciam a profundidade 
e importância da agenda da alimentação no Brasil (O olhar..., 2020). E torna-se ainda importante que as pessoas reflitam sobre a importância que a 
alimentação tem ou pode ter para suas vidas e concedam maior valor ao processo de adquirir, preparar e consumir alimentos. Segundo o Guia Alimentar 
para População Brasileira (BRASIL, 2015), isso exigirá políticas públicas e ações regulatórias de Estado. De fato, como estabelece a constituição brasileira, 
é dever do Estado garantir o direito humano à alimentação adequada e saudável e, com ele, a soberania e a segurança alimentar e nutricional. 
            O apoio e mobilização da sociedade civil é uma fundamental para que tornem o ambiente mais propício para a adoção das recomendações do Guia 
Alimentar População Brasileira. Sendo a divulgação, apropriação do conteúdo do Guia fundamental para tomada de consciência sobre o tema da 
alimentação adequada e saudável, como recomendado pelo Guia é muito útil que se discuta as informações e recomendações deste material com seus 
familiares, amigos e colegas, como propõe esse projeto ao fomentar o olhar crítico quanto as informações, orientações e mensagens sobre a alimentação 
nos alunos participantes do projeto e nos participantes das atividades educativas desenvolvidas, os tornando agentes multiplicadores do conhecimento 
adquirido nas atividades. 
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 Ciências Jurídicas  

Projeto(s) do curso: Direito 

 Engenharias  

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil 

 Saúde  

Projeto(s) do curso: Educação Física 

Título Oratória e Argumentação 
 
Docente orientador: RAPHAEL LUIZ RETUCCI DE ARAÚJO  E-mail: araujo.raphael@estacio.br  

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
O Projeto de Extensão em Oratória e Argumentação, iniciado em 01/02/18 e vinculado ao Curso de Direito da Faculdade Estácio Carapicuíba, conjuga 
conhecimentos teóricos da filosofia aplicada, direito, psicologia e saúde com a vivência prática de situações típicas do Mercado de trabalho e comuns às 
relações humanas. Originalmente era restrito a assuntos jurídicos, mas a Estácio, principalmente por meio da Bolsa e apoio da Unidade Carapicuíba, 
possibilitou a ampliação a diversas áreas, dentre elas: 
1. Tribunal do Júri Simulado 
2. Juizado Especial Simulado 
3. Liderança do Tribunal Simulado 
4. Torneio de Oratória e Argumentação  
5. Oratória nas Escolas 
6. Debate Jovem 
7. O Poder da Oratória nas Entrevistas de Emprego 
8. Comunicação Empática nas Relações Humanas 
9. Professores, líderes e formadores de opinião ampliando seu Rapport 

Título Projeto DifimtEC 
 
Docente orientador: Daisy Catharina Rodrigues  E-mail: daisy.rodrigues@estacio.br  

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
A pandemia da COVID-19 ocasionou o aumento no número de pequenas reformas em casa, devido aos moradores passarem mais tempo em casa e 
buscarem lares mais confortáveis neste período de distanciamento social. Em razão da instabilidade econômica e orçamentos mais baixos, muitas pessoas 
optaram por pequenos reparos e reformas no estilo “faça você mesmo”. Este projeto de extensão, que será desenvolvido no curso de Engenharia Civil na 
Estácio Carapicuíba – SP, destina-se a complementar os conhecimentos teóricos obtidos pelos discentes dentro da sala de aula, por meio de vídeos e 
textos, com linguagem simples e acessível, apresentando técnicas, inovações e explicações das dúvidas encaminhadas pela comunidade local e regional, 
que acessarem o projeto através das plataformas digitais. 

Título TERCEIRA IDADE - ATIVIDADE FÍSICA, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA. 
 
Docente orientador: Antonio Moreira Junior  E-mail: antonio.mjunior@estacio.br  

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      
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O presente texto visa apresentar o projeto de extensão universitária “TERCEIRA IDADE - ATIVIDADE FÍSICA, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA”, desenvolvido 
pelo Professor de Educação Física ANTONIO MOREIRA JUNIOR e alunos do 
curso de graduação de Educação Física (Bacharelado) da Faculdade Estácio de Carapicuíba. O envelhecimento populacional é um dos maiores desafios da 
saúde pública contemporânea. Esse fenômeno ocorreu inicialmente em países desenvolvidos, contudo, mais recentemente é nos países em 
desenvolvimento que o envelhecimento da população tem ocorrido de forma mais acentuada (VERAS, 2007, p.700). Tendo em vista a análise do 
desenvolvimento e do envelhecimento populacional e da importância da melhoria da qualidade de vida dessa parcela da população, tal projeto voltou-se 
para realização de atividade de promoção a saúde, focando especialmente a atividade física, contribuindo dessa forma para melhora da qualidade de vida. 
Além de beneficiar a população idosa, este projeto tem como objetivo contribuir para construção do conhecimento teórico-prático pelos graduandos 
sobre o assunto. 
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 Licenciatura  

Projeto(s) do curso: Pedagogia 

 Saúde  

Projeto(s) do curso: Enfermagem 

Título Educação Matemática para transformação pessoal e profissional  
 
Docente orientador: Hugo Carlos Machado da Silva  E-mail: silva.hugo@estacio.br  

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
A missão institucional “Educar para transformar” visa o aspecto de crescimento do cidadão por meio da educação, onde o aluno possa mobilizar seus 
conhecimentos em prol de uma visão global e plural do mundo em que vive, bem como, levar benefícios deste conhecimento a outras pessoas e 
organizações. Este projeto está pautado neste entendimento. 
É possível que alunos do ensino fundamental aprendam e visualizem noções de cálculos de estruturas e resistência dos materiais da construção civil, por 
exemplo, a partir da visualização de atividades e materiais como montagem de maquetes com peças de lego, pontes de macarrão, mini casas de palitos 
de picolé, entre outros.  
Da mesma forma, conceitos iniciais de matemática financeira, importantíssimos, podem ser mostrados aos alunos do ensino fundamental a partir de 
situações lúdicas que envolvam o valor do dinheiro no tempo e como ele se movimenta na sociedade, como por exemplo, com o uso de jogos a aplicativos 
que enriquecem a ideia de tomada de decisões frente a problemas reais, além de oferecerem diversas possibilidades de abordagem para a construção de 
conhecimentos críticos em relação a educação financeira. 
Sendo assim, este projeto tem o intuito de proporcionar, por meio da produção e publicação de vídeos (em plataforma virtual/YouTube ), uma incursão 
do aluno da educação básica (ensino fundamental e médio) num mundo novo, em realidades ainda não vividas. Tendo como objetivo: PROPORCIONAR 
UMA AMPLIAÇÃO DE VISÃO DE MUNDO EM RELAÇÃO AS APLICABILIDADES DOS CONTEÚDOS DE METEMÁTICA VISTOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA A PARTIR 
DA PUBLICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE VÍDEOS NA PLATAFORMA YOUTUBE. 
Desta forma, nossa pretensão é que o estudante consiga, para além da sala de aula, visualizar onde os conceitos que aprende na escola se fazem presentes 
em sociedade. Já os discentes da faculdade, participantes do projeto, estarão mobilizando seus conhecimentos sobre conteúdos de suas  
 

Título Práticas Integrativas e complementares na saúde do trabalhador  
 
Docente orientador: Karina da Cruz Pinto Nahum  E-mail: Karina.nahum@estacio.br  

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      
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 Tecnologa da Informação  

Projeto(s) do curso: Análise e desenvolvimento de sistemas 

RESUMO DO PROJETO:  
 
No Brasil é crescente o número de profissionais capacitados e habilitados para desenvolverem as práticas integrativas e complementares (PICS) bem como 
a procura da população por estes tipos de tratamentos. As pesquisas têm mostrado a eficácia das terapias complementares utilizadas aos tratamentos 
convencionais, como por exemplo no tratamento da depressão, hipertensão, dores musculares, ansiedade, cefaleias entre outros. As terapias 
complementares são denominadas pela Organização da Saúde como medicinas tradicionais e complementares, que compreendem um grupo de práticas 
de atenção à saúde não-alopáticas e procuram atender o indivíduo de forma holística. A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 
(PNPIC), instituída pela Portaria 971GM/MS de 3 de maio de 2006 inclui algumas terapias como as práticas de aromaterapia, apiterapia, bioenergética, 
constelação familiar, cromoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, acupuntura, ozonioterapia e terapia de florais. Tais sistemas e recursos envolvem 
abordagens que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras, 
com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. O 
segundo ciclo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica (PMAQ) avaliou mais de 30 mil equipes de atenção básica 
no território nacional e demonstrou que as 14 práticas a serem incluídas por esta Portaria estão presentes nos serviços de saúde em todo o país.  O 
estresse no trabalho vem aumentando gradativamente e afetando os trabalhadores gerando a necessidade de se criar estratégias para preservar a saúde 
mental e física. Sendo assim o projeto de práticas integrativas e complementares na saúde do trabalhador se faz importante pela qualidade de vida que 
irá proporcionar aos profissionais atendidos bem como no resultado do trabalho desenvolvido por estes e ao conhecimento que os discentes irão adquirir 
com a prática. Este projeto implica em proporcionar bem-estar aos profissionais de saúde com o embasamento científico das práticas integrativas e 
complementares promovendo aos discentes a vivência das terapias utilizadas neste projeto. As práticas serão aplicadas via plataforma on line TEAMS aos 
profissionais da área de saúde do município de Castanhal com a participação dos discentes da Faculdade Estácio Castanhal, assim socializando 
conhecimento aos discentes. O atendimento será realizado através da plataforma TEAMS ao trabalhador que estará no próprio local de trabalho. De forma 
a não comprometer suas atividades laborais e nem acarretar em custos ao trabalhador. Será utilizado os utensílios do próprio local de trabalho. Este 
projeto pretende atender em torno de 60 profissionais da rede municipal de saúde e disponibilizar 16 vagas aos discentes da faculdade Estácio Castanhal 
dos cursos de enfermagem, fisioterapia e educação física conforme as normas do PICS, os quais serão acompanhados pelo profissional instrutor. O projeto 
prática integrativa e complementar irá proporcionar bem estar ao trabalhador contribuindo para a prevenção de doenças a estes profissionais atendidos 
pelo grupo. 

Título Projeto Tecnologia para Todos: Inclusão Digital e Cidadania  
 
Docente orientador: LEONARDO LEMOS RIBEIRO  E-mail: leonardo.lribeiro@estacio.br  

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
A Inclusão Digital (ID) é um conceito que engloba as novas tecnologias da informação e comunicação, a educação e a participação, possibilitando a 
construção de uma cidadania criativa e empreendedora. Além disso, é um meio para promover a melhoria da qualidade de vida, garantir maior liberdade 
social, gerando conhecimento e possibilitando a troca de informações. Estudos recentes mostram que a ID possui diversas vantagens como: redução do 
analfabetismo funcional e digital na sociedade, a geração de novos conhecimentos com maior interação entre setores da sociedade, a contribuição para 
uma melhor qualidade de vida, tornando a população economicamente ativa e estimulando a evolução do comércio eletrônico e os recursos que este 
disponibiliza.  Diversas pesquisas mostram que a região norte do Brasil ainda sofre bastante com a falta de ID, principalmente nos interiores, onde 
principalmente o acesso à internet é mais precário. Desta forma, o contato com essas tecnologias é bem menor, fazendo com que a maior parte das 
pessoas nos dias atuais principalmente nos interiores ainda não tenham a mínima noção básica de computação. Os dias atuais, em função da pandemia 
do COVID-19, também mostraram que muitos profissionais da área de educação, principalmente professores, carecem de conhecimento na área digital. 
O distanciamento social, necessário para a contenção da pandemia, exige que a continuidade das aulas sejam viabilizadas por plataformas digitais e o uso 
de tais tecnologias mostrou ser um obstáculo para a continuidade do ensino e consequentemente para que tais profissionais consigam manter seus cargos. 
Sendo assim, ofertar cursos computacionais que capacitem esses profissionais a utilizarem de maneira adequada tais plataformas digitais é algo de suma 
importância. Neste contexto, o principal objetivo deste projeto é proporcionar a aos profissionais de educação da comunidade de Castanhal-PA o acesso 
a recursos tecnológicos e treinamento para a utilização desses recursos como meio de ampliação do horizonte de conhecimento, comunicação, 
crescimento pessoal e profissional, além disso, como objetivos específicos, promover a ação social de cidadania; oferecer aos discentes/monitores dos 
cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Pedagogia a oportunidade de elaborarem e aplicarem, sob supervisão, cursos de informática e analisar 
e aplicar novas metodologias de ensino que potencializem o aprendizado de pessoas que possuem tanta familiaridade com o computador. O projeto terá 
três etapas, na primeira serão identificadas instituições de ensino que estão ministrando aulas remotamente e que tenham interesse no treinamento de 
seus profissionais de educarão, neste momento também serão identificadas as tecnologias utilizadas pelas respectivas instituições, na segunda etapa será 
realizada a confecção de materiais didáticos que serão utilizados nos cursos pelos discentes de Análise e Desenvolvimento e Pedagogia e na terceira e 
última etapa serão ministradas as aulas teóricas e principalmente práticas, transmitidas ao vivo através da internet pelos discentes de Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, supervisionados pelo coordenador do projeto e discentes de Pedagogia para aumentar a eficácia da metodologia. Estima-
se que no final do projeto no mínimo 80 pessoas tenham recebido o treinamento, contribuindo assim, para o aumento na qualidade das aulas 
proporcionadas por estes profissionais. 
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 Engenharias   

Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção 

 Tecnologia da Informação   

Projeto(s) do curso: Análise e desenvolvimento de sistemas 

Título O IMPACTO SOCIOAMBIENTAL REFERENTE A REDUÇÃO DO CONSUMO DE EMBALAGENS DE EMBARQUE 
REUTILIZÁVEIS UTILIZANDO A LOGÍSTICA REVERSA.  
 
Docente orientador: Valmir Moro Conque Filho  E-mail: valmir.filho@estacio.br  

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
É de conhecimento comum, que os resíduos gerados pelos seres humanos, tem se tornado um problema cada vez maior para o mundo de maneira geral. 
Estima-se segundo o Senado Brasileiro que sete bilhões de seres humanos produzem anualmente 1,4 bilhão de toneladas de resíduos sólidos urbanos 
(RSU) — uma média de 1,2 kg por dia, daqui a dez anos, serão 2,2 bilhões de toneladas anuais, um número assustador. Na atualidade toda a sociedade 
está envolvida em como solucionar os problemas com grandes impactos ambientais, como exemplo a alta produção de lixo não destinado corretamente 
a reciclagem ou reutilização, crescendo então a preocupação das indústrias em relação a logística reversa de suas embalagens de embarque. O presente 
projeto tem como objetivo apresentar a importância de desenvolver um processo para a reutilização de embalagem de embarque dos produtos 
comercializados no varejo em todo Brasil. Pensando nisso, será realizado uma pesquisa para mensurar os pontos positivos e negativos em utilizar a logística 
reversa de embalagens e a partir dessa pesquisa será desenvolvida e implementada uma estratégia de reutilização em duas indústrias diferentes ambas 
atuantes no varejo. No final, serão avaliados os impactos da estratégia desenvolvida e se positiva será ofertada á demais indústrias com a mesma atuação 
e utilização desse material no varejo. 

Título OFICINAS TECNOLÓGICAS DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E FISICA PARA COMUNIDADE EM TORNO DAS ESCOLAS DE 
CURITIBA.  
 
Docente orientador: JEAN MARCELO DA COSTA SALES  E-mail: jean.sales@estacio.br  

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
Este é um projeto multidisciplinar e propõe a elaboração de material didático, cardápio do dia com calculadora nutricional com sugestões de exercícios 
físicos diários, via aplicativo de smartphone e também a realização de espaços de convivência, físico/virtual, que inclui oficinas com práticas de educação 
física e prática de exercícios, educação alimentar, conhecimento dos alimentos que ingerimos, abordagens sobre saúde e bem estar relacionadas a pratica 
de atividades físicas associadas a alimentação, conservação das propriedades nutritivas durante o preparo e técnicas de estocagem de alimentos, além de 
elaboração de gincana de receitas específicas para indivíduos com sobrepeso e obesidade a baixo custo.  
O objetivo é conscientizar as pessoas, abordadas neste planejamento, sobre práticas alimentares e a importância dela na qualidade de vida com apoio de 
orientação pessoal e uso de aplicativo a ser desenvolvido em projetos tecnológicos e integradores no curso de Analise e Desenvolvimento de Sistemas e 
com o apoio dos docentes e discentes dos cursos de pedagogia para supervisão da metodologia de ensino e matéria didático eletrônico e do cursos da 
área da saúde para prover orientação alimentar e física/esportiva. 
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 Ciências Jurídicas  

Projeto(s) do curso: Direito 

Título FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA: O CONHECIMENTO COMO  CONDIÇÃO PARA O ACESSO  
 
Docente orientador: Nadine Pires Salomon  E-mail: nadine.salomon@estacio.br  

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 A Constituição Cidadã consagrou o Estado Democrático de Direito, cujo  propósito é a consolidação de garantias e direitos fundamentais e a proteção  de 
setores vulneráveis da sociedade (SILVA, 1990). Nesse escopo, inseriu  Capítulo destinado às Funções Essenciais à Justiça, quais sejam, Ministério  Público, 
Advocacia, Advocacia Pública e Defensoria Pública. Ao alçar a  dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República,  incentivou 
importantes movimentos de reformas processuais no sentido do  reconhecimento dos objetivos da efetividade e do acesso à justiça como atuais  pilares 
do Direito Processual Civil. O processo passa a ser pensado como  instrumento de efetivação do direito material, para que possa se fazer sentir na  vida 
prática dos litigantes (RODRIGUES; LAMY, 2016). Entretanto, não resta  absorvida pela sociedade a adequada compreensão do que representam as  
Funções Essenciais à Justiça, seus âmbitos de atuação, diferenças  institucionais e serviços prestados, a diluir a própria força ativa da Constituição.  
Considera-se que uma sociedade politizada e consciente de seus direitos pode  legitimar o próprio sistema jurídico a que se submete, numa relação de 
diálogo  e interdependência. Desta forma, este projeto tem seu objetivo geral em duas  vias: 1) democratizar o conhecimento das Funções Essenciais à 
Justiça, com  foco em estudantes do ensino médio e sociedade em geral, diminuindo as  diferenças de oportunidades em função da situação econômica e 
falta de  acesso à informação dos sujeitos; 2) capacitar os discentes da Estácio  Florianópolis integrantes para a prestação de serviço de notável interesse  
público e social, consubstanciado no estabelecimento de canal de diálogo,  empoderamento e democratização do conhecimento a respeito das Funções  
Essenciais à Justiça. Metodologia: 1) na capacitação dos discentes será  utilizada metodologia expositiva e dialogada, mediante abordagem teórica e  
prática com o posicionamento dos Tribunais a respeito do tema de maneira  progressiva, na plataforma Microsoft Teams, inclusive para o adequado uso 
da  linguagem e o desenvolvimento de soft skills para a efetivação da segunda fase do projeto, voltada ao diálogo e à exposição do conteúdo absorvido 
para a  comunidade em geral, notadamente escolas de Ensino Médio, em verdadeiro  exercício de cidadania e de pertencimento ao sistema como atores 
jurídicos em  lugar de fala especializado. 2) Uma vez capacitados, os discentes produzirão  conteúdos para o Youtube em canal específico do projeto, 
vinculado ao nome  da Estácio Florianópolis, cujas métricas estão no plano de trabalho deste  projeto. Em vista da situação do Covid-19, este projeto tem 
plena possibilidade  de ser realizado de forma remota, também possibilitando que os conteúdos  criados pelos discentes fiquem armazenados de forma 
pública. A viabilidade econômico-financeira dar-se-á pela disponibilidade de: (1) criação de uma  equipe no Microsoft Teams para a realização dos 
encontros remotos; (2)  computador com acesso à internet aos discentes que eventualmente não  possuírem tal estrutura em suas residências. Outros 
recursos didáticos a serem  utilizados, como materiais em formato online e em PDF, serão de  responsabilidade da autora deste projeto. Os impactos 
sociais vão desde o  estabelecimento de pontes de diálogo, empoderamento mútuo e alargamento  da via de acesso ao Judiciário, oportunizando aos 
discentes o desenvolvimento  de competências para além da sala de aula. Os resultados têm potencial de  ultrapassar limites espaço-temporais pré-
estabelecidos, alcançando também  tantos quantos forem os espectadores interessados em acessar o canal do  Youtube referido, além de facilitar a 
captação de alunos para a instituição ao  mobilizar novos atores sociais. Referências: RODRIGUES, Horácio Wanderlei;  LAMY, Eduardo de Avelar. Teoria 
geral do processo. 4. ed. rev., atual. e ampl.  São Paulo: Atlas, 2016. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional  positivo. 
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 Saúde  

Projeto(s) do curso: Medicina 

Título AÇÃO DE EXTENSÃO NO ENFRENTAMENTO DA COVID–19 ATRAVÉS DO LEVANTAMENTO DA NECESSIDADE DE 
ATENÇÃO CONTINUDA FRENTE ÀS COMPLICAÇÕES TARDIAS NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL-SC  
 
Docente orientador: Eduardo Breviglieri  E-mail: eduardo.breviglieri@estacio.br  

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 A pandemia causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, um corona vírus responsável pela doença COVID-19. Ainda que a SARS-CoV-2 seja conhecida por causar 
doença pulmonar substancial, incluindo pneumonia e síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA), tem-se observado muitas manifestações 
extrapulmonares gerando complicações trombóticas, nos sistemas hematológico, cardiovascular, renal, gastrointestinal, hepatobiliar, endocrinológico, 
neurológico, tromboinflamação, entre outros. O objetivo desta extensão é promover o acompanhamento de uma amostragem de pacientes 
diagnosticados com SARS-CoV-2 do sistema público de saúde no município de Jaraguá do Sul-SC frente às complicações tardias — via WhatsApp® — com 
uma amostragem de cidadãos de Jaraguá do Sul-SC diagnosticados com o COVID-19 — principalmente com períodos mais longos a partir da infecção — 
com intuito de orientá-los a procurar atendimento no sistema de saúde, diante de qualquer sinal clínico de complicações tardias que a doença possa 
causar. 
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 Saúde  

Projeto(s) do curso: Medicina 

Título É histo ! Utilização de plataformas de stream e redes sociais na educação médica  
 
Docente orientador: Luciana Alcoforado Mendeas da Silva  E-mail: luciana.alcoforado@estacio.br  

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
Contexto - A popularização das plataformas de streams e redes sociais para divulgação de conteúdos de entretenimento e informação vem ganhando cada 
vez mais espaços no dia a dia das pessoas. Nos últimos tempos, estes tipos de plataformas, vem sendo utilizada também como ferramenta pedagógica 
para otimizar a aprendizagem em diversas áreas do conhecimento. Os cursos de saúde são considerados, geralmente, difícil pelos discentes e tais 
plataformas podem ser uma ferramenta facilitadora da aprendizagem. Objetivo Avaliar a utilização de mídias de áudio em plataformas de streams, bem 
como as redes sociais para fixação e aprendizagem de discentes do curso de saúde e seu grau de interação e fidelização nestes canais. Métodos – O projeto 
de extensão acontecerá entre o período de março/21 a janeiro/22, com discentes da Faculdade de Medicina da Estácio Juazeiro da Bahia, onde 
semanalmente gravarão conteúdos de áudio  para plataformas de stream como spotfy e escreverão postagens sobre os assuntos ministrados na disciplina  
de Biomorfologia  do primeiro período de Medicina na respectiva semana. Realizarão a edição e publicação dos conteúdos. Além disso, atividades como 
quizz, pesquisa interativas e postagens utilizando mapas mentais, casos clínicos serão realizados e postados. Para acompanhamento de  avaliação de 
satisfação, fidelização, interação e processo de aprendizagem, formulários online gratuitos serão utilizados mensalmente, possibilitando ajustes 
metodológicos para um melhor aproveitamento dos discentes. 
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 Saúde  

Projeto(s) do curso: Fisioterapia 

 Saúde  

Projeto(s) do curso: Biomedicina 

Título Mídias sociais e saúde: a web como recurso de difusão de conhecimentos.  
 
Docente orientador: Janete Silva Ramos  E-mail: janete.ramo@estacio.br  

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
Este projeto apresenta-se como uma das diversas estratégias de alcance social e utilização da tecnologia e das mídias sociais a favor do progresso da 
sociedade e da difusão de conhecimento. O projeto oferecerá aos acadêmicos do curso de Fisioterapia da Faculdade Estácio de Macapá o contato com as 
atividades da Extensão Universitária, um dos importantes elementos da tríade acadêmica (Ensino, Pesquisa e Extensão). Através do mesmo, os acadêmicos 
poderão utilizar de seus conhecimentos tecnológicos, associados ao conteúdo teórico-prático desenvolvido em sala de aula para oferecer através das 
mídias sociais (Instagram, Twitter e Facebook) a construção resultante de suas reflexões e pesquisas acadêmicas. 

Título Promoção à saúde com tecnologias digitais: explorando a relação Imunidade e hábitos saudáveis 
 
Docente orientador: Maysa de Vasconcelos Brito  E-mail: maysa.brito@estacio.br  

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
A sociedade moderna entrou em uma era caracterizada por dietas ricas em gorduras, saciedade alimentar e deficiência de exercícios devido à automação 
e conveniência. Isso levou a um aumento nas doenças relacionadas ao estilo de vida, incluindo diabetes, hipertensão arterial e obesidade, um grande 
problema social. Dessa forma, a sociedade envelhece sem qualidades de vida, propiciando o aumento das chamadas doenças crônicas não transmissíveis. 
Enquanto a falta de atividade física, a diminuição da massa muscular e o baixo estado nutricional facilitam a imunossenescência e as inflamações, fatores 
de estilo de vida, como exercícios e hábitos alimentares, afetam positivamente o envelhecimento imunológico. Ao mesmo passo, cresce a rejeição vacinal 
que está sendo amplamente difundida pela mídia e redes sociais, confundindo a população sobre as práticas e cuidados adequados. Com o avanço no 
conhecimento do funcionamento do sistema imunológico abriu-se um novo panorama de percepção da influencia dos hábitos de vida na modulação das 
respostas de defesa. É importante a difusão desse conhecimento a sociedade, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. Dessa forma o projeto 
tem o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre a importância de hábitos saudáveis para potencializar a capacidade de defesa imunológica e 
consequentemente, promover saúde. Serão elaborados produtos digitais incentivando a vacinação, alimentação saudável e prática de exercício físico 
regular abordando suas contribuições para as defesas imunológicas. Os materiais produzidos serão veiculados nas mídias sociais. O impacto social resultará 
em estimulo de um maior número de adeptos a práticas saudáveis de vida, auxiliando na prevenção de doenças, além de maior acesso e esclarecimento 
sobre como os hábitos de vida repercutem nos mecanismos de defesa e consequentemente na manutenção da saúde. 
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 Tecnologia da Informação  

Projeto(s) do curso: Redes de computadores 

Título Board Game Day 
 
Docente orientador: Elvis Azevedo de Araújo  E-mail: elvis.araujo@estacio.br  

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
No ano de 2020 um grande fato acabou por modificar a atual sociedade moderna que é a pandemia devido ao novo corona vírus (COVID-19), o que acabou 
impondo o isolamento social como medida para evitar a disseminação e contaminação em massa da população, o que ocasionaria um caos no Sistema 
Único de Saúde (SUS) (PEREIRA et al., 2020, BEZERRA et al.,2020). 
Devido à medida de isolamento social adotada por estados e municípios, as pessoas tiveram a recomendação de permanecerem em suas residências para 
que a curva de contaminação fosse reduzida. Todavia, esta tática acabou acarretando algumas consequências na psique das pessoas que adotaram esta 
boa prática de permanecer em casa, tais como ansiedade, transtornos obsessivos, depressão, dentre outros (COSTA et al., 2019). 
Com o intuito de diminuir essas consequências, são necessárias o desenvolvimento de atividades que busquem preencher o tempo em casa, neste caso, 
podendo ser utilizadas a partidas com jogos de tabuleiros. 
Além do entretenimento, que é uma demanda do atual momento, os jogos de tabuleiros também possibilitam o desenvolvimento de aspectos atitudinais 
(habilidades do século XXI), que possibilita a inserção/reinserção no mercado de trabalho em tempos de retomada das atividades econômicas. 
Habilidades do Século XXI, segundo Cavallo (2016), compreende aspectos que os futuros profissionais necessitam possuir para que possam destacar-se no 
mercado de trabalho, aspectos estes como criatividade, inovação, pensamento crítico, resolução de problemas, colaboração, comunicação e aprender a 
aprender. 
Assim, busca-se, através de sessões remotas de jogos de tabuleiros modernos, estimular as denominadas soft-skills (habilidades que não podem ser 
aprendidas através do ensino formal) necessárias para que os alunos possam se destacar nos estudos e futuramente no mercado de trabalho. 
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 Ciências Jurídicas  

Projeto(s) do curso: Direito 

Título ESCOLA INCLUSIVA -  RECONHECENDO E RESPEITANDO A DIVERSIDADE 
 
Docente orientador: HIGOR KALLIANO FERNANDES QUEIROZ DE SOUSA  E-mail: higor.sousa@estacio.br  

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
O referido projeto surge da necessidade de se formar cidadãos conscientes de sua responsabilidade na construção de uma sociedade mais justa e solidária. 
Atualmente, essa sociedade se encontra em um fértil momento de discussão e aprendizado a respeito das diferenças, sobre todo e qualquer aspecto. 
Nesse contexto, assegurar a todos a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, sem qualquer tipo de discriminação, é um princípio 
que está em nossa Constituição desde 1988, mas que ainda não se tornou realidade para milhares de crianças e adolescentes que apresentam necessidades 
educacionais especiais, vinculadas ou não a deficiências. Isso porque, muitas vezes as famílias não encontram escolas organizadas para receber a todos e, 
fazer um bom atendimento, o que é uma forma de discriminar. A falta desse apoio pode também fazer com que essas crianças e adolescentes deixem a 
escola depois de pouco tempo, ou permaneçam sem progredir para os níveis mais elevados de ensino, o que é uma forma de desigualdade de condições 
de permanência. Então, a partir dessa perspectiva, busca o referido projeto alcançar uma faixa etária discente de 07 a 16 anos, através de apresentações 
em escolas públicas e privadas sobre as diversas temáticas ligadas a escola inclusiva, a qual acolhe a diversidade. Corroborando para que cada um dos 
impactados em conjunto com a sua escola, família e a sociedade construam um novo tempo na educação. 
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 Tecnologia da Informação  

Projeto(s) do curso: Análise e desenvolvimento de sistemas 

O Núcleo Aceleração e Valorização da Estácio (NAVE) – Estácio Natal é um projeto multidisciplinar que surge devido às necessidades demandadas pelas 
entidades que foram impactadas com o projeto Capacita Alecrim no ano de 2018. A princípio, o projeto Capacita Alecrim tinha a premissa de trabalhar 
com a Associação de Empresários do Bairro do Alecrim - AEBA, mas com as dificuldades encontradas na mudança de diretoria da AEBA e no formato de 
regime de consultoria como processo de trabalho com a AEBA, tivemos a oportunidade de envolver outras entidades que procuram nossos serviços como 
o Alecrim Futebol Clube – AFC, clube de futebol centenário com sede no Alecrim, e a Federação de Karatê Tradicional do Rio Grande do Norte, que também 
possuía sede no bairro. Os resultados conquistados no ano de 2018 foram fantásticos chamando a atenção de outras entidades e empresas com interesse 
em participar. Estas entidades não se situavam no bairro do alecrim, descaracterizando o propósito inicial do projeto limitado nas entidades do bairro, por 
isso, propomos a mudança do nome para o Núcleo Aceleração e Valorização da Estácio (NAVE) no ano de 2019 e aperfeiçoamos a metodologia de trabalho 
objetivando explorar as oportunidades que se apresentaram, expandindo o campo de atuação docente e discente no processo de formação profissional 
através dos projetos e ações que podem ser realizadas. A metodologia segue regime de consultoria, assessoria técnica em planejamento, desenvolvimento 
de palestras, cursos técnicos e soluções de tecnologia, utilizando a riqueza de conhecimentos de nossos docentes em ações específicas, mas com um 
caráter que busca a inovação nas soluções envolvidas. Utilizamos os modelos já trabalhados praticados pelas startups que são casos de sucesso como o 
Quadro de Modelo de Negócios de negócio (Business Model Canvas), que segundo Osterwalder e Yves (2011) “descreve a lógica de como uma organização 
cria, proporciona e obtém valor”, mas compreendemos que, os atendidos pela nossa capacitação são pessoas que não possuem um nível de conhecimento 
técnico ou acadêmico mais avançado, porém, são ricos em experiência prática em suas linhas de atuação de negócio, e podendo contribuir muito para 
evolução de nossos alunos em sua formação profissional. Neste último ponto seguimos a visão apresentada por Dolabela (2005) que apresenta o 
empreendedor como alguém capaz de gerar novos conhecimentos a partir de uma dada plataforma, constituída por “saberes” acumulados na história de 
vida. No último ano de 2019, tivemos projetos de natureza acadêmica, organizacional e social que impactaram 6 entidades e cerca de 300 pessoas de 
forma direta, provendo reconhecimento das ações em nível nacional. Citamos como exemplos: Federação de Karatê Dô Tradicional do Rio Grande do 
Norte - FKTRN onde trabalhamos o apoio na capacitação do Árbitros para melhor eficiência nas competições no estado. O bom resultado foi reconhecido 
no campeonato nacional e fomos convidados a propagar o modelo de trabalho para outros estados, auxiliando na organização do campeonato mundial 
2020, que estava previsto para ocorrer em João Pessoa / PB (adiado em sem previsão devido a pandemia). Acalanto de Natal, sociedade civil e assistencial, 
sem fins econômicos, que atende crianças e adolescentes sob tutela do estado. Desenvolvemos uma capacitação em informática totalmente ministrada 
por nossos alunos para desenvolvimento pessoal e profissional dos envolvidos. Também realizamos a organização e doação de duas máquinas para auxiliar 
nas atividades administrativas. Prefeitura Municipal de Macaíba, que pelo segundo ano seguido, através da Secretaria de Assistência Social, integramos o 
projeto de capacitação profissional aplicando a metodologia do 
CANVAS, neste último ano de 2019, focando na formação profissional pelo método do Business Model You: O Modelo de Negócios Pessoal. Através desta 
parceria atendemos duas escolas estaduais a Dr. Severiano e a Alfredo Mesquita. 

Título NÚCLEO DE ACELERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ESTÁCIO - NAVE 
 
Docente orientador: Emmanoel Monteiro de Sousa Junior  E-mail: emmanoel.junior@estacio.br  

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      
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 Engenharias  

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil 

 Licenciaturas  

Projeto(s) do curso: Pedagogia 

Título CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DE CURSOS À DISTÂNCIA VOLTADOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 
Docente orientador: CAROLINY PEREIRA MENDES DE LIMA MARANHÃO  E-mail: caroliny.maranhao@estacio.br  

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
Em virtude dos efeitos negativos e da crise gerada no mercado da Construção, devido à pandemia do COVID-19, houve uma ausência de oferta de cursos 
da capacitação profissional nas instituições que os oferecem na modalidade presencial [1]. Onde os mais prejudicados foram os trabalhadores que 
representam a grande massa deste mercado e possuem uma classe social predominantemente baixa [2]. Esse projeto visa uma interação social entre os 
docentes, discentes e a população de classe social menos favorecida para que haja uma inclusão destas pessoas no mercado de trabalho através da 
capacitação profissional. JUSTIFICATIVA: A qualificação profissional dos trabalhadores no mercado da Construção Civil é essencial para que haja um 
aquecimento neste mercado e um retorno do crescimento do país. A relevância deste Projeto de Extensão dar-se através do ensino à distância para a 
capacitação de pessoas a serem inseridas no mercado de trabalho. OBJETIVOS: Objetivos Gerais do Projeto: Interligar a Faculdade Estácio de Sá à sociedade 
de forma que a contribuição seja através da troca de conhecimentos entre os docentes, discentes e pessoas em busca de uma capacitação profissional 
para uma inserção e /ou recolocação no mercado de trabalho. Objetivos Específicos do Projeto: Criação de cursos de capacitação para maiores 
possibilidades de inserção no mercado de trabalho; Desenvolvimento de Artigos Científicos e divulgação do curso de Engenharia Civil da Faculdade Estácio 
de Sá. METODOLOGIA: As aulas serão ministradas de maneira remota com o auxílio do aplicativo WHATSAPP através de chamadas de vídeo e mensagens 
de texto. O material didático, contendo o conteúdo da Unidade Curricular, é composto de arquivos em PDF, vídeos e atividades avaliativas e serão postados 
diariamente na plataforma MICROSOFT TEAMS no período que antecede ao horário das aulas. Haverá duas aulas por semana que serão ministradas ao 
vivo pelo aplicativo. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: A infraestrutura para realização do projeto e os materiais necessários para desenvolvimento 
serão custeados com a verba do projeto à encargo do coordenador. METAS: Capacitar pessoas para inclusão e/ou recolocação no mercado de trabalho; 
Divulgação do curso de Engenharia Civil da faculdade e Desenvolvimento de artigos científicos na área. IMPACTO SOCIAL: O projeto visa a estimular a 
concorrência no mercado de trabalho de forma mais justa e igualitária dando a oportunidade aos menos favorecidos socialmente. ABRAGÊNCIA 
GEOGRÁFICA: O Projeto irá proporcionar uma interação social entre os professores, alunos e a sociedade trazendo como benefícios a propagação da 
comunidade científica e o curso oferecido pela Faculdade Estácio de Sá na cidade de Campo Grande/MS. REFERÊNCIAS: [1] 
https://www.sienge.com.br/perspectivas-mercado-da-construcao-2020-medias-grandes/; [2] https://jovempan.com.br/programas/jornal-da-
manha/industria-da-construcao-recupera-mercado-mas-governo-diz-que-impacto-da-crise-e-inevitavel.html. 

Título A Brinquedoteca Virtual como Laboratório de Práticas Pedagógicas 
 
Docente orientador: Maisa Colombo Lima  E-mail: maisa.lima@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
O fenômeno da brincadeira é complexo e deve estar presente independente do momento vivido pela sociedade. Por meio da brincadeira a criança aprende 
comportamentos, constrói conhecimento, expressa emoções e sentimentos e se constrói enquanto pessoa. 
A pandemia alterou ainda mais os hábitos das famílias e as interações sociais, que muitas vezes levavam as crianças para brincarem em praças, parques e 
outros espaços abertos de uso coletivo. Não só a educação, mas o mundo foi reformulado e até mesmo inovado: os ambientes escolares antes presenciais 
passaram para ambientes virtuais. 
Dentro deste contexto, apresentamos o presente projeto, pois acreditamos que o trabalho pedagógico deve estar socialmente integrado às necessidades 
do mundo. 
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 Saúde  

Projeto(s) do curso: Nutrição 

Título Alimentação Saudável Para Todos: Educação Remota 
 
Docente orientador: Camila Souza de Morais  E-mail: camila.dmorais@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
Introdução: A prática da orientação nutricional é responsável por promover a população o conhecimento sobre alimentação saudável e adequada para 
todos os ciclos da vida, além de incentivar mudanças nas escolhas e práticas alimentares com a finalidade de promover a saúde e tratar e prevenir doenças. 
Em tempos de pandemia, a população sofreu com o distanciamento social e isso contribuiu ao desenvolvimento de diversos problemas de saúde como 
estresse e ansiedade o que pode refletir na rotina alimentar e consequentemente impactar na saúde. Portanto a participação em grupos que 
anteriormente poderiam acontecer de forma presencial e que atualmente necessitam por medidas de biossegurança ocorrer de forma remota se faz 
importante para a continuidade da promoção da saúde na população. Ademais, a oferta de orientações de maneira remota atingirá um maior número de 
pessoas que presencialmente que por diversas questões não seriam contemplados. Objetivo: O presente projeto de extensão contribuirá com orientações 
Nutricionais para a população independente de idade e ciclo da vida utilizando como recurso digital as plataformas de reuniões remotas. Materiais e 
Métodos: O presente projeto de extensão irá ocorrer por meio da plataforma Microsoft TEAMS e presencialmente quando houver a possibilidade de 
retorno das atividades. Serão formados grupos de orientações nutricionais de acordo com o ciclo de vida e pelo assunto de interesse do participante. As 
orientações serão realizadas para a comunidade e para os colaboradores da instituição. Durante os encontros serão apresentados pelos alunos sob 
supervisão da coordenadora do projeto assuntos definidos previamente como alimentação da gestante, lanches infantis, saúde do idoso, alimentação do 
trabalhador, entre outros. Além das orientações e palestras para os grupos serão realizados desafios de 15, 30 e 60 dias com o objetivo de promover 
melhorias na alimentação dos participantes, como por exemplo ingestão de 3 frutas por dia, redução do consumo de alimentos processados, redução do 
sal e outros. Ao longo dos encontros será compartilhado entre os participantes os depoimentos sobre as melhorias e dificuldades encontrados na criação 
de novos hábitos. Havendo a liberação para a realização de atividades presenciais em Campo Grande – MS o presente projeto de extensão irá até a 
comunidade criando grupos de orientação nutricional em centros comunitários, grupos de mães, empresas e outros locais que apresentarem interesse no 
desenvolvimento do projeto. 
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 Ciências Jurídicas  

Projeto(s) do curso: Direito 

 Saúde  

Projeto(s) do curso: Psicologia 

Título O ESTADO DE EXCEÇÃO ECONÔMICO–FINANCEIRO E O IMPACTO SOBRE A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AOS 
DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS 
 
Docente orientador: OSVALDO FERREIRA DE CARVALHO  E-mail: osvaldo.ferreira@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
O presente Projeto de Extensão tem por objeto o estado de exceção econômico–financeiro e o impacto sobre a proteção constitucional aos direitos 
fundamentais sociais. Tem–se por objetivo analisar da estrutura do estado de exceção, desde os seus primeiros moldes, concepções e características de 
que é dotado atualmente, de modo a aferir a que espécies de emergências tem aplicabilidade. Além disso, examinará o problema da efetivação dos direitos 
fundamentais em tempos de crise econômico–financeira, ou seja, em tempos de recessão econômica, de escassez de recursos financeiros, de alto 
endividamento e de dúvidas sobre a solvência do Estado, em que a adoção de medidas de austeridade para a diminuição dos gastos públicos se torna 
essencial para reestabelecer a situação econômica e financeira de normalidade. A circunstância fática imposta pela crise coloca em causa a capacidade da 
Constituição como instrumento de organização social, já que a obrigação de reestabelecimento da normalidade torna-se o principal objetivo dos poderes 
políticos, acima por vezes do próprio catálogo de direitos fundamentais. Porém, o Estado de Direito construído sob as bases de uma Constituição rígida 
acaba por colocar os valores essenciais da pessoa humana como posições jurídicas invocadas contra as decisões políticas. Portanto, há um paradoxo 
existente entre a existência de direitos fundamentais na ordem constitucional, sobretudo os direitos sociais – que exigem recursos financeiros públicos 
diretos – e a necessidade de adoção de medidas de desoneração do Estado, isto é, de medidas que implicam consequentemente o retrocesso social. Daí 
decorre a importância em traçar um marco dogmático–constitucional de respeito, proteção e promoção dos direitos fundamentais que seja ao mesmo 
tempo compatível com os imperativos retrocessivos exigidos pela crise econômico-financeira. A pesquisa investigativa é desenvolvida segundo dois 
diferentes regimes constitucionais. Um primeiro, ordinário, cujos deveres estatais submetem as restrições a um controle de constitucionalidade 
respaldado em pressupostos como a proporcionalidade, proteção da confiança, igualdade e conteúdo essencial do direito. O outro, extraordinário, o 
designado estado de exceção econômico–financeiro, em que haveria um modelo alternativo de aplicação da Constituição ao permitir eventual restrição 
ou suspensão de direitos de forma mais intensa e com menor justificação que em tempos de normalidade, tudo pelo bem da permanência ou solvência 
(financeira) do Estado, da própria Constituição e das instituições democráticas. 

Título Doping, personalidade e educação: conhecimento científico ao acesso de todos 
 
Docente orientador: LARISSA DE OLIVEIRA E FERREIRA  E-mail: larissa.ferreira@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
O fenômeno da brincadeira é complexo e deve estar presente independente do momento vivido pela sociedade. Por meio da brincadeira a criança aprende 
comportamentos, constrói conhecimento, expressa emoções e sentimentos e se constrói enquanto pessoa. 
A pandemia alterou ainda mais os hábitos das famílias e as interações sociais, que muitas vezes levavam as crianças para brincarem em praças, parques e 
outros espaços abertos de uso coletivo. Não só a educação, mas o mundo foi reformulado e até mesmo inovado: os ambientes escolares antes presenciais 
passaram para ambientes virtuais. 
Dentro deste contexto, apresentamos o presente projeto, pois acreditamos que o trabalho pedagógico deve estar socialmente integrado às necessidades 
do mundo. 
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 Saúde  

Projeto(s) do curso: Farmácia 

O uso do doping além de representar uma ameaça a saúde física pode também ameaçar a saúde mental dos atletas. Nesse sentido alguns estudos que 
buscam investigar por que os atletas se drogam apontam que os traços de personalidade estão associados ao uso de doping. Em um recente estudo os 
pesquisadores examinaram a relação entre as atitudes em relação ao doping e traços de personalidade, como a Tríade Sombria. 
Neste sentido o objetivo geral desse projeto é conscientizar a população sobre o uso de substâncias e/ou métodos proibidos nas práticas corporais 
através das interfaces digitais de informação e comunicação e dos locais físicos onde ocorrem tais práticas. Além de investigar se traços de personalidade 
estariam associados ao uso do doping.  
A metodologia pauta-se nos pressupostos do estudo transdisciplinar, descritivo, com abordagem quantitativa. Os sujeitos da pesquisa serão 200 
estudantes do curso de Educação Física e Psicologia e a população de praticantes de exercícios físicos em geral. Os instrumentos de coleta de dados 
serão: questionários aplicados aos estudantes e campanhas educativas nas mídias sociais de largo alcance além da Dark Triad Dirty Dozen (DTDD) que é 
uma escala de avaliação da tríade sombria. Vale destacar que esse projeto apresenta aprovação do CEP/UNESA (CAAE 02282218.3.0000.5284) e a 
Viabilidade econômica e financeira não possui restrições. O plano de trabalho e as ações a serem desenvolvidas não impactarão financeiramente a IES.  
O impacto social está em atender um público interno de 200 estudantes universitários e externo, praticantes de exercícios físicos em geral, que podem 
ultrapassar 300.000 (trezentas mil pessoas). Esses números expressivos de atendimentos são extraídos das três campanhas promovidas pelo projeto 
anterior no ambiente digital. Logo, a continuidade desse projeto é de fundamental importância para continuarmos a disseminar as informações 
científicas, de forma acessível, e os riscos da prática proscrita de utilização de doping. 

Título FESGO na Sociedade: Na promoção da saúde, na transformação pelo conhecimento e visibilidade no Estado de Goiás 
 
Docente orientador: Alexsander Augusto da Silveira  E-mail: alexsander.silveira@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
Introdução  
Devido às várias instituições privadas na região de Goiás, há a necessidade de medidas de atuação ativa da Instituição Estácio Goiás – FESGO na sociedade. 
De maneira a possibilitar, consolidar a promoção e o esclarecimento de assuntos de importância para a saúde e de forma a transformar com o 
conhecimento a população local. Acoplado e de uma forma indireta como resultado e objetivo do projeto promovemos a visibilidade da Instituição de 
Ensino Superior (IES) FESGO na região. Possuímos conhecimentos vastos em áreas fundamentais para a Saúde, como as arboviroses Dengue, Febre 
Amarela, ZIKA e Chickungunya; gripe A H1N1; câncer e leucemias; infecções sexualmente transmissíveis - ISTs: HIV-1, sífilis, gonorréia, herpes, HPV; 
parasitoses; drogas ilícitas, hipertensão, diabetes, “bullying”, depressão, ansiedade, alergias, vacinas, etc.  
Justificativa 
Em continuidade ao edital de 2020 este projeto apresenta excelentes resultados com apresentação de palestras, “lives”, redação de artigos de opiniões, 
treinamentos (aferição de pressão, teste de glicemia, toque de mama), visitas técnicas, desenvolvimento de eventos interdisciplinares, participação 
multiprofissional  em colégios militares, públicos e particulares, no Hospital de Urgências de Goiânia – HUGO, na Câmara Municipal de Anápolis, no CRF-
GO, em cidades do entorno de Goiânia, em comunidades carentes e principalmente na FESGO. Além da participação e visibilidade com a participação em 
congressos e seminários nacionais e internacionais. Vale ressaltar como resultado positivo os constantes convites após as palestras iniciais em colégios 
privados, militares em várias unidades e Instituições como Conselhos e hospitais. Somado a justificativa do projeto tem – se também o destaque e 
evidência das competências dos cursos de saúde da FESGO. Métodos  
Serão promovidos circuitos de palestras, mesas redondas, jornadas, simpósios, participação em congressos, visitas, atividades externas e eventos sociais 
voltados para a promoção e esclarecimento de temas relacionados à saúde e temas de importância para o desenvolvimento social, melhoria e 
transformação da sociedade na qual estamos inseridos. No contexto de pandemia adequações como “lives”, redação de artigos de opiniões e ferramentas 
de aplicações virtuais, acopladas ao gráfico serão aplicadas.  
Público Alvo  
A diversa população geral do estado de Goiás, o que inclui cidades próximas de Goiânia e bairros periféricos, destacando o alcance a pessoas carentes e 
de baixo poder aquisitivo.  
Objetivo geral 
Inserir a Instituição Faculdade Estácio  Goiás – FESGO como uma unidade ativa em promoção do conhecimento e da saúde para a população do Estado 
de Goiás.  
Objetivos específicos 
1) Elaborar ciclos de palestras, com o objetivo de levar esclarecimento e conhecimento para a comunidade metropolitana de Goiânia e cidades vizinhas 
2) Selecionar as principais Unidades de Ensino Médio, Conselhos, Indústrias, Cursos Técnicos e Hospitais para a apresentação;  
3) Desenvolver um plano de visibilidade e apresentação da nossa unidade no decorrer da apresentação das palestras, nas mídias sociais e espontâneas; 
4) Captar de maneira indireta o máximo de alunos à partir da visibilidade frente as nossas palestras,  
5) Apresentação de trabalhos em Congressos e Seminários destacando o nosso diferencial;  
6) Na pandemia realização de lives, redação de artigos de opiniões e eventos por metodologias remotas;  
7) Inserir de maneira prática os alunos na importância do contexto social acoplado à academia. 
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 Saúde  

Projeto(s) do curso: Biomedicina 

 Saúde  

Projeto(s) do curso: Farmácia 

Título Círculo Ambiental: Rodas de Conversa em Educação  voltadas para os recursos naturais. 
 
Docente orientador: SANDRA OLIVEIRA SANTOS  E-mail: oliveira.sandra@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
Introdução: O Projeto de Educação Ambiental é um instrumento que promove a conscientização sobre itens relevantes de conservação dos recursos 
naturais. Deve ser empregado em todos níveis de escolaridade e em espaços informais de educação como locais de convivência comunitária. A 
perspectiva da Educação Ambiental, visa ampliar espaços de debates que possam apresentar ações diretiva no intuito de minimizar impactos ambientais 
promovidos por atividades humanas. Justificativa:  Diante o cenário de destruição dos recursos naturais e da exploração intensa desses, com produção 
de produtos nocivos ao ambiente, faz-se necessário possibilitar círculos de discussão sobre essa temática a fim de se obter consciência e atitudes da 
população acadêmica e comunidade externa. Objetivo: Possibilitar a discussão em rodas de conversas após análises de textos científicos que possibilitem 
a argumentação técnica. Materiais e Métodos: Será desenvolvido em rodas de conversa (virtual ou presencial, a depender das condições de isolamento 
social), onde os alunos envolvidos chegarão a um consenso sobre a temática e criarão um texto jornalístico com as informações, que posteriormente 
serão divulgadas em jornais de grande circulação. Após essa etapa será verificada a possibilidade de visitas às escolas de nível básico (virtual ou presencial) 
para multiplicar o conhecimento e a sensibilização. Serão apresentados os resultados finais dos textos em modelo de book eletrônico e uma Live Teams 
será o modelo de divulgação para a comunidade acadêmica e externa. Viabilidade Econômica: Esse projeto não terá despesas de custo pois os recursos 
pedagógicos utilizados, a IES já dispõe e os materiais serão produzidos de forma eletrônica. Metas: Pretende-se sensibilizar os alunos com a temática de 
modo que possam ter experiência acadêmica no desenvolvimento de um projeto de extensão e ainda proporcionar à comunidade externa condições de 
conhecer mais sobre as causas e consequências das agressões ambientais, bem como modos de minimizar com atitudes sólidas de sustentabilidade. 
Impacto Social: Possibilitar que a comunidade acadêmica e a comunidade externa possam ter um local adequado às discussões de temáticas relevantes 
sobre a conservação do meio ambiente e promoção da cidadania nos participantes do processo. Número de aluno envolvidos: Pretende-se estimular os 
alunos que já participam dos projetos de sustentabilidade na IES e ainda permitir que novos componentes sejam voluntários. Haverá um máximo de 60 
alunos para que se possa dar acompanhamento aos textos produzidos, leituras, correções e publicações. 

Título Utilização do lúdico como ferramenta nas orientações farmacêuticas e descarte correto de medicamentos: 
brincando e aprendendo 
 
Docente orientador: Álvaro Paulo Silva Souza  E-mail: alvaro.souza@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      
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De acordo com dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (SINITOX), no ano de 2016 foram registrados 57.465 casos de 
intoxicação humana. Os medicamentos lideram o ranking de agentes causadores de intoxicação com 35.78% (20.562). Essas intoxicações muitas vezes 
são fatais, sendo registrados 42 casos de óbito (SINITOX, 2018). Dentro dessa grande quantidade de intoxicações por medicamentos se destaca a faixa 
etária entre 0 a 9 anos que corresponde a 42% (8256) dos casos registrados. Este número elevado de casos pode ser justificado por fatores como as 
diferenças farmacodinâmicas e farmacocinéticas que são características deste grupo etário, principalmente quando falamos de crianças de 0 a 4 anos; 
falta de políticas para desenvolvimento de medicamentos; e falta de informações dos responsáveis sobre automedicação, como administrar, como 
conservar e até mesmo onde fazer o descarte de forma adequada dos medicamentos vencidos ou que não serão mais utilizados (MAIOR; OLIVEIRA, 2012; 
TRINDADE et al., 2013). No estudo de Mota et al., (2012), é demonstrado que as intoxicações por medicamentos em crianças menores de 4 anos estão 
diretamente relacionado a intoxicação acidental.  A partir dos 4 anos, as crianças começam a compreender melhor as orientações dos adultos e são mais 
seletivas quanto ao paladar, o que diminui o risco de intoxicações. Além do número elevado de casos de intoxicação por medicamentos existe outro 
grave problema que está relacionados ao descarte dos medicamentos. Uma pesquisa realizada por Trindade et al., (2013), revelou que 100% da população 
guarda medicamentos em domicilio, sendo que 80% não são guardados de forma correta e segura, ficando ao alcance de crianças, 47% descartam em 
pia ou tanque, 52% sabem os efeitos negativos que causam no meio ambiente, causando grandes impactos ambientais e danos à saúde pública, pois não 
existe uma legislação que envolva a população em geral. No entanto, a inexistência de informações e orientações sobre o descarte correto dos 
medicamentos trazem várias consequências para a população. Algumas dessas consequências é a contaminação do solo, da água e dos seres vivos, o que 
pode causar resistência em certos microorganismos quando se trata do descarte incorreto de antibióticos e alterações endócrinas causadas por resíduos 
de hormônios (PINTO et al., 2014). 
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 Engenharias  

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil 

 Saúde  

Projeto(s) do curso: Enfermagem 

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

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
No processo de ensino aprendizagem a motivação deve estar presente na vivência do aluno, e as facilitações desenvolvidas pelo professor, acaba por 
gerar uma interferência positiva em relação a aprendizagem, despertando nos alunos o desejo da busca pelo conhecimento. O ensino fundamental é a 
etapa em que acontecem as mudanças de extrema importância como, mudanças comportamentais, físicas, cognitivas, sociais, entre outros aspectos, 
demonstrando grande desafio de ensino e aprendizado. A fim de atender as necessidades dos alunos, e resgatar a parte deficiente de conhecimento que 
foi prejudicado durante o período de isolamento social (COVID – 19), este projeto propõe resgatar os conteúdos trabalhados de forma remota em 2020 
para as disciplinas de física e matemática, com o objetivo de reforçar o conteúdo e esclarecer as duvidas dos alunos, através de aulas de reforços 
trabalhados pelo coordenador do projeto e os alunos dos cursos de engenharia civil, produção e controle e automação. O Projeto de extensão conta com 
atividades dinâmicas, que despertem o interesse dos alunos pelo estudo, principalmente considerando as disciplinas em questão. Dessa forma, dando 
suporte às necessidades individuais de cada aluno. 

Título VIVÊNCIA PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM 
 
Docente orientador: CAROLINA GUIZARDI POLIDO  E-mail: carolina.polido@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
Este é um projeto de extensão acadêmica que surge diante da necessidade de se melhorar a formação profissional para atender as questões de mercado 
e de nossa principal parceira de estágios, a Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos. Através de processo seletivo serão selecionados 8 alunos, 
semestralmente, para uma vivência profissional em enfermagem de 200h junto à nossa entidade parceira. Espera-se, com esse projeto, os seguintes 
impactos: que o aluno seja melhor preparado para adentrar o mercado de trabalho; que a competitividade pelas vagas fortaleça o processo de ensino-
aprendizagem, deixando o mesmo mais significativo; que o aluno crie propostas de intervenções na comunidade, baseado em suas vivências e nos 
pacientes atendidos; que o vínculo com a comunidade seja fortalecido e as condições de saúde melhoradas. 
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 Gestão  

Projeto(s) do curso: Administração 

Título Empreender 
 
Docente orientador: Thiago Malta Leite Nascimento  E-mail: thiago.malta@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
Tendo em vista às dificuldades e enfrentamentos da educação versus empregabilidade, o presente projeto de extensão “Administração para Todos” da 
ênfase às necessidades básicas de conhecer o perfil empreendedor dos alunos e egresso de Faculdade Estácio de Sá – Unidade Vila Velha/ES. 
Compreendendo que o perfil estudado é de importância fundamental para o progresso pessoal e social visando uma formação profissiografica. 
Entretanto, o que deve ser considerado como estudo do perfil Empreendedor abre novas possibilidades como, por exemplo, a tecnologia advinda da era 
da informação em que o aluno e egresso do curso de Administração estão inserido no século presente (redes sociais), contudo é hora de repensar a 
formação, buscando compreender o que de fato é significante para os acadêmicos de Administração, pois estes precisam estar em harmonia com o 
mercado, resultando num processo crescente, dinâmico e, sobretudo efetivamente construtivo e eficaz. Entendendo que qualidade do ensino 
aprendizagem ofertado deve promover equidade, ampliando meios e condições para que seja universalizada a profissionalização. A proposta é que todos 
tenham acesso à formação de oportunidades ampliadas, indo além dos níveis atuais de recursos, da instituição, dos currículos, e estruturas institucionais 
chegando ao mercado. Dentro desta extensão proposta, na formação dos alunos de Administração e todos os egressos desta instituição, temos como 
finalidade principal garantir a aprendizagem e o desenvolvimento humano permanentes sobre a qual possam construir, sistematicamente, níveis e tipos 
mais adiantados de cooperação e capacitação de uma sociedade consciente e, sobretudo participativa, possibilitando culturas diferenciadas e seres 
pensantes, verdadeiros cidadãos a serviço da sociedade. Este projeto de extensão, utilizará alunos e egressos do curso de Administração da Faculdade 
Estácio de Sá, Unidade Vila Velha-ES, em visita ao comercio local e Associações Comerciais e Industria no Munícipio da Unidade. O Atendimento poderá 
ser remotamente via (TIMS) ou presencialmente. 



PROJETOS DE EXTENSÃO 2021 – FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE VITÓRIA 
Relatório atualizado em 11/05/2021 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Ciências Jurídicas  

Projeto(s) do curso: Direito 

 Ciências Jurídicas  

Projeto(s) do curso: Direito 

 Saúde  

Projeto(s) do curso: Educação Física 

Título Direito na Escola 
 
Docente orientador: Emanuel José Lopes Pepino  E-mail: emanuel.pepino@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
A existência de uma democracia sadia e plural exige que o povo não se limite ao papel de súdito, se submetendo as ordens estatais, mas assuma 
ativamente o papel de cidadão, reconhecendo e exigindo seus direitos e deveres perante o Estado. Entretanto, toda a possibilidade de exercer a cidadania 
pressupõe um conhecimento jurídico que escapa da maioria da população. O projeto “Direito na Escola” visa – através de palestras focadas em temas 
práticos e do cotidiano – reduzir essa disparidade de conhecimento, levando a instituições de ensino médio debates sobre noções de direito que afetam 
o cotidiano dos estudantes. 

Título JUSTIÇA RESTAURATIVA: APLICABILIDADE NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 
 
Docente orientador: Virgínia Luna Smith  E-mail: smith.virginia@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
Trata-se, inicialmente, de levantar dados sobre a adesão das partes à aplicação da Justiça Restaurativa nos conflitos envolvendo violência doméstica e 
familiar em âmbito nacional, para então avaliar sua efetividade como política pública de mediação e pacificação social. 

Título Programa de atenção à saúde da mulher na pós-menopausa 
 
Docente orientador: Elis Aguiar Santos Morra  E-mail: elis.morra@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
A deficiência de estrógenos característica do período pós-menopausa tem sido associada com a redução de subpopulações de mitocôndrias cardíacas, 
podendo provocar queda no desempenho aeróbio. Com o aumento da expectativa de vida, há uma tendência de aumento ao tempo proporcional de 
vida da mulher no período pós-menopausa, e, como consequência, aumento do risco de surgimento de doenças cardiovasculares. Assim, são necessárias 
estratégias coadjuvantes não farmacológicas para reduzir o custo da doença e priorizar a manutenção da autonomia funcional das mulheres na pós-
menopausa. O projeto deverá contar com a participação de 15 discentes igualmente distribuídos entre os cursos de Educação Física, Fisioterapia e 
Enfermagem. Aproximadamente 100 mulheres serão recrutadas e em seguida convidadas a serem submetidas aos testes iniciais: anamnese pré-
participação (PAR-Q), questionário socioeconômico, e formulário de avaliação composto de medidas antropométricas, medidas hemodinâmicas, e 
avaliação indireta da capacidade cardiopulmonar. As atividades serão ofertadas na maior parte de forma remota, através do uso de plataformas digitais. 



PROJETOS DE EXTENSÃO 2021 – FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE SANTO ANDRÉ 
Relatório atualizado em 11/05/2021 

 

  

 
  
 
 
 
 

 Licenciaturas  

Projeto(s) do curso: Pedagogia 

Título SEMEANDO A LEITURA NA COMUNIDADE 
 
Docente orientador: MARIA DO CARMO PEREIRA SERVIDONI  E-mail: MARIA.SERVIDONI@ESTACIO.BR 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
O projeto de extensão visa estruturar uma proposta formal de atuação no espaço e organizar um grupo de alunos que possa se responsabilizar por 
algumas ações no Instituto Semear. No atual cenário de crise sanitária será proposto um momento de contação de histórias por meio de plataformas 
digitais e assim que possível no próprio espaço do Instituo Semear. Entende-se a importância de mesmo que a distância propiciar esses momentos de 
interação com as crianças possibilitará o estimulo a leitura e a continuidade do trabalho com o reforço escolar.  Trata-se de um trabalho de extrema 
relevância por atender crianças de uma região carente da cidade e que estariam em situação de risco se não houvesse oferecimento de atividades no 
contraturno escolar. Pensa-se, dessa forma, em estruturar um trabalho relacionado à leitura, que esteja focado na qualidade e diversidade dos livros 
oferecidos às crianças. Entre os objetivos centrais podemos destacar: a) ampliar o repertório de livros oferecidos às crianças; b) garantir a continuidade 
e frequência da leitura no Projeto Semear; c) oferecer momentos lúdicos a partir de contação de histórias; d) proporcionar aos graduandos a chance de 
conhecer o trabalho do Pedagogo em ambiente não escolar formal. O trabalho será desenvolvido primeiramente nas dependências da Estácio Santo 
André, onde acontecerão as reuniões semanais entre discentes e professora, de forma a discutir e compartilhar práticas relacionadas à leitura e contação 
de histórias. Em paralelo, faremos uma divisão entre os discentes para que fiquem responsáveis pela aplicação das atividades no Projeto Semear 
semanalmente. A professora orientadora também fará reuniões quinzenais com a coordenadora do Projeto, de forma a se manter atualizada sobre 
alterações que sejam necessárias. 
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 Economia Criativa  

Projeto(s) do curso: Jornalismo 

 Economia Criativa  

Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo 

 Gestão  

Projeto(s) do curso: Administração 

Título SUPERANDO A PANDEMIA: A IMPORTÂNCIA DOS CURSOS ONLINE PARA O BEM ESTAR FÍSICO, MENTAL E 
FINANCEIRO. 
 
Docente orientador: JOSE RIBAMAR SANTOS COSTA JÚNIOR  E-mail: jose.rcosta@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
Este projeto tem como objetivo ajudar as inúmeras pessoas que passam pelas dificuldades no campo financeiro, mental e físico. Pra isso, iremos buscar 
parcerias com diversos profissionais das diferentes áreas para oferecer cursos gratuitos que venham a proporcionar uma melhora física, mental e 
financeira. Como, por exemplo, palestras online de nutricionistas, artesãos, artistas plásticos, psicólogos, coaching financeiro, etc. Por fim, fica a pergunta: 
“A falta de saúde física e mental leva à dificuldade financeira?” ou “a dificuldade financeira leva à falta de saúde?”. 

Título Safari Urbano nas Calçadas de Teresina 
 
Docente orientador: VÍCTOR VERÍSSIMO GUIMARÃES  E-mail: guimaraes.victor@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
O Safári Urbano consiste numa metodologia de análise de calçadas fundamentada em prática ocorrida nos Estados Unidos, intitulado "Active Design: 
Shaping the Sidewalk Experience". O trabalho foi desenvolvido em Nova Iorque a partir da colaboração entre diversos departamentos da prefeitura da 
cidade, como Secretaria de Planejamento, Construção, Saúde e Transporte, e faz parte de uma diversidade de estudos e pesquisas que 
buscam relacionar a estrutura urbana e o ambiente construído a aspectos da saúde. A metodologia já foi testada e aprimorada em cenários norte-
americanos, bem como brasileiros. Os elementos de trabalho consistem em fichas que orientam a elaboração das perspectivas, de desenhos técnicos 
para obtenção de medidas e quantificações e que indicam a coleta de parâmetros obtidos em campo e facilitam a 
compreensão – e comparação – dos elementos que caracterizam as calçadas avaliadas. Ao final do Safári Urbano, o que se busca é uma avaliação 
qualitativa pelos pesquisadores, o que permite comparar estudos de caso e identificar oportunidades e desafios para projetos de calçadas. São analisados 
aspectos e elementos referentes à segurança. mobiliário urbano, acessibilidade, conectividade, escala do 
pedestre, complexidade, sustentabilidade e resiliência climática. 

Título PERFIL E HISTÓRIA DE VIDA DAS MULHERES EMPREENDEDORAS DE TERESINA-PI 
 
Docente orientador: TASSIO MASCARENHAS DE CARVALHO  E-mail: tassio.carvalho@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      
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 Gestão  

Projeto(s) do curso: Contabilidade 

O objetivo geral é analisar o perfil e história de vida das empreendedoras em Teresina-PI. Já os objetivos específicos são: identificar o perfil demográfico, 
o perfil psicológico, os valores, os motivos e a história de vida de empreendedoras em Teresina-PI; comparar as razões de sucesso das empreendedoras 
de Teresina-PI; propor um modelo de gestão para as empreendedoras de Teresina-PI. No projeto será utilizado de estratégia da abordagem qualitativa. 
A população corresponde ao total de empreendedoras vinculadas à base de dados do SEBRAE-PI. Já amostra é de 50 (cinquenta) empreendedoras, 
escolhidas pelo critério de conveniência. Para coletar os dados, haverá um roteiro para a parte da história de vida e perguntas fechadas para os dados 
demográficos (ROBBINS, 2005), os valores (ROKEACH, 1973) e os motivos (MCCLELLAND, 1961). O inspiira será para obtenção do perfil psicológico. As 
entrevistas serão programadas no sistema online SurveyMonkey. Além disso, serão agendadas entrevistas remotas pelo TEAMS. Em relação ao impacto 
social, busca-se ressaltar a importância dos negócios das empreendedoras. Este projeto de extensão fomenta discussões sobre as características do perfil 
e história de vida das empreendedoras. De forma prática, contribuirá com as empreendedoras sobre seu próprio perfil, servindo para o auto 
aperfeiçoamento. 

Título OBSERVATÓRIO CONTÁBIL: PERSPECTIVA DE MUDANÇA E CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA NO ÂMBITO DA 
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VILA NOSSA SENHORA DO DESTERRO, NO MUNICIPIO DE TERESINA-PIAUÍ. 
 
Docente orientador: Francisco Daniel Moreira Santos  E-mail: francisco.moreira@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
O observatório aqui referido compõe-se de docentes e discentes do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade Estácio Teresina, que atuarão junto à 
Associação de Moradores da Vila Nossa Senhora do Desterro, no municipio de Teresina/PI, visando despertar nos referidos discentes o gosto pela 
pesquisa, bem como instrumentalizá-los com conhecimentos e ações que lhes permita reflexionar sobre as demonstrações contábeis, em especial o 
Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração do resultado do exercício (DRE) das Organizações sem fins lucrativos, fomentando no aluno o gosto pela 
prática dos ditames da Contabilidade, quais sejam: Aplicação de métodos de identificação dos acontecimentos no mundo dos atos e fatos contábeis; A 
natureza dos elementos que se estuda; As formas de raciocinar adotadas pela contabilidade; O que ocorre para que o elemento patrimonial seja 
constituído; Como renomear os elementos da riqueza individual, bem como, apresentação de realidades sobre o comportamento patrimonial particular 
ou aziendal. 
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 Ciências Jurídicas  

Projeto(s) do curso: Direito 

 Engenharias  

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil 

Título CINE DEBATE: REFLEXÕES SOBRE APLICAÇÕES PRÁTICO-TEÓRICAS COTIDIANAS CONTIDAS NAS REPRESENTAÇÕES 
SOCIAIS PRESENTES EM SÉRIES E FILMES 
 
Docente orientador: Rodson William Barroso Juarez  E-mail: rodson.juarez@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
Justificativa 
O atual projeto se justifica pela possibilidade de ampliar canais de discussão e reflexão sobre o cotidiano revelado pelas práticas sociais, por vias 
institucionais ou particulares, mas que integram o corpo social de maneira racional ou intuitiva. Usar ferramentas analíticas podem entregar cognição e 
criticidade aos eventos sociais em diversas dimensões, desde a administração institucional de conflitos até a interação social imediata, distribuída na 
prática cotidiana em microrrelações comerciais, por exemplo. O direito, como sustentação do ordenamento jurídico para as relações, pode servir de 
campo analítico ou de referencial para os debates. 
  
Objetivos  
Construir, a partir de um espaço livre, com o menor constrangimento possível, uma cultura de reflexão sobre as representações sociais presentes em 
filmes e séries, no todo ou em parte (cenas), potencializando as compreensões sobre os sentidos das relações sociais na sociedade Macapaense, 
alcançando a comunidade acadêmica e seu entorno na mesma condição de estranhamento. 
Essa cultura pode servir como um fim em si mesma, ou como um meio para colaborar com a fixação teórica do público acadêmico e difusão do debate 
para a sociedade aberta, com linguagem acessível e atualizada com os principais debates presentes nos principais periódicos que organizam o assunto, 
em diversas dimensões de análise. 

Título Incorporação de fibras metálicas ecossustentáveis na matriz do concreto 
 
Docente orientador: Rodson William Barroso Juarez  E-mail: rodson.juarez@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
A presente pesquisa tem  como  objetivo incorporar  à  matriz  de  concreto,  fibras  metálicas provenientes  do  descarte  de  latas  de  refrigerante e  
cerveja,  entre  outras,  com  a  possibilidade de    diminuirmos    o    efeito    de    cisalhamento    no    concreto,aberturas    de    fissuras    e 
consequentemente as patologias inerentes a este processo, quando submetido aos esforços de compressão  axial. Trata-se de  um  projeto  de pesquisa 
de  cunho  sustentável,  a  partir  do reaproveitamento  de  materiais descartados.Método  de  abordagem  hipotético-dedutivo de reutilização desses 
materiais,que  na  maioria  das  vezes  são  despejados  no  meio  ambiente, contribuindo  para  a  poluição,  e  até  mesmo  obstrução  do  sistema  de  
drenagem  pluvial. Ressalta-se  que  a  pesquisa  em  questão  trará  uma  abordagem  teórica  e  experimental.  Na abordagem  teórica trará  discussões  
sobre  o  uso  de  fibras  no  concreto.  Na  abordagem experimental, uma das atrativas do presente trabalho é conhecer melhor o comportamento do 
beton quando é incorporado fibras em sua matriz. 
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 Ciências Jurídicas  

Projeto(s) do curso: Direito 

 Gestão  

Projeto(s) do curso: Administração 

Título CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS EM ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO NA PERIFERIA DE MANAUS, AMAZONAS 
 
Docente orientador: THANA ESASHIKA BEZERRA  E-mail: THANA.BEZERRA@ESTACIO.BR 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
O objetivo deste projeto é compartilhar e ensinar conceitos que envolvem o Direito, tais como a cidadania, direito eleitoral, Leis Trabalhistas, incluindo 
a Lei do Estágio, Jovem Aprendiz e do Trabalho Doméstico; Direito e Defesa dos Consumidores, Direito à Saúde, Internet, Cidadania Digital e Bullying; 
Direito de Família, Violência Doméstica e contra a Mulher, Igualdade Racial, Direito das Pessoas com Deficiência, Diversidade Sexual e Direito dos Idosos 
para alunos de ensino médio em áreas periférica da cidade de Manaus. 

Título DESENVOLVENDO COMPORTAMENTO PARA ALTA PERFORMANCE NA ESTÁCIO. 
 
Docente orientador: MARILIA NUNES DE SOUZA OLIMPIO  E-mail: MARILIA.OLIMPIO@ESTACIO.BR 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
O ambiente de trabalho é possivelmente o local onde se passa mais tempo de sua vida. Nele, convivemos com os colegas por mais tempo do que até 
com nossa família. Uma forma fundamental de tornar este convívio mais harmônico e agradável é respeitar algumas regras de etiqueta, algumas 
explícitas, outras implícitas. Todo mundo tem aquele colega de trabalho que poderia melhorar em algum aspecto de comportamento no ambiente 
organizacional. Respeitar a etiqueta no trabalho é necessário para permitir que cada um execute suas tarefas e até para a manutenção de seu emprego. 
Mesmo para profissionais altamente competentes na execução de suas atribuições, alguns deslizes de comportamento podem ser fatais e culminar em 
demissão. Quer saber como anda seu comportamento no trabalho e como melhorá-lo? A justificativa desse projeto tem grande relevância pois é função 
da Escola fazer parte da construção de um perfil profissional atraente para o mercado, fazendo com que o aluno pense em sua vida produtiva, programada 
e de crescimento profissional, tomando ações para o futuro nessa categoria. A propagação da cultura de um bom comportamento na sociedade está 
despertando o espírito empatia e desenvolvimento de melhores líderes e liderados no mercado, através do estímulo ao protagonismo juvenil, o qual 
engloba a cooperação, a sustentabilidade ambiental, a cidadania e a ética. Em contatos mantidos com profissionais da educação, diretores de escolas, 
alunos e professores do ensino médio da rede pública estadual do Amazonas, região Norte, constatou-se que no sistema educacional o tema 
comportamento com qualidade é ainda desconhecido em sala de aulas. O período de ensino médio coincide com um momento de inquietações na vida 
dos jovens, que atravessam uma fase de transição entre a adolescência e a vida adulta, marcada por uma série de questionamentos conflitantes do tipo: 
como se preparar para o futuro profissional, num mundo cada vez mais competitivo e sem empregos? Quais os comportamentos deverão se destacar no 
mercado atual? Quais os comportamentos devem ser destacados na minha vida profissional e pessoal? A metodologia do projeto é desenvolver palestras 
sobre O que é comportamento organizacional e qual a sua importância? Para que serve o comportamento organizacional dentro de uma empresa? Qual 
a importância do comportamento? Quais os tipos de comportamentos organizacionais? Propiciar aos alunos o contato com conteúdos informativos 
relacionados à área de comportamento organizacional. Compreender as relações entre conceitos e conteúdo das teorias do comportamento humano e 
as pessoas no ambiente organizacional, a partir de variáveis que podem determinar o comportamento humano. Essas palestras serão ministradas em 
primeiro momento pela professora MARÍLIA NUNES DE SOUZA OLIMPIO responsável pelo projeto e nos demais encontros será realizada pelos alunos de 
gestão, 05 cinco alunos que serão selecionados para o projeto. Neste trabalho, será proposto após as palestras o envio de alguns alunos selecionados 
para práticas em ESTÁGIOS EM NOSSAS EMPRESAS PARCEIRAS (ESTÁGIO NÃO REMUNERADO EM PRIMEIRO MOMENTO).  
Serão desenvolvidos alguns passos nas palestras, temas relevantes para preparação dos alunos nessa fase tão competitiva: 
Comportamento Organizacional nas organizações; 
Cases de sucesso de ex-alunos da ESTÁCIO AM no PIM (POLO IND. DE MANAUS); 
Elementos do Comportamento individual; 
Liderança, poder e política; 
Estresse, conflitos e negociação; 
Elementos do Comportamento Organizacional; 
Referências:  
COEHEN, A. R; FINK. S. L. Comportamento Organizacional: Conceitos e Estudos de Casos. 7 ed. Rio de Janeiro: Campus, 2013.  
CHANLAT, J. F. (Org.) O indivíduo nas organizações: dimensões esquecidas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999.  
ROBBINS, S. P. Fundamentos do Comportamento Organizacional. 7 ed., São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2014.  
ROBBINS, S. P; JUDGE, T. A; SOBRAL. F. Comportamento organizacional: teoria e prática no contexto brasileiro.14 ed. São Paulo: Pearson 
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 Saúde  

Projeto(s) do curso: Enfermagem 

 Tecnologia da Informação  

Projeto(s) do curso: Ciência da Computação 

Título Práticas Integrativas e Complementares na Saúde:  Auriculoterapia para o equilíbrio emocional e para o alívio da dor. 
 
Docente orientador: Lilian de Oliveira Corrêa  E-mail: lilian.correa@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
Introdução: A Auriculoterapia é uma técnica dentro da Acupuntura, fazendo parte das Práticas Integrativas e Complementares na Saúde. Tal técnica 
consiste em utilizar pequenas agulhas, esferas ou sementes em pontos específicos no pavilhão auricular, que equilibram e harmonizam o organismo 
(GROSSELLI; LOPES, 2017). Proporciona um estado de relaxamento e realinhamento energético e emocional (LOPES; BECKER, 2016). Além disso, a 
auriculoterapia aponta resultados positivos e promissores no controle das dores crônicas e agudas e outras patologias como a ansiedade (SOARES; 
BARROS, 2019). Na Medicina Tradicional Chinesa, as emoções como tristeza, medo, raiva, euforia e preocupação, resultam em dores e patologias como 
depressão, ansiedade e síndrome do pânico, as quais podem ser evitadas ou amenizadas pelas práticas integrativas como a auriculoterapia. Justificativa: 
O projeto justifica-se pela necessidade que as pessoas têm, principalmente nos últimos meses, devido a pandemia, de buscar o equilíbrio emocional, e o 
alívio da dor, que na maioria das vezes, são motivadas por fatores emocionais. A Pandemia causada pelo Corona vírus e a patologia Covid-19, trouxe e 
está trazendo muito abalo emocional a população mundial. Medo da doença, medo da morte, tristeza pelo isolamento social, pelo luto e perda de amigos 
e familiares, preocupação com a saúde e preocupação financeira, raiva por múltiplos fatores e adoecimento emocional. Por tudo isso, faz se necessário, 
intervenções no cuidado e tratamento das pessoas, de modo a ajuda-las a ter ou voltar a ter qualidade de vida, frente a tantos transtornos e abalos na 
saúde física e principalmente emocional-mental. Objetivos: Atendimento dos pacientes com a utilização da Auriculoterapia, assim como acompanhar 
suas evoluções em relação ao equilíbrio emocional e alívio das dores por eles relatadas. Metodologia: Seleção de 30 alunos voluntários (dos cursos de 
Enfermagem, Fisioterapia, Biomedicina, Biologia, Nutrição e Educação Física) para realização do treinamento da Auriculoterapia, que será realizado pela 
professora e coordenadora do projeto, divulgação do atendimento na comunidade acadêmica, agendamento do atendimento dos pacientes (três dias 
na semana, turnos: manhã, tarde e noite), e acompanhamento dos pacientes atendidos. Os atendimentos dos pacientes serão realizados em uma sala 
de aula previamente reservada aos atendimentos. Viabilidade econômico-financeira: O projeto apresenta grande viabilidade econômica financeira, 
devido ao baixo custo dos materiais utilizados (esferas e sementes de Auriculoterapia), além disso, o paciente pode ser atendido sentado, não sendo 
necessário a compra ou utilização de macas. Metas: Atingir o maior número de pacientes possível, com os melhores resultados de equilíbrio emocional 
e alívio das dores relatadas. Impacto social: O impacto social desse projeto será enorme, visto que as práticas integrativas e complementares são de 
grande relevância e eficácia comprovada cientificamente, o que trará a população atendida, amenização ou até resolutividade dos problemas relatados, 
além disso, estaremos oferecendo a população, tratamentos não invasivos e que muitas vezes não são acessíveis a todos, por causa dos altos valores 
cobrados por sessões com profissionais. Abrangência Geográfica: O projeto contemplará participantes de vários bairros da cidade de Manaus. 
Atenderemos a comunidade acadêmica, funcionários e alunos da Faculdade Estácio Amazonas, assim como seus familiares. 
Referências: 
GROSSELLI, G; LOPES, S.S. Auriculoterapia no tratamento de Labirintopatias. Rev. Bras. Terapia e Saúde. 7(2): 1-4, 2017. 
LOPES, G.S; BECKER, S.G. Auriculoterapia no combate ao estresse em professores universitários: estudo piloto. Dissertação de mestrado. Universidade 
Federal do Amazonas, Manaus, 2016. 
SOARES, P.B; BARROS, R. D. Auriculoterapia na redução da intensidade da dor em adultos: uma revisão bibliográfica. Trabalho de Conclusão de Curso. 
UNICEPLAC, Brasília, 2019. 

Título PROJETO DE CAPACITAÇÃO E IMERGÊNCIA DIGITAL (PCID) - INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE SOCIODIGITAL PARA 
PESSOAS DE BAIXA RENDA 
 
Docente orientador: Haylo Nonato da Silva Neto  E-mail: neto.haylo@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      
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O projeto visa proporcionar o aperfeiçoamento e a atualização necessárias a profissionais que já atuam no mercado de trabalho, assim como àqueles 
que agora buscam ingressar neste, oferecendo-lhes ferramentas de ascensão socioeconômica. Através da oferta de cursos modulares de introdução à 
informática e as suas aplicações, conduzidos nos laboratórios de informática da Faculdade Estácio do Amazonas, pelos acadêmicos treinados pelo Projeto, 
e com o auxílio de um interprete de libras. 
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 Ciências Jurídicas  

Projeto(s) do curso: Direito 

 Economia Criativa  

Projeto(s) do curso: Jornalismo 

Título Ação de prevenção de risco biológico em decorrência da pandemia do SARS-COV-2 com os Catadores da Coleta 
Seletiva de Belém - ACCSB – PA"  
  
Docente orientador: NILSON JOSÉ GOMES BARROS  E-mail: barros.nilson@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
O projeto de extensão já promove ações de prevenção de acidente de trabalho com a Associação dos Catadores da Coleta Seletiva de Belém – ACCSB, 
que realiza a coleta seletiva de lixo na cidade de Belém-PA, destaca-se no momento a necessidade de prosseguimento do projeto com Ação de prevenção 
de risco biológico em decorrência da pandemia do SARS-COV-2. Considerando que a reciclagem de lixo é um serviço essencial para diminuir o impacto 
de resíduos no meio ambiente, utiliza menos energia, e reduz dos gases de efeito estufa, ajuda a amenizar o aquecimento global. A justificativa do projeto 
ao promover “lives” para os catadores e para comunidade, via remota, tem como escopo alertar a comunidade quanto ao altíssimo risco biológico de 
contaminação durante a coleta do lixo para reciclagem, riscos que eles estão expostos em decorrência da pandemia do SARS-COV-2. Nesse sentido, o 
projeto é uma ferramenta de interação dialógica entre a instituição e a sociedade, devido o potencial de educação ambiental e de tecnologia social que 
aplicará metodologias transformadoras de conscientização que serão desenvolvidas e aplicadas com interação dialógica do professor, dos alunos, da 
ACCSB – PA e da comunidade de Belém, e depois essas palestras serão disponibilizadas e apropriadas pela associação ACCSB, tais ações representam 
soluções de inclusão social e melhoria das condições de vida dos coletores. Serão abordados nas palestras, temas de segurança e saúde do trabalhador, 
e direitos fundamentais, com o intuito de mitigar os riscos de contaminação. O projeto discutirá com os envolvidos temas abordados em sala, alinhando 
com as áreas temáticas da extensão que são: saúde, meio ambiente e desenvolvimento sustentável, promovendo desta feita, a interprofissionalidade 
com a diversidade de cursos da instituição, com palestras de médicos, engenheiros do trabalho, biomédicos, juízes do trabalho. O objetivo do projeto é 
a promoção de “lives” com temas de prevenção de acidentes trabalho, por via remota, articulando a troca de saberes locais, entre os discentes da 
graduação e os trabalhadores, cumprindo assim, a proposta de direcionar as ações de extensão para comunidade externa. A metodologia será a pesquisa 
da realidade dos coletores, e através do diálogo desses saberes, construir propostas de temas relevantes com foco na prevenção de acidentes oriundos 
dos riscos de contaminação, para produzir e multiplicar o conhecimento com as “lives” via plataforma TEAMS. O Projeto possui viabilidade econômico-
financeira devido ao baixo custo, sendo de responsabilidade do docente qualquer encargo necessário a realização do projeto, produção de banners, 
camisas. A meta do projeto, é a conscientização dos coletores da ACCSB, envolvendo os alunos da Estácio no projeto, contribuindo substancialmente 
para formação de profissionais com o senso de responsabilidade social e melhoria do bem-estar dos trabalhadores que serão conscientizados dos riscos 
biológicos pertinentes à sua realidade. O impacto social do projeto de extensão na formação do discentes, em termos acadêmicos, irá proporcionar aos 
envolvidos, experiências inéditas, com perceptível avanço no desenvolvimento profissional e pessoal, com reais chances de serem inseridos no mercado 
de organização de eventos e palestras sobre prevenção de riscos. Em termos de ganhos sociais, os coletores terão oportunidade de acesso ao 
conhecimento sobre os riscos de sua atividade, participando remotamente das lives. Para Instituição é uma oportunidade de inserção na comunidade, 
transpondo assim as barreiras geográficas e sociais, ampliando a difusão e geração do conhecimento, colocando à disposição da sociedade um projeto 
de extensão que interage e dialoga com os catadores, buscando transformar sua realidade social com melhoria da sua qualidade de vida. A abrangência 
geográfica do projeto será a faculdade e a associação dos coletores em Belém-PA e a comunidade que terá acesso aos links das palestras que ficarão 
gravadas, via plataforma 

Título COMUNICAR PARA EDUCAR 
  
Docente orientador: ARCÂNGELA AUXILIADORA GUEDES DE SENA  E-mail: arcangela.sena@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      
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 Tecnologia da Informação  

Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação 

O projeto de extensão COMUNICAR PARA EDUCAR permite ler a história e ajudar o outro a compreendê-la em diferentes materialidades, a partir de um 
trabalho desenvolvido para a comunidade, no qual oportuniza a leitura do mundo pela experimentação. Saber interpretar os discursos presentes requer 
entender os enunciados expostos sobe condições de possibilidades históricas que satisfazem a nossa necessidade de enxergar as vontades de verdade 
(FOUCAULT, 2014) atribuídas pela sociedade e assim nos tornarmos, em quaisquer áreas do conhecimento, sujeitos ativos da história. Nesse sentido, 
trabalhar a dinâmica de uma parceria que coloca a leitura de dois mundos discentes e docentes em produção de materialidades é fundamental para o 
desenvolvimento de cidadãos críticos, antenados e construtores do próprio futuro. O objetivo do projeto é proporcionar atividades para Escolas Públicas, 
localizadas na Região Metropolitana de Belém, de maneira remota, obedecendo aos padrões de saúde, exigidos pelas autoridades competentes, por 
conta da COVID 19. Tais atividades são oficinas, cursos e palestras voltadas, principalmente às áreas gráficas, audiovisuais, impressa, web e fotográfica, 
além de palestras que ajudam na construção crítica e participativa dos sujeitos muitas vezes, interditados, silenciados e excluídos. Tudo escolhido de 
maneira que os participantes, mesmo de forma remota, consigam aproveitar a prática desenvolvida a eles. A metodologia ativa de educação com inserção 
de elementos digitais é fundamental para o período pandêmico, mas na certeza da brevidade da atual situação, também estamos preparados para uma 
metodologia de campo, pois entende-se que esse método, além de promover em um trabalho de extensão, a possibilidade de uma construção crítica 
reflexiva sobre a ação na comunidade, proporciona também, no caso do projeto, a noção de responsabilidade social nos alunos e docentes da Estácio 
Doca, participantes do Comunicar Para Educar, no reconhecimento in loco, de realidades outras. Hoje, o trabalho conta com um grupo efetivo de 06 
discentes dos cursos de JOR e PP, selecionados por chamada para monitoria, além de 03 estudantes de Direito e também contamos com a participação 
dos docentes, de acordo com a disponibilidade de horário de cada um, sem ônus para a Instituição. E é debruçada nos ensinamentos de Paulo Freire 
(1987), “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”, que efetivamente galgamos 
o COMUNICAR PARA EDUCAR, desde 2016. 

Título PLATAFORMA RUNF9: Inovação, Tecnologia e Aprendizagem Colaborativa 
  
Docente orientador: WILLYS DO SOCORRO ALMEIDA DE CAMPOS  E-mail: willys.campos@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
O projeto de extensão RUNF9 é uma plataforma de informações sobre inovação, tecnologia e aprendizagem colaborativa que entrou no ar em 2019 com 
Podcast e Blog. Todas as informações postadas na plataforma têm como objetivo principal o fornecimento de informações relevantes sobre o mundo da 
tecnologia, principalmente neste momento único que estamos vivendo devido ao cenário de pandemia da COVID19, onde a tecnologia se mostrou 
imprescindível na sustentação da economia do planeta. De maneira oportuna e sabendo que o compartilhamento de informações é o que faz a 
humanidade evoluir, iremos criar conteúdo digital de extrema relevância para todas as áreas de conhecimento. Além dos alunos tradicionais de tecnologia 
como Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores e Sistemas de Informação, temas como privacidade de dados, LGPD, marketing 
digital, Aprendizagem de Máquina em qualquer área, ferramentas computacionais de Home office, serão assuntos recorrentes na plataforma, atingindo 
alunos de Direito, Jornalismo, Design, Ciências Contábeis entre outros, assuntos extremamente relevantes em um ano de ENADE. 
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 Saúde  

Projeto(s) do curso: Enfermagem 

 Saúde  

Projeto(s) do curso: Fisoterapia 

Título CÂNCER: PREVENIR TAMBÉM É CUIDAR, SAÚDE DA MULHER EM FOCO. 
  
Docente orientador: Heloiza Talita Adriano da Silva  E-mail: silva.heloiza@estacio.br 

 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
INTRODUÇÃO: Os elevados índices de mortalidade por câncer do colo do útero e da mama no Brasil e no mundo justificam a implantação de estratégias 
efetivas de controle dessas doenças que incluam ações de promoção à saúde, prevenção e detecção precoce, desenvolvidas principalmente no âmbito 
da atenção primária á saúde, através do rastreamento. Durante as consultas de enfermagem o profissional realiza a coleta de citologia oncótica, e 
também possibilita avaliar as mamas através do exame clínico, sendo possível identificar sinais e sintomas, a fim de realizar o diagnóstico diferencial 
entre alterações suspeitas de câncer e aquelas relacionadas a condições benignas. As estratégias para a detecção precoce são identificar lesões 
precursoras ou sugestivas de câncer e encaminhá-las para investigação e tratamento. JUSTIFICATIVA: Considerando os dados atuais de aumento do 
número de mulheres com diagnóstico de câncer de colo de útero e de mama, o projeto de extensão se justifica pela oportunidade de realizar o 
rastreamento e detecção precoce, através da coleta de citologia oncótica e exame clínico das mamas, resultando em maiores chances de tratamento e 
cura. Contribuirá com a formação discente por integrar teoria e prática, e oportuniza a incorporação de postura ética, profissional e reflexiva diante das 
condições de saúde encontradas. OBJETIVOS: Realizar coleta de citologia oncótica e exame clínico das mamas e disponibilizar orientações gerais sobre a 
saúde da mulher; orientar quanto aos métodos contraceptivos; esclarecer dúvidas gerais das mulheres/usuárias; orientar quanto a prevenção do câncer 
do colo uterino, câncer de mama, infecções sexualmente transmissíveis e outros agravos. METODOLOGIA: As ações serão realizadas por meio das 
consultas de enfermagem agendadas com a comunidade de uma unidade de estratégia de saúde da família, onde na ocasião será realizado o 
procedimento de coleta de citologia oncótica e exame clínico das mamas, serão realizadas orientações sobre medidas preventivas, infecções sexualmente 
transmissíveis; interpretação e conduta de enfermagem diante dos resultados dos exames realizados. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: Os 
materiais necessários para execução da proposta do projeto no âmbito da atenção primária á saúde, serão os da própria unidade de estratégia saúde da 
família, incluindo os materiais usados para a coleta de citologia oncótica e os equipamentos de proteção individual, além dos materiais usados para 
orientações em saúde que serão os já disponíveis. METAS: Enfatizar o papel do Enfermeiro na promoção à saúde da mulher, realizar consulta de 
enfermagem voltada á saúde da mulher, realizar o procedimento de coleta de citologia oncótica, realizar o exame clinico das mamas e avaliação de 
enfermagem, interpretar os resultados encontrados e os achados clínicos das consultas, conduta de enfermagem diante dos achados, orientar sobre as 
medidas preventivas e infecções sexualmente transmissíveis, integrar os discentes na rotina assistencial a partir da interação com a comunidade, propiciar 
conexão entre teoria e prática com impactos no processo formativo. IMPACTO SOCIAL: A partir da coleta da citologia oncótica e exame clinico das mamas, 
possibilita realizar o diagnóstico precoce de lesões sugestivas de câncer e encaminhá-las com prioridade para atenção especializada, com impactos 
positivos na redução de complicações e óbitos relacionados à doença, além de favorecer a mudança nos hábitos de saúde. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: 
Será realizado na Estratégia Saúde da Família de Nova Cidade, localizada no distrito sanitário Oeste do Município de Natal, em contato prévio com a 
enfermeira atuante na unidade a mesma confirma viabilidade na proposta das ações do projeto de extensão se aprovado. REFERÊNCIA: BRASIL. Ministério 
da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Controle dos cânceres do colo do útero e da mama. 2. ed. – Brasília: Editora 
do Ministério da Saúde, 2013. 

Título CUIDADOR FAMILIAR DE IDOSOS: REDE DE APOIO INTEGRADA PARA O BEM ESTAR 
  
Docente orientador: ANA LUIZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA CARVALHO  E-mail: ana.luiza@estacio.br 
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Introdução: Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a população de idosos do Brasil crescerá 16 vezes, entre os anos de 1950 e 2025, o que 
posicionará o país com a sexta população de idosos do mundo, isto é, com mais de 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos. O Brasil vivencia o 
processo global de envelhecimento populacional e suas consequências como o aumento das doenças crônico-degenerativas (PNAD, 2016). Não obstante, 
há a persistência de doenças infectocontagiosas e surgimento dos agravos à saúde, panorama conhecido por tripla carga de doenças (MIRANDA; MENDES, 
2010). Nesse contexto a expectativa é que as famílias passem a conviver em seus núcleos com idosos em casa, que podem apresentar ao longo do tempo, 
comorbidades, agravamento de doenças instaladas e a necessidade do cuidado intensivo. É nesse momento que os integrantes da família são 
confrontados com a transição para um novo papel: de ter um Cuidador. Assim, a tarefa do cuidar, representada pelo papel do cuidador, inclui ações que 
visam auxiliar o idoso impedido física ou mentalmente a desempenhar tarefas práticas das atividades da vida diária e autocuidado. 
 
Justificativa: Diante do exposto acima, torna-se necessária a existência de políticas públicas voltadas para os cuidadores informais de idosos e também 
de uma qualificação adequada dos profissionais que trabalham especificamente com essa população, tendo em vista os possíveis impactos na assistência 
como um todo. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Domicílios nove dos 26 milhões de idosos no Brasil (34,6%) necessitam de cuidados contínuos. 
No Brasil, a família do idoso, com alguma dependência, assume o cuidado, informalmente, em mais de 90% dos casos 3,5. Diante do exposto, este projeto 
busca promover para os cuidadores de idosos informais uma rede de apoio integrada, voltada a assistência e bem estar do cuidador de forma que ele se 
sinta amparado e acolhido. 
 
Objetivos: Desenvolver capacidade crítica e reflexiva sobre o envelhecimento humano e o processo de cuidado; Sistematizar conhecimento teórico para 
práticas acadêmicas de cunho extensionista proporcionando ao aluno o compartilhamento de informações com a comunidade; Capacitar o aluno a 
desenvolver planejamento estratégico para intervenções voltadas para o cuidador de idoso informal/familiar; Ampliar a vivência do aluno na 
comunidade, possibilitando práticas interdisciplinares diversas; Permitir à comunidade o usufruto das instalações da Estácio para melhora da saúde, 
qualidade de vida das pessoas; Incrementar essa atividade interdisciplinar aos alunos dos cursos envolvidos de forma que seja construtivo para os alunos 
participantes e, Promover maior qualidade de vida e bem estar para esse cuidador sob vários aspectos, físico, psíquico e e social, afinal de contas esse 
profissional merece ser visto, bem cuidado para poder oferecer um cuidado maior ao idoso alvo.  
 
Metodologia: A execução do projeto deverá ocorrer no período de março de 2021 a janeiro de 2022. Pretende-se selecionar alunos dos cursos de 
Fisioterapia, Enfermagem, Nutrição e Psicologia. Etapas das atividades propostas: a) embasamento teórico; b) planejamento de atividades 
teórico/práticas; c) execução das atividades na Clínica Escola de Fisioterapia, Serviço de Psicologia Aplicada, Consultório de Enfermagem e Nutrição da 
Estácio Fatern. A rotina de atividades deverá ser de até duas vezes por semana em horário a ser combinado com os cuidadores familiares. As atividades 
são adaptáveis as ferramentas de transmissão remota, caso não haja a possibilidade de realizar presencialmente.   
 
Viabilidade econômico-financeira: para a execução completa das ações propostas se faz necessária o investimento em compra de alguns itens (folhas de 
ofício, impressão colorida, brindes, lanches). 
 
Impacto social: o maior impacto social é a melhora da qualidade de vida dos cuidadores familiares de idosos que estão executando atividades que não 
são de seu conhecimento profissional, a curto ou longo. 
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 Ciências Jurídicas  

Projeto(s) do curso: Direito 

 Ciências Jurídicas  

Projeto(s) do curso: Direito 

Título Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI) 
  
Docente orientador: PAULO SERGIO GONÇALVES  E-mail: profpaulosg@gmail.com 

 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
As questões étnico-raciais têm ocupado, ultimamente, um espaço importante na formação do indivíduo. Na academia, isso não pode ser deixado de lado. 
O profissional portador de uma graduação, que atuará como peça importante do desenvolvimento social e intelectual do país, deve estar em contato 
com tais questões que abarcam mais de 46% de população parda e 9,3% de pretos contra 43,1% de brancos na população brasileira (GOMES, MARLI, 
2018).Com o histórico de colonização que temos em nosso país, é inevitável que os assuntos que envolvem os negros e os indígenas sejam abordados no 
ambiente acadêmico, trazendo, desta forma, ao futuro profissional e à comunidade acadêmica como um todo, informações livres de estereótipos e com 
substancialidade. Sendo assim, num país onde a “marca” (NASCIMENTO, 2016, P. 48) das pessoas é dada a partir de características raciais, vê-se urgente, 
em nossa unidade, a continuidade da implantação de um Núcleo que trate e aborde questões culturais e as problemáticas do negro e do indígena. Para 
tanto, a proposta atual é que o NEAB, que já funciona como projeto de pesquisa de extensão desde fevereiro de 2020, organizado, na Unidade da 
Faculdade Estácio FARGS, em Porto Alegre, continue efetuando seu importante trabalho e passe a atender pelo nome de Núcleo de Estudos Afro 
Brasileiros e Indígenas, acrescentando, assim, em sua sigla a letra I (NEABI), salientando a urgência e a necessidade de elencarmos as questões indígenas 
em nossas discussões. O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas visa produzir, difundir e promover ações de ensino, extensão e pesquisa, 
explicitamente voltadas aos estudos afro-brasileiros, africanos e indígenas, por meio da articulação entre diferentes instâncias da Universidade e da 
sociedade. 

Título NÚCLEO DE APOIO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM CONTEXTO DE VULNERABILIDADE NA SOCIEDADE PORTO-
ALEGRENSE 
  
Docente orientador: PAULO SERGIO GONÇALVES  E-mail: profpaulosg@gmail.com 
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O núcleo de apoio as crianças e adolescentes em contexto de vulnerabilidade na sociedade porto-alegrense, se propõe a ser um espaço para o processo 
de extensão, capaz de promover as habilidades e capacidades necessárias para o exercício posterior das funções jurídicas dos operadores do sistema de 
proteção integral da criança e do adolescente, instituído pelo ECA; para que possam agir da melhor forma possível, nas diversas instâncias previstas pela 
Lei 8.069/90, que o instituiu, bem como das leis correlatas que tratam de temas afins. O Projeto de Extensão tem por justificativa, criar um espaço de 
discussão a respeito dos direitos das crianças e dos adolescentes que se encontram em condições de vulnerabilidade social, em função de sua família 
de origem, ou natural, das circunstâncias de sua família substituta, assim como, dos institutos jurídicos pertinentes a tais disposições, e também das 
condições para que os(as) participantes examinem os serviços e produtos que possam ser oferecidos aos destinatários da lei, quando submetido a 
ameaças ou violações explícitas dos direitos a eles assegurados; e que dizem respeito às informações disponibilizadas, pela sociedade, às crianças e 
adolescentes, bem como instrumentos de desenvolvimento cultural e de lazer, esportes, diversões e espetáculos, inclusive quanto ao direito de ir e vir. 
O Projeto tem por objetivos analisar os preceitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, verificando que o mesmo não apenas rompe com 
o modelo anterior - mero assistencialismo e discriminação; como institui o sistema de proteção integral como forma de priorizar a formulação de políticas 
públicas e dotações orçamentárias privilegiadas para o cumprimento de seus dispositivos normativos, dirigidos às diversas instâncias político-
administrativas do país. A metodologia utilizada é composta por estudo da Lei 8.069, de 13.07.2013, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
bem como das diversas leis associadas às disposições jurídicas que o Estatuto estabelece, as quais, por serem em grande número, excederiam a proposta 
de se apresentar sua relação exaustiva. Entretanto, para fins exemplificativos, podemos citar a Constituição Federal, bem como os Códigos Civil e 
Processual Civil, além da Lei 12.010/2.009. O Projeto não trará custos adicionais para a Instituição, tendo em vista que as visitações aos órgãos públicos 
são gratuitas, e a submissão de artigos para publicação referente à temática em regra não é paga, e quando da necessidade de convidar algum 
profissional para palestrar, os mesmos não cobram por suas participações. O impacto social enquanto Projeto de Extensão, se desenvolve no sentido de 
uma atividade que se destina a realizar um movimento de inter-relação entre as entidades públicas e grupos sociais que trabalham com crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade e que atuam no município de Porto Alegre/RS (Abrangência Geográfica), nesse sentido, tais entidades e 
grupos sociais organizados que atuam no sistema serão convidados a ingressarem no espaço físico-pedagógico desta Instituição de Ensino Superior; bem 
como, por outro lado, os operadores do Projeto, por sua vez, se deslocam do meio físico-pedagógico da academia para, “in loco”, desenvolver as 
atividades de qualificação e formação dos operadores do sistema, em seus próprios locais de atuação e nas próprias instalações a eles destinadas. Nesse 
mover-se realiza-se o fim precípuo do Projeto de contribuir para romper com os muros de separação entre academia, sociedade e Estado. Referências 
Bibliográficas BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Obtido em: www.planalto.gov.br  BRASIL. Lei nº 8.069/90, de 13 de julho 
de 1990.Estatuto da Criança e do Adolescente e suas alterações. Obtido em: www.planalto.gov.br BRASIL. Lei nº 12.010/2009. Tarcísio José Martins. 
Estatuto da Criança e do Adolescente comentado. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. CURY, Munir; MENDEZ, Emílio Garcia; SILVA, ... . 
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 Economia Criativa  

Projeto(s) do curso: Publicidade e Propaganda 

Título Criação de uma agência experimental de publicidade para promover a extensão e competência dos discentes do 
curso de Publicidade e Propaganda por meio da divulgação das atividades de cunho social da FACULDADE ESTÁCIO EURO-
PANAMERICANA DE HUMANIDADES E TECNOLOGIAS 
  
Docente orientador: Vladimir Lucki Junior  E-mail: vladimir.junior@estacio.br 

 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 Atualmente, a Estácio tem proposto um novo modelo de ensino (AURA), que visa a formação dos seus discentes de maneira contextualizada, por meio 
de habilidades e competências. Propostas estas que há muito tempo foram sugeridas em publicações que apontam os propósitos da educação no Ensino 
Superior1 .Apesar de algumas disciplinas do curso de Propaganda e publicidade (PP) já terem seu plano de ensino modificado para o ensino de 
competências, ainda faz-se necessário a criação de oficinas de casos reais, para que os discentes possam aplicar, na prática, seus recém-adquiridos 
conhecimentos teóricos (ou seja, ainda é necessário a criação de atividade de extensão no curso). A criação de uma agência de publicidade para 
divulgação de cunho social geraria um enorme impacto na formação dos discentes, da mesma forma como é imprescindível que as faculdades de 
medicina e enfermagem estendam suas atividades de ensino para hospitais reais (hospitais universitários), para que os seus discente apliquem seus 
conhecimentos teóricos e aprendam com a prática (sob a supervisão de um professor experiente e responsável). Na agência, os discentes do curso de 
PP atuarão com casos reais de campanhas demandadas pela comunidade adjacente do campus, direção ou por cursos do campus Estácio-Cotia. Os 
alunos podem atuar na idealização, criação, divulgação/promoção e direção de eventos e campanhas. Portanto, o objetivo da extensão é desenvolver 
competências (saber fazer, como fazer e porque fazer) dos discentes de PP. Além disso, também é objetivo deste projeto de extensão estimular o 
trabalho interdisciplinar e o cuidado com a comunicação, por parte do corpo discente do curso de PP, por meio de um trabalho de divulgação com outras 
áreas. 
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Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo 

Título NATAL, UMA CIDADE DE MEMÓRIAS - AÇÕES DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 
  
Docente orientador: ILANNA PAULA DE OLIVEIRA MACEDO REVORÊDO  E-mail: ILANNA.REVOREDO@ESTACIO.BR 
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 Introdução: 
O curso de Arquitetura e Urbanismo tem uma formação generalista, deste modo, se faz necessário ao aluno ter um vasto repertório e uma formação 
coerente com a sua profissão, que entre outros assuntos, deve entender sobre o surgimento de sua cidade. Muitos dos alunos chegam a formação 
superior sem se quer conhecer os principais bairros históricos da cidade, por isso, a importância deste projeto. Além disso, o atual estado de abandono 
e a pouca valorização do nosso patrimônio nos leva a acreditar que é extremamente necessário se fazer algo urgentemente. As ações de educação 
patrimonial podem e devem fazer parte do currículo escolar, para que as futuras gerações possam conhecer e se apropriar da sua cidade.  
O projeto será uma continuação do “Ribeira, minha Ribeira” (RMR) e buscaremos parcerias com o IPHAN-RN, já solicitadas no passado durante o RMR. 
Porém, teremos outros enfoques junto com os empresários e empreendedores locais, tentando buscar parceiros e criar um elo de ligação entre eles, 
fortalecendo o empreendedorismo local.  
Justificativa: 
• A necessidade do resgate histórico, através do contexto arquitetônico, trabalhando nas pessoas o gosto pela preservação do patrimônio; 
• O grande enfoque e a visibilidade que este tema leva ao curso, como tem acontecido nos anos anteriores, onde conseguimos ampla divulgação 
de nossas ações, na TV, Rádio e Internet; 
• Para contribuir para a formação dos discentes, aliando a teoria dos projetos de patrimônio histórico às realidades existentes; 
• Para auxiliar o empreendedorismo local, fomentando o comércio nos bairros históricos. 
Objetivos: 
• Realizar 1 (uma) reunião mensal que culmine em ações para favorecer o empreendedorismo local; 
• Promover ações de educação patrimonial para o público em geral; 
• Possibilitar uma aproximação maior do curso com a comunidade; 
• Integrar os alunos de cursos distintos em um mesmo projeto, uma vez que a participação de alunos de outros cursos, como pedagogia e 
publicidade é favorável; 
• Focar mais na temática da Segunda Guerra, que desperta uma curiosidade maior do público. 
Metodologia: 
O projeto será dividido em temas, e teremos uma preparação da equipe e material existente, adotando as seguintes metodologias. Onde faremos a 
seleção dos alunos colaboradores e iremos designar tarefas, de acordo com o perfil de cada aluno. Também vamos adaptar todo o material existente 
para esse projeto. 
TEMAS: 1 - VISITAS NAS ESCOLAS. 
Vamos visitar algumas escolas, apresentando o projeto e a importância de se preservar o centro histórico, em seguida, abriremos espaço para as 
atividades lúdicas como os jogos, já desenvolvidos no RMR.  
2 - PASSEIOS HISTÓRICOS  
Faremos 2 (dois) passeios, com o roteiro a definir, sendo um deles focado na Segunda Guerra. 
3 - GRAVAÇÕES  
Continuaremos com o objetivo de fazer gravações com várias pessoas ligadas as edificações de destaquse e da Segunda Guerra, como o objetivo de 
registrar a história oral. 
4 - COMERCIANTE E EMPREENDEDORISMO 
Faremos reuniões e buscaremos parcerias com o SEBRAE, CDL e outros para fomentar o empreendedorismo local. 
5 - PÚBLICO EM GERAL  
Além dos passeios, pretendemos promover ações como palestras e works shoppings sobre a temática do patrimônio. 
VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 
Tanto a produção, quanto as exposições, seriam feitas com um baixo custo. De forma gratuita, onde todo o trabalho seria desenvolvido em parceria 
com os alunos voluntários.  
METAS: 
• Em um ano, atingir um público de 500 (quinhentas) pessoas nas ações de educação patrimonial; 
• Através de redes sociais, atingir mais de 2.000 (dois mil) seguidores; 
• fortalecer o empreendedorismo local através de 10 (dez) reuniões e ações paralelas. 
IMPACTO SOCIAL: 
A mudança de valorização das edificações e do centro histórico, além da valorização do seu potencial histórico, turístico e comercial.  
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:  
A cidade do Natal e através de divulgação em todo o Estado. 
REFERÊNCIAS: 
MIRANDA, João Mauricio. “Natal FOTO-GRÁFICO – do Passado 
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 Licenciaturas  

Projeto(s) do curso: Pedagogia 

Título Capacita Edu: Inovação e Tecnologias Educacionais a favor da qualificação profissional.   
  
Docente orientador: Bruna Patrícia da Silva Braga Baracho  E-mail: bruna.braga@estacio.br 

 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
A utilização de recursos tecnológicos digitais na sociedade se tornou algo comum e, quando bem utilizado, permite um incremento e uma nova dinâmica, 
tornando o processo de socialização e profissionalização uma atividade necessária. 
De acordo com dados da PNAD  Contínua, anos de referência 2016/2017 descrito em IBGE (2018), “a utilização da Internet vem crescendo rapidamente, 
demonstra que em 2016, a Internet era utilizada em 69,3% dos domicílios permanentes do país e aumentou para 74,9%, em 2017.” Ou seja, evidenciando 
que mais de 70% da população brasileira possui internet em suas residências e de quanto este recurso se torna importante para acessos com rotinas 
pessoais, como profissionais.  
Desta maneira, o projeto “Capacita Edu” em sua segunda edição pretende realizar oficinas voltadas para inovação e capacitação profissional para o uso 
de tecnologias digitais nas mais diversas áreas profissionais.  
Diante de um cenário de pandemia que fez o mundo e os seus mais diversos ramos profissionais, a proposta deste projeto é totalmente adaptável para 
realizar de maneira remota.  
Dependendo do contexto da Covid-19 em Natal/RN e havendo a abertura das instituições por decretos municipais, se for possível ofertaremos essas 
oficinas em formato híbrido, ou seja, com encontros on-line e presenciais, utilizando-se a plataforma remota da Estácio (Microsoft Teams) para os 
encontros síncronos  (capacitação ao vivo). Já para os momentos assíncronos  poderemos utilizar a plataforma gratuita do Google Sala de Aula para 
postagem de materiais das oficinas.   
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 Ciências Jurídicas  

Projeto(s) do curso: Direito 

 Ciências Jurídicas  

Projeto(s) do curso: Direito 

 Ciências Jurídicas  

Projeto(s) do curso: Direito 

Título MIGALHAS DE HISTÓRIA DO DIREITO NO BRASIL: um programa de divulgação e formação   
  
Docente orientador: Gustavo Silveira Siqueira  E-mail: gustavo.siqueira@estacio.br 

 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
O canal no youtube do PPGD da UNESA tem se demonstrado um dos principais canais de divulgação da Universidade na internet. Com eventos e os 
pesquisadores importantes da área do direito, o canal é uma forma de divulgação científica e institucional.O projeto de extensão pretende aproveitar o 
destaque do canal do PPGD da UNESA e criar um programa mensal de História do Direito no Brasil. 
A História do Direito no Brasil é uma disciplina com pouco aprofundamento na produção científica do Brasil. Grandes marcos da legislação brasileira 
como o Estatuto da Mulher Casada, o voto das Mulheres, as diversas Constituições do país, os direitos que se transforam em crime, como a greve, as 
diversas alterações de Código e do sistema judiciário, por exemplo, são pouco exploradas na literatura existente sobre o tema. 

Título Global Women Narrative's Project: mulheres militares   
  
Docente orientador: Ana Luiza da Gama e Souza  E-mail: gama.luiza@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
Trata-se de projeto desenvolvido pela Oxford Initiative for Global Ethics and Human Rights e que se tornou parceira do PPGD/UNESA, através da prof. 
Fernanda Duarte, coordenadora do projeto no Brasil. O projeto GWNP propõe amplificar as vozes e experiências femininas atravésda narrativa e, por 
meio de uma plataforma, envolver o poder pessoal e coletivo das experiências das mulheres para criar um banco de narrativas que legisladores, 
acadêmicos, advogados e defensores dos direitos humanos podem usar para trazer mudança. O projeto tem como objetivo geral amplificar as vozes e 
experiências das mulheres através do poder das narrativas e, também, compartilhar com a comunidade em geral a importância das narrativas de direitos 
humanos, através da realização de cursos de extensão. Como objetivos específicos propõe-se: entrevistar quatro mulheres militares de alta patente nas 
forças armadas. As entrevistas serão realizadas em  parceria com o Programa de Pós-graduação em Segurança Internacional e Defesa da Escola Superior 
de Guerra (PPGSID/ESG), através da prof. Lara Góes, integrante do projeto. 

Título Praticar os Direitos Humanos no ambiente escolar, uma relação entre escola, alunos e pais.   
  
Docente orientador: JULIANA FERNANDA BARBOSA VIANINI  E-mail: juliana.vianini@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
Trata-se de um projeto interdisciplinar desenvolvido inicialmente pelos cursos de Pedagogia, Direito, Psicologia e Administração e intitulado de 
Metodologia Ativa de Aprendizagem para além dos muros da Universidade. O projeto foi subdividido em linhas de pesquisa, e atualmente em andamento 
apenas o 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 pelo menos três docentes da escola participante, aplicar a metodologia em suas turmas de alunos da Educação 
Básica, em média impactando 60 alunos por docente das referidas redes. O caminho metodológico adotado serão 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. 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. 
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 Ciências Jurídicas  

Projeto(s) do curso: Direito 

Título OBSERVATÓRIO DE DIREITOS POLÍTICOS E CIDADANIA (ODPC) 2021   
  
Docente orientador: DENIS DE CASTRO HALIS  E-mail: denis.halis@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
INTRODUÇÃO: Para o ano de 2021, o projeto pretende consolidar e promover ainda mais os resultados obtidos com a fundação em 2020 do Observatório 
de Direitos Políticos e Cidadania (ODPC). Os esforços de criação de plataformas digitais, a comunicação e contato com representantes de organizações 
nacionais e estrangeiras, a criação de conteúdo jurídico e interdisciplinar de utilidade pública e sua disseminação valendo-se de canais nas mídias sociais 
predominantes não possuem fronteiras geográficas e temporais dadas serão aprofundados. O projeto para 2021 se beneficia, agrega e projeta ainda 
mais o ODPC, que deverá ganhar uma audiência e um número crescente de participantes. JUSTIFICATIVA: As circunstâncias que justificaram a fundação 
do ODPC ainda são relevantes. A polarização crescente em sociedades mundo afora não deixa de impactar e é claramente identificável na realidade 
brasileira. A sociedade da informação parece avançar simultaneamente para uma sociedade da desinformação. Vozes divergentes e propositivas 
configuram o que se pode chamar de dissenso, o qual pode ser de diferentes tipos e assumir diferentes formas e modos de expressão. O foco do 
observatório recai sobre o dissenso político e as reações que ele gera (institucionais ou não) em um mundo crescentemente influenciando por 
tecnologias digitais. Estas possibilitam um acúmulo de informação sobre as atividades humanas e dados pessoais sem precedentes. Em 2020 entrou em 
vigor no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados. OBJETIVOS: O objetivo amplo é o de produzir e disseminar informações e encorajar debates relacionados 
a direitos políticos e à noção ampla de cidadania conjugando o desenvolvimento humano e ambiental sustentável. Os objetivos específicos são o de 
debater e oferecer informações jurídicas através de plataformas digitais e eventos de acesso remoto, livre e gratuito. METODOLOGIA: A abordagem e 
execução prática do projeto implicam uma relação dialética entre produção de conhecimento e prática. Informações são cotejadas e questionadas 
através de debates plurais em que a diversidade de opiniões deve ser garantida e salvaguardada. Tais informações servem para alterar formas de pensar 
e agir acríticas dos participantes e do público em geral que entrar em contato com os produtos da ODPC. A forma principal de atuação do ODPC em um 
contexto de pandemia será via entrevistas e exposições com representantes da sociedade civil e governo sobre grandes eixos como: liberdade religiosa 
e administração pública, saúde e judiciário, direito à moradia e regularização fundiária, comportamento online e mundo do trabalho e vários outros. A 
plataforma digital de preferência para divulgação dos vídeos será o Youtube. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA do projeto será garantida pelo 
recrutamento de estudantes e outras pessoas voluntárias e utilização de espaços gratuitos em plataformas digitais. Uma vantagem da disseminação 
digital de informações é a ausência de limites geográficos específicos. METAS: as metas incluem o crescente envolvimento de alunos da Estácio e 
profissionais e atingir o maior número possível de pessoas. Para tal, os vídeos ficarão disponíveis no canal exclusivo do ODPC no YouTube formando uma 
videoteca virtual que pode ser consultada por todos. IMPACTO SOCIAL E ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: tratando-se de projeto e resultados produzidos 
remotamente e armazenados online, o impacto será superior àquele de atividades eventualmente realizada presencialmente. O potencial de alcance 
dos vídeos e ideais produzidos é enorme e possui abrangência geográfica larga. Esta abrangência poderá ser ainda maior tendo em vista que as pessoas 
entrevistadas ou os expositores dos webinários serão de localidades geográficas diferentes. REFERÊNCIAS: Constituição Federal de 1988; os documentos 
da ONU relativos aos objetivos e metas para o desenvolvimento sustentável; e leis especiais incluindo a de proteção de dados pessoais; Obras de caráter 
interdisciplinar de Cass Sunstein. 
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 Ciências Jurídicas  

Projeto(s) do curso: Direito 

Título NÚCLEO DE EXTENSÃO E PESQUISA DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO (NEPAI)   
  
Docente orientador: CARLOS ALBERTO LIMA DE ALMEIDA E-mail: carlos.almeida@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
O Núcleo de Extensão e Pesquisa de Acessibilidade e Inclusão (NEPAI) foi criado no ano de 2017, face ao grande desafio relacionado aos direitos da 
pessoa com deficiência no Brasil. Nesses três anos alcançou diferentes espaços sociais, contribuindo para a difusão de pesquisas realizadas no Programa 
de Pós-graduação Stricto Sensu da Universidade Estácio de Sá, pesquisa realizada por intermédio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica e das atividades do grupo de pesquisa Observatório de Políticas Públicas, Direito e Proteção Social. No terceiro ano, além da continuidade do 
trabalho relacionado às pessoas com deficiência, o foco foi ampliado contemplando a inclusão de pessoas LGBT+, de negros e de índios, ampliando o 
trabalho de combate à discriminação, à intolerância, à xenofobia e ao racismo, sem preconceito de origem, raça, sexo, idade e quaisquer outras formas 
de discriminação.  
Diversas ações com relevante impacto social foram realizadas no período 2019-2020, se destacando as realizadas junto ao pré-vestibular social Dr. Luiz 
Gama (realizado pelo Coletivo Direito Popular na UFF), ao curso preparatório social (realizado pelo Coletivo Justiça Negra Luiz Gama) e o I Seminário 
Internacional de Acessibilidade e Inclusão (realizado em parceria com diversas entidades a partir de uma demanda social apresentada pelo Movimento 
NitDown). É nesse contexto de relevância social e solidariedade que se propõe a renovação do projeto.  
São objetivos do NEPAI: • Promover encontros, seminários, cursos, palestras, oficinas, mesas redondas de reflexão, discussão, sensibilização e 
qualificação dos colaboradores, discentes e comunidade externa para a temática proposta. • identificar, produzir e tornar visíveis os dados relativos à 
temática das comunidades interna e externa da UNESA. • Estabelecer ações que ampliem o acervo bibliográfico, audiovisual, entre outros, relacionados 
à temática de acessibilidade e de inclusão, contemplando a sua diversidade.  • Oportunizar espaços de reconhecimento e interação entre pessoas com 
deficiência e sem deficiência da UNESA e seus entornos, numa perspectiva de solidariedade e inclusão, contemplando a diversidade existente em nossa 
sociedade, sem preconceito de origem, raça, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação. • Desenvolver atividades e diálogo interdisciplinar, 
com ênfase em ações de extensão envolvendo a temática de acessibilidade, diversidade, inclusão, políticas públicas sociais e proteção social. 
No que se refere ao método, tomaremos 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. O 
materialismo histórico dialético consiste na interpretação da realidade, visão de mundo e práxis.  
O projeto tem viabilidade econômico-financeira e não depende de recursos institucionais. O impacto social pretendido é no sentido da contribuição da 
UNESA, por intermédio do ensino, da pesquisa e da extensão em relação à temática. O presente projeto traz as seguintes hipóteses de trabalho e metas 
a identificar: como as ações institucionais focadas nas questões relacionadas à temática proposta são percebidas pela comunidade interna e externa.  
O Projeto permanecerá sendo desenvolvido na área de atuação da UNESA, sem prejuízo da possibilidade de atividades em outros estados da federação 
ou em outros países, adotando-se os recursos da tecnologia da informação para o desenvolvimento de atividades remotas.   
 
Referências: 
FREIRE, Paulo. Conscientização: Teoria e Prática da Libertação, uma introdução ao pensamento de Paulo Freire. São Paulo: Cortez & Moraes, 1979. 
GUIMARÃES, A. S. A. Racismo e anti-racismo no Brasil. São Paulo: Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo; Ed. 34, 1999. 
MITTLER, Peter. Educação inclusiva: contextos sociais. Porto Alegre: Artmed, 2003. 
MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão Escola 
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 Ciências Jurídicas  

Projeto(s) do curso: Direito 

 Economia Criativa  

Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo 

 Economia Criativa  

Projeto(s) do curso: Jornalismo 

 Economia Criativa  

Projeto(s) do curso: Artes Visuais 

Título GLOBAL WOMEN`S NARRITIVES - "MULHERES CIGANAS"   
  
Docente orientador: CRISTINA LUCIA SEABRA IORIO  E-mail: cristina.iorio@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 O Projeto visa amplificar as vozes e experiências das mulheres através do poder da narrativa. Para sua implementação o objetivo específico é entrevistar 
mulheres que sejam da etnia cigana, para que possam narrar suas conquistas, dificuldades, anseios, experiências diante de uma sociedade que não lhes 
dá visibilidade jurídica, política e social. 

Título Projeto Social Estácio: Auxiliando jovens na sua formação acadêmica  
  
Docente orientador: Silvana da Rocha Rodrigues  E-mail: silvana.rodrigues@estacio.br 

                                                                                                       DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
O projeto tem como objetivo proporcionar a alunos da graduação em arquitetura a experiência da docência e a jovens carentes a vivência acadêmica. 
Propõem-se aulas gratuitas de softwares gráficos, amplamente usados na arquitetura e engenharia, para a comunidade externa e interna da 
Universidade. Os softwares selecionados são o SketchUp e o AutoCAD e as aulas serão ministradas nos laboratórios de informática do Campus Praça XI. 
No caso de impossibilidade de utilização do espaço físico do campus, devido as restrições impostas por causa da pandemia da Covid-19, as aulas 
ocorrerão de forma remota, através da tecnologia só utilizada pela universidade. 

Título A COMUNICAÇÃO DO PROJETO FAVELA RADICAL: ESTRATÉGIAS DE VISIBILIDADE NAS REDES SOCIAIS  
  
Docente orientador: Elena Cristina Pinto Cruz  E-mail: elena.cruz@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
O projeto contemplado tem por intuito auxiliar o Projeto Favela Radical. Essa é uma parceria que já ocorre na área da Educação Física na faculdade e 
agora também na Comunicação. Recentemente o projeto teve destaque no RJ TV (Rede Globo) e sabemos do potencial colaborar pelas mídias sociais 
para que a comunidade que está no entorno do campus João Uchôa - RJ seja beneficiada. 

Título ARQUITETARTE: A HISTÓRIA DA ARTE E DA ARQUITETURA CONTADA ATRAVÉS DE RECURSOS MIDIÁTICOS E EXPOSTA 
EM PLATAFORMAS DIGITAIS  
  
Docente orientador: Luana Cardoso da Costa  E-mail: luana.costa@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      
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 Economia Criativa  

Projeto(s) do curso: Jornallismo 

 Economia Criativa  

Projeto(s) do curso: Cinema 

A proposta deste projeto nasce da necessidade de reflexão de temas da História da Arte e da Arquitetura de forma contemporânea, dinâmica, mas sem 
perder o rigor didático e conceitual. Movidos pela necessidade de levar à comunidade conteúdo de qualidade, esse projeto visa criar um público 
universitário e extra-universitário crítico, contribuindo significativamente para a formação intelectual, cultural e subjetiva do público, fazendo-se valer 
de recursos midiáticos tais como as plataformas digitais atuais - em especial Instagram e/ou Youtube - para tal fim. Com formato televisivo/midiático, a 
exposição dos temas da História da Arte e da Arquitetura serão realizados pela professora-entrevistadora (que possui experiência na área televisiva, 
bem como equipamentos para tal fim), podendo também ser realizadas entrevistas - caso o atual contexto pandêmico torne possível - com profissionais 
da área. Se pretenderá formar um público telespectador diverso, chamando a atenção para uma reflexão construtiva e criando novos espaços do saber 
que não os tradicionais. O programa "Arquitetarte" buscará construir um saber histórico sobre a Arte e Arquitetura através de um programa de no 
máximo 30 minutos.  
Tendo em vista a escassez de programas educativos sobre a História da Arte e da Arquitetura, se propõe aqui um programa que se utilize de recursos 
midiáticos e seja exposto em plataformas digitais com a intenção de fomentar, especialmente no público jovem o debate sobre questões da História da 
Arte e da Arquitetura, tornando pública e democrática a reflexão sobre tais temas. Serão realizadas pesquisas que permitam traçar os principais 
conteúdos da História da Arte e da Arquitetura a serem abordados no programa "Arquitetarte" através de um minucioso processo de pré-produção, 
produção e pós-produção. Haverá a divulgação e compartilhamento entre os alunos e comunidade extra-acadêmica do programa nas plataformas 
digitais referidas. 

Título O Radiojornalismo como Ferramenta Social de Divulgação de Comunicação Pública de Interesse Público 
  
Docente orientador: Monica Maria Winter Duarte  E-mail: monica.duarte@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
A comunicação de interesse público é característica da sociedade contemporânea, no mundo e no Brasil, já que critérios como transparência e 
responsabilidade são muito discutidos na agenda pública. A comunicação pública deve evidenciar a informação como bem social e o direito à informação. 
Desta forma, é muito importante a formação de profissionais do jornalismo comprometidos com a comunicação pública de interesse público. Além de 
divulgar o papel da responsabilidade social do jornalista e divulgar a faculdade de Jornalismo da Universidade Estácio de Sá, o que buscamos com esse 
projeto de Extensão são pautas de interesse público que privilegiem a informação através da prestação de serviço de direitos e deveres dos cidadãos.   
Os alunos de jornalismo através de conceitos e teorias relacionadas à Comunicação Pública e ao Radiojornalismo, se reúnem semanalmente no TEAMS 
com a orientadora deste Projeto de Extensão para decidir e buscar pautas. As notícias de rádio são redigidas pelos alunos, em formato específico do 
Radiojornalismo, enviadas pelo WhatsApp e corrigidas pela Professora. Os alunos gravam estas notas remotamente, em suas casas. A professora analisa 
e corrige a locução, se necessário. As notas são enviadas por WhatsApp para o editor  de áudio da Petrópolis Rádio Difusora-AM, que as edita e monta. 
Além dos programas de rádio que vão ao ar de segunda à sexta, às 9h45 e 12h20, na Petrópolis Rádio Difusora e pelo link: 
https://www.radios.com.br/aovivo/petropolis-radio-difusora-1320-am/120987,  estão no ar canais de Podcast, no Anchor e no Spotify  (Cidadania para 
Todos) e nas redes sociais Instagram (@cidadaniaparatodos_estacio) e Facebook (cidadaniaparatodosestacio). 

Título A SALA DE CINEMA NO CAMPUS JOÃO UCHÔA: USOS E REUSOS PARA ECONOMIA CRIATIVA 
  
Docente orientador: Wilson Oliveira da Silva Filho  E-mail: wilson.filho@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      
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 Economia Criativa  

Projeto(s) do curso: Turismo 

 Engenharias  

Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção 

 Engenharias  

Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção 

As salas de cinema passam por mudanças significativas em sua estrutura. Dos palácios cinematográficos aos multiplexes uma sala de cinema na 
Universidade se torna um objeto de suma importância para a comunidade acadêmica e o público que ainda preserva o hábito de ir ao cinema (cinema-
going) A exibição cinematográfica e novas espectatorialidade demandam novos estudos e ampliações. Uma vez que o campus João Uchoa conta com 
uma sala que já foi outrora uma sala não só voltada para os cursos de Cinema e produção audiovisual pensar novos usos e reusos para ela é de 
fundamental importância para a comunidade e para a sociabilidades. Esse projeto pretende destacar e aplicar essas novas possibilidades. Uma vez que 
a sala é um grande laboratório do curso de Cinema, Produção Audiovisual, Fotografia e demais cursos da área de Economia criativa partimos dos estudos 
teóricos para a viabilidade de um projeto que tem no cerne os espaços da economia criativa. 

Título Podcast: Economia Criativa UNESA 
  
Docente orientador: João Alcantara de Freitas  E-mail: joao.alcantara@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 O podcast “Economia Criativa UNESA” tem como objetivo triar e divulgar as pesquisas dos docentes da Estácio na grande área da Economia Criativa. 
Esta divulgação se dará por meio de entrevistas com esses docentes, pautadas sempre por alguma publicação recente – livros, artigos, teses e 
dissertações. 

Título Implementação de oficinas de robótica e eletrônica como motivação para ensino/aprendizagem de ciências 
  
Docente orientador: Luiz Fernando Rosalba Telles de Sousa  E-mail: luiz.telles@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
Desenvolver e aplicar metodologias para o ensino de eletrônica/robótica em instituições de ensino, como escolas municipais, estaduais, federais, sem 
restrição de nível de escolaridade. Divulgar cursos de engenharia da UNESA/Nova Friburgo, ciência e tecnologia para discentes/docentes e comunidade 
envolvidos. 

Título Meninas na Ciência 
  
Docente orientador: Gisele Américo Soares  E-mail: gisele.soares@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      
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 Engenharias  

Projeto(s) do curso: Engenharia Elétrica 

No início do século XX, as Ciências eram culturalmente definidas como atividades impróprias para as mulheres. Entretanto, sempre houve aquelas que, 
apesar dos obstáculos escolheram seguir a carreira na área das Ciências e Tecnologias (LINS; MACHADO; ESCOURA, 2016). Para Chassot (2003, citado 
por BORGES, 2014), ao longo de milênios as mulheres foram excluídas e invisibilizadas de atividades científicas, e há cerca de duas ou três gerações que 
o perfil das Ciências começou a mudar lentamente. 
O Censo de Educação Superior 2017 divulgado pelo Inep sinalizou que as mulheres brasileiras são minoria em 52 dos 58 cursos de engenharia, além de 
apresentarem uma participação pequena nas áreas como Física e Matemática. De acordo com o relatório da UNESCO, apenas 30% das pesquisadoras 
na área de Ciência e Tecnologia são mulheres.  
Diversas políticas públicas no Brasil e no mundo têm sido lançadas buscando a mudança desse cenário, objetivando incentivar a inserção de meninas e 
mulheres na ciência, especialmente nas áreas STEM (sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática). Este projeto de extensão se 
enquadra também em uma proposta que visa modificar essa realidade.  
 Esse projeto tem por objetivo estimular meninas do Ensino Médio, de escolas públicas, a despertar o interesse pela ciência, por meio da realização de 
atividades lúdicas que serão ministradas por discentes da nossa universidade, além de descontruir o mito de que existem profissões masculinas e 
femininas. A proposta se fundamenta em ações no Ensino Médio, visando um aumento no ingresso de mulheres em áreas predominantemente 
masculinas, reforçando a autoconfiança das participantes, principalmente daquelas que vivem em meios com poucas influências positivas e com 
vulnerabilidade social. 
A metodologia a ser utilizada se pauta na busca de construção espaços que promovam uma aprendizagem significativa por meio de Metodologias Ativas 
de Aprendizagens com os jovens, tais como: Mapa Mental, Aprendizagem Colaborativa, Estudo de Casos entre outros. Todas as atividades serão 
desenvolvidas no ambiente digital devido ao isolamento social da pandemia da COVID 19. O projeto apresenta caráter transdisciplinar e buscará envolver 
estudantes de diversos cursos da Estácio de Sá – Campus, principalmente, estudantes do curso de Direito, Psicologia, Engenharia e Pedagogia. 
Em linhas gerais, esse projeto inclui oficinas virtuais e rodas de conversa para debate sobre a desigualdade de gênero, oficinas de aprendizagem criativa 
e robótica voltadas para as alunas do Ensino Médio, passeios virtuais a universidades da área de Ciências e Tecnologias, pesquisa para resgatar as 
Mulheres que tiveram uma história de sucesso nas Ciências e campanhas virtuais na escola para combater a desigualdade de gênero.  
Esse projeto é financeiramente viável à medida que os recursos para o desenvolvimento deste projeto estão disponíveis em nossa unidade e na escola 
beneficiária. A disponibilidade e a adesão de alguns alunos da instituição selecionada em caráter voluntário corroboram para a exequibilidade desta 
pesquisa. 
A Estácio de Sá-Resende fornecerá acesso a fontes de conhecimento, seja por meio de livros  digitais disponibilizados na biblioteca virtual e/ou pelo 
acesso aos bancos de dados. Diante desta realidade não há a priori a necessidade de investimento financeiro nesta pesquisa.  
O impacto social deste projeto se dará em dois aspectos: o primeiro impacto será na comunidade escolar que terá uma parte do seu corpo discente 
realizando discussões e atividades que incentivam as meninas da escola pública na cidade de Resende a seguirem carreira nas áreas das Ciências, 
Tecnologia, Engenharia e Matemática e o segundo impacto será nos nossos alunos das Licenciaturas que terão a oportunidade de ampliar o seu 
conhecimento prático profissional. 

Título EQUIPE IMPERIAL BOTZ: AULAS DE ROBÓTICA PARA COMUNIDADE 
  
Docente orientador: MARCOS AURELIO PINTO MARZNAO JUNIOR  E-mail: junior.marcos@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      
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 Engenharias  

Projeto(s) do curso: Engenharia Elétrica 

 Engenharias  

Projeto(s) do curso: Engenharia Sanitária 

As competições de robótica foram criadas como uma alternativa para que os estudantes de engenharia pudessem aplicar na prática os conhecimentos 
aprendidos nas salas de aula. Além disso, este esporte é uma ótima forma de submeter os alunos a novos desafios, contribuindo para uma formação 
mais abrangente e voltada às necessidades reais do mercado de trabalho de um engenheiro. Entretanto, este tipo de competição cresceu e evoluiu tão 
rápido que atualmente não só estudantes participam dos eventos, mas engenheiros experientes e empresas que queiram associar seu nome à 
tecnologia. As competições entre robôs já são consagradas nos Estados Unidos e no mundo, sendo hoje considerado um esporte com diversas 
modalidades. A equipe Imperial Botz foi fundada pelo Prof. Msc Marcos Marzano em 2011 e o Metalúrgico Valdemir de Souza, visando o 
desenvolvimento de tecnologia e uma melhor didática de ensino para os alunos. O grande sucesso da equipe deve-se à interdisciplinaridade e dedicação 
de seus integrantes. Em sua formação atual, a equipe é composta por alunos das engenharias de controle e automação, mecânica, computação, 
elétrica/eletrônica, produção e marketing/publicidade. Os mesmos sistemas utilizados nos projetos dos robôs de competição podem ser empregados 
em diversos campos, como: indústrias, sistemas robóticos para inspeção não destrutiva, sistemas de apoios a deficientes físicos, transportes, e 
automação em geral. Assim, os alunos utilizam a teoria em projetos práticos projetados do zero por eles, construindo os mesmos e colocando em prova 
com projetos de outras universidades e engenheiros formados. A concepção deste projeto em questão engloba realizar aulas gratuitas de robótica em 
comunidades carentes da cidade de Petrópolis-RJ, visando utilizar como mão-de-obra os membros da própria equipe de robótica. É notório que o melhor 
jeito de aprender é ensinando, ou seja, a melhor maneira de fazer algo com excelência é mostrando como se faz. Assim, os integrantes da equipe 
poderão promover ações benéficas para sociedade enquanto fixam os conceitos aprendidos dentro da sala de aula, desenvolvendo algumas habilidades, 
tais como: inovar, lidar com pessoas, comunicação, resolver problemas, tomar decisões, ter ética, integridade, honestidade e responsabilidade. Por 
último, espera-se despertar o interesse em tecnologia dos jovens carentes destas comunidades, objetivando incentivar o desenvolvimento profissional 
e pessoal dos mesmos, apoiando todos participantes para que cursem um ensino superior na área tecnológica. 

Título SUSTENTABILIDADE COM ENERGIA FOTOVOLTAICA: O PLANETA AGRADECE! 
  
Docente orientador: Suzana da Hora Macedo  E-mail: macedo.suzana@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
Este projeto tem o objetivo de despertar na comunidade, em especial os estudantes do nível médio, o interesse pela ciência e aprofundamento de seus 
estudos ao mesmo tempo em que reflete sobre a contribuição de suas ações na sustentabilidade de nosso planeta por meio de palestras e experimentos 
sobre sustentabilidade com energia fotovoltaica em escolas de ensino médio. 

Título ENGENHARIA PÚBLICA - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GRATUITA À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA NA ÁREA DA 
ENGENHARIA  AMBIENTAL E SANITÁRIA E ENGENHARIA CIVIL. 
  
Docente orientador: MARIO ROBERTO PEDROSO VALPAÇOS  E-mail: mario.valpacos@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 Na cultura brasileira a contratação de profissional para acompanhar e executar serviços de engenharia é em sua maioria ignorado. O uso e a ocupação 
do solo das cidades em locais ou regiões de baixa renda muitas vezes acontecem de forma descontrolada.  
Leis municipais são ignoradas e essa ocupação pode se dar de forma totalmente desordenada prejudicando o meio ambiente e a segurança das pessoas. 
Este problema seria minimizado se houvesse a contratação de profissional habilitado para acompanhar e deliberar sobre o que pode ou não pode ser 
executado em determinada região. O acesso da população a serviços técnicos é restrito devido uma questão financeira.   
Uma grande parte da sociedade não dispõe de poder aquisitivo suficiente para contratar profissionais  que acompanhe e resolvam os problemas. 
A Engenharia Pública permite que famílias de até 3 salários mínimos que terão assegurado o direito à assistência pública e gratuita. 
Amparado pela LEI Nº 11.888, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008 que  assegura o direito das famílias de baixa renda à assistência técnica pública e gratuita 
para o projeto e a construção de habitação de interesse social, como parte integrante do direito social à moradia. 
Permitir que os estudantes utilizem os conhecimentos adquiridos durante o curso para aplica-los em situações reais, promovendo a interação entre o 
estudante e os contemplados neste projeto, formulando metodologias de caráter participativo. Democratizando o conhecimento com ética e seriedade. 
Otimizar e qualificar o uso e o aproveitamento racional do espaço edificado e de seu entorno, bem como dos recursos humanos, técnicos e econômicos 
empregados no projeto e na construção da habitação. Formalizar o processo de edificação, reforma ou ampliação da habitação perante o poder público 
municipal e outros órgãos públicos e evitar a ocupação de áreas de risco e de interesse ambiental, propiciando a ocupação do sítio urbano em 
consonância com a legislação urbanística e ambiental. 
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 Engenharias  

Projeto(s) do curso: Engenharia Mecânica 

 Licenciaturas  

Projeto(s) do curso: Pedagogia 

Título Mecânica e Manutenção de Motocicletas 
  
Docente orientador: GENTIL OLIVEIRA PIRES  E-mail: gentil.oliveira@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
A Mobilidade humana, urbana e rural, tornou-se um dos temas nacionais mais correntes da atualidade, não por ser novo, mas porque deve-se dar 
solução definitiva e progressiva ao problema existente há décadas em nossas metrópoles. Acreditamos que a solução da mobilidade resida em oferecer 
aos cidadãos opções de locomoção rápida com alternativas estáveis entre os mesmos trajetos. Buscando contribuir modestamente na temática, 
propomos um Projeto de Extensão Universitária com dois claros objetivos: (1) Contribuir com a formação de pessoas em Mecânica e Manutenção de 
Veículos Ciclomotores, atendendo à nossa responsabilidade social em formar pessoas, permitir que interessados possam 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; (2) 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 diante 
de demandas da sociedade, como instrutores e formadores de pessoas da comunidade em Mecânica e Manutenção de Motocicletas, cumprindo assim 
o compromisso do nosso PPC do Curso de Engenharia Mecânica com a responsabilidade social. Com o apoio da Yamaha Motores do Brasil, propomos 
então um curso remoto (adaptado) de formação rápida voltado para um mercado de trabalho crescente e, em grande parte, desqualificado: Mecânica 
e Manutenção de Motocicletas. Curso remoto de dois módulos contínuos: teórico com simulações práticas. Aulas ministradas remotamente por 
professores e/ou alunos extensionistas do curso de Engenharia Mecânica, já certificados pela Yamaha e outros certificados internamente. 20 horas de 
duração, aprendizagem em simuladores e remotamente em motocicletas da Yamaha Motores do Brasil, que nos forneceu quatro motocicletas, dois 
motores, sendo um de 125CC e outro de 250CC, ferramentas especiais, um escâner eletrônico das motocicletas e um grande elevador pneumático. Os 
discentes extensionistas foram selecionados dentre os melhores alunos do curso de Engenharia Mecânica, mais aptos a lidar com o trabalho em equipe 
e com o trabalho prático, que possuem habilidade colaborativa com públicos de variadas camadas sociais e que tenham o compromisso social em mente. 
Curso Teórico e Prático-Simulado, voltado para a formação de pessoas dentro do ambiente Universitário, o que ainda é uma novidade na região 
metropolitana do Rio de Janeiro e entorno, com suporte da montadora, infraestrutura do curso de Engenharia Mecânica da UNESA - Campus de Niterói, 
e colaboração de não menos que 10 discentes e colaboradores do curso. Dentro desse ambiente Curso-Professor-Discentes-Comunidade-UNESA, não é 
inesperado o surgimento de projetos de TCC e projetos de pesquisa em inovação tecnológica para os sistemas mecânicos e eletrônicos dos veículos 
ciclomotores, além dos objetivos sociais desta proposta. O Curso tem componente teórico e prático-simulado para as Motocicletas Yamaha, carga 
horária não superior a 20 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. Os discentes extensionistas do Curso de Engenharia Mecânica, 
participantes, fizeram treinamento dentro dos protocolos da Yamaha Motores do Brasil, nas modalidades Bronze, e Prata, em níveis de certificação 
internacional Yamaha, reconhecidos em todo o planeta. Àqueles que desejam se profissionalizar e atuar no ramo motociclístico.    

Título DIÁLOGOS DE SABERES ENTRE A UNIVERSIDADE E COMUNIDADES TRADICIONAIS: PRÁTICAS EDUCATIVAS E 
SUSTENTABILIDADE 
  
Docente orientador: Vera de Fátima Maciel Lopes  E-mail: vera.lopes@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      
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 Licenciaturas  

Projeto(s) do curso: Pedagogia 

Os Povos e Comunidades Tradicionais, são grupos culturalmente diferenciados (caiçaras, quilombolas, pescadores artesanais e povos indígenas) que se 
reconhecem como tais, possuem formas próprias de organização social, ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua 
reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas pela 
tradição (Decreto 6.040). No Estado do Rio de Janeiro, há várias Comunidades Tradicionais e a sua existência vincula-se à proteção do território e do 
meio ambiente, onde os processos educacionais são cruciais para o fortalecimento dos laços afetivos e para a reprodução da cultura. A sociedade de 
consumo impacta e coloca em risco a existência dessas comunidades. Para além das pressões e adversidades às quais estão submetidas, elas continuam 
resistindo, o que nos instiga a refletir: Quais fatores favorecem e impulsionam a reprodução dessas culturas e quais as ameaçam? Quais são e como 
ocorrem os processos educacionais nessas Comunidades? Em relação a proteção do território e do meio ambiente, que estratégia e ações podem 
contribuir para a sua preservação? Nos últimos anos venho ministrando disciplinas que dialogam com as áreas ambientais, percebi que os estudantes 
demonstram interesse em participar de projetos. Apesar de ancorado no curso de pedagogia, esse projeto é multidisciplinar e 
envolverá estudantes da pedagogia e de outros cursos. Nesse diálogo de saberes, visamos articular as demandas das comunidades tradicionais no que 
se refere à educação e meio ambiente, com os interesses dos estudantes. A Universidade Estácio de Sá se faz presente em diversas localidades e vem 
cumprindo um papel importante nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Nesse tripé, a extensão abre um leque de possibilidades que envolve a 
articulação de saberes, troca de experiências, compartilhamento e aplicação dos conhecimentos gerados por meio do ensino e 
pesquisa. A ação extensionista envolve docentes, discentes, atores externos que vivem e se articulam nos territórios onde a universidade atua. Esse 
projeto pretende estimular o entrosamento de estudantes de áreas de conhecimentos diversas e apresentar propostas que contribuam com a 
sustentabilidade de três comunidades tradicionais: duas na cidade do Rio de Janeiro e uma em Maricá/RJ. Como objetivo geral pretendemos: 
“estabelecer diálogos de saberes, sistematizar experiências e desenvolver ações educativas que contribuam para a sustentabilidade das comunidades 
tradicionais do Rio de Janeiro, buscando articular as demandas dessas comunidades no que se refere à educação e meio ambiente, com os interesses 
dos estudantes das áreas de pedagogia, engenharia ambiental e medicina veterinária”. A metodologia se ancora em abordagens 
qualitativas e participativas, onde os sujeitos interagem de forma horizontal e dialógica. Pretendemos descrever e identificar os fatores que determinam 
e contribuem para a preservação das culturas tradicionais. Os procedimentos metodológicos envolvem 
técnicas distintas: pesquisa bibliográfica, com uso intensivo dos meios digitais com envolvimento dos estudantes que compõem a equipe do projeto; 
mapeamento dos territórios e Comunidades Tradicionais, também realizados por meio digitais. Entrevistas, por meios eletrônicos e virtuais, com 
lideranças-chave para levantamento das demandas. E para a troca de Saberes: Rodas de Conversa e/ou Encontros Virtuais entre 
as Comunidades Tradicionais e a Academia, que devem ocorrer virtualmente, com uso das mídias e canais eletrônicos, com técnicas de registros diversas. 
No que se refere a viabilidade econômico-financeira, faremos uso de equipamentos eletrônicos de uso pessoal ou das unidades da UNESA. Caso 
tenhamos superado o cenário de pandemia, usaremos as dependências da universidade: salas de aulas, laboratórios de informática, 
data show, auditório para a realização do encontro com as Comunidades Tradicionais. 

Título EDUCAÇÃO INTERCULTURAL, COTIDIANO ESCOLAR E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: REFLEXÕES PARA A FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES/AS 
  
Docente orientador: Ana Paula da Silva Santos  E-mail: ana.ssantos@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      
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 Licenciaturas  

Projeto(s) do curso: Pedagogia 

As diferenças socioculturais permeiam nosso cotidiano e são componentes centrais nas relações, no entanto, percebemos que a discussão sobre as 
diferenças culturais se mostra incipiente no campo educacional, reduzida muitas vezes a um problema a se resolver em detrimento de uma perspectiva 
que a enxergue como vantagem pedagógica e, portanto, uma questão fundamental a ser discutida na formação inicial de professores/as. Justificativa: 
Esse projeto de extensão se justifica pelo fato de dar continuidade, aprofundar e ampliar as reflexões e ações desenvolvidas no ano de 2020 no projeto 
de extensão intitulado “Educação intercultural, diversidade e diferenças na escola: A formação de professores/as em questão”, onde pudemos, de forma 
remota, promover a inter-relação, debate e discussões entre professores/as em formação (estudantes de Pedagogia) e professores/as regentes da escola 
básica do município de São João de Meriti. A nossa intenção com o presente projeto é manter a parceria entre a Universidade Estácio de Sá, campus 
São João de Meriti e a Secretaria de Educação do Município de São João de Meriti, articulando os conhecimentos produzidos na universidade e os 
conhecimentos produzidos no “chão da escola” promovendo, assim,   a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Objetivo: Este projeto tem 
como objetivo dar sequência as ações e reflexões construídas no projeto implementado no ano de 2020 e, com isso, sensibilizar professores/as e futuros 
professores/as a lidarem positivamente com a diversidade e as diferenças culturais no espaço escolar. Metodologia: Visando a construção de 
conhecimento, a extensão universitária sustenta-se a partir de metodologias participativas no formato da pesquisa participativa e pesquisa-ação que 
priorizam a participação ativa dos atores envolvidos, o diálogo e a transformação da realidade.  Neste sentido, serão realizados encontros virtuais via 
plataforma Teams e Youtube, com atividades síncronas e assíncronas, envolvendo professores/as atuantes do município de São João de Meriti e 
professores/as em formação (estudantes do curso de Pedagogia) em formato de oficinas e rodas de conversa. Viabilidade econômico-financeira: Sem 
custos, pois o projeto irá se desenvolver, até o presente momento, de forma remota por conta do isolamento provocado pela pandemia do COVID-19, 
utilizando as plataformas Teams e Youtube, podendo ser reorganizado em função de uma possível volta ao regime presencial. Metas: sensibilizar 
professores/as do município de São João de Meriti e estudantes do curso de Pedagogia da UNESA, unidade São João de Meriti para a compreensão e 
reflexão sobre a diversidade e diferenças culturais enquanto riqueza pedagógica. Impacto social: Este projeto visa contribuir para que professores/as de 
escolas públicas e professores em formação (estudantes do curso de Pedagogia da UNESA/SJM) possam se tornar mais sensíveis e abertos às questões 
de raça, gênero, orientação sexual, classe social, deficiência, religião, entre outras, percebendo tais questões como pertencentes ao currículo escolar e 
aos processos didáticos. Abrangência geográfica: atuação, prioritariamente, junto a professores/as regentes das escolas públicas e estudantes de 
Pedagogia do município de São João de Meriti. Referências: CANDAU, V. Didática: tecendo/reinventando saberes e práticas. 1 ed. Rio de Janerio: 7 letras, 
2018. COSTA, M. V. Pesquisa-ação, pesquisa participativa e política cultural da identidade. In: COSTA, M. V. (Org.) Caminhos investigativos II: outros 
modos de pensar e fazer pesquisa em educação. 2 ed,. Rio de Janeiro: Lamparina editora, 2007. FORPROEX. Política Nacional de Extensão Universitária. 
Manaus: FORPROEX, 2012. WALSH, C. Notas pedagógicas a partir das brechas decoloniais. In: CANDAU, V. M. (Org) Interculturalizar, descolonizar, 
democratizar: uma educação “outra”. 1 ed. Rio de Janeiro: 7 letras, 2016.Cap. 3, p. 64-75. THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. 18ª ed. São 
Paulo: Cortez, 2011.  
 

Título  “IMPLANTAÇÃO DE BRINQUDEDOTECA HOSPITALAR VIRTUAL E FORMAÇÃO DE TUTORES BRINCANTES NO 
HOSPITAL” 
  
Docente orientador: Regina Fatima Cury Azevedo  E-mail: regina.cury@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
A brinquedoteca hospitalar virtual é de suma importância para garantir o direito da criança, previsto na legislação, de brincar durante todo o tempo em 
que estiver internada, mesmo quando impossibilitada de sair do leito. Este tipo de brinquedoteca pode “ser levada” até o local onde a criança está e 
através da utilização, por exemplo, de tablets pode ter acesso a todas as atividades lúdicas pertinentes à sua faixa etária. Neste período de pandemia os 
alunos seriam capacitados para uma atuação futura. Os alunos vão pesquisar novos jogos e criar os objetivos de cada jogo. 
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 Licenciaturas  

Projeto(s) do curso: Pedagogia 

 Licenciaturas  

Projeto(s) do curso: Pedagogia 

Título  Segundo Tempo: Atendimento educacional especializado para alunos do Ensino Fundamental da cidade de 
Teresópolis 
  
Docente orientador: Laís Borges Rodrigues de Lira  E-mail: lais.lira@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
Entendendo o contexto social atual e a fim de somar na participação do desenvolvimento dos alunos portadores de necessidades especiais da rede 
regular de ensino da cidade de Teresópolis, o presente projeto objetiva oferecer os recursos previstos no decreto 7.611/11, que dispõe sobre a educação 
especial e o atendimento educacional especializado ofertado nas salas de recursos multifuncionais. Neste momento de Pandemia, aulas regulares têm 
sido ofertadas pela rede municipal de ensino por meio de plataforma digital, sendo assim, o projeto apresenta um acompanhamento reformulado e 
adaptado para o ambiente virtual, visando sanar as dificuldades de aprendizagem, bem como acompanhar e dar suporte ao ensino on-line dos 
respectivos alunos. Os atendimentos ocorrerão por meio de ambiente virtual de aprendizagem, com alunos colaboradores dos cursos de pedagogia da 
Universidade Estácio de Sá, campus Teresópolis, que obterão o número de horas de desenvolvimento do projeto em AAC. Os acompanhamentos 
acontecerão duas vezes por semana para cada criança, de acordo com a adaptação das mesmas ao modelo. As atividades aplicadas objetivam o 
provimento de condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino promovido em ambiente digital aos alunos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Todo o suporte, orientação e coordenação será realizado pela orientadora responsável 
pelo projeto, bem como o acompanhamento dos casos, também em ambiente remoto, com reuniões semanais da equipe. Além do atendimento aos 
alunos, serão oferecidas atividades de orientação e acolhimento as suas famílias por meio de rodas de conversas e palestras mensais, realizadas por 
meio das plataformas digitais e ofertadas para as escolas dos alunos assistidos. Nestes eventos serão tratados assuntos legais como os direitos das 
pessoas com deficiência, como lidar com cada uma das patologias no ambiente escolar e doméstico, o trabalho de mediação implantado nas escolas, 
etc. A reelaboração e adaptação do projeto ao ambiente remoto é uma proposta inovadora com intuito de desenvolver as habilidades dos nossos alunos 
quanto ao desenvolvimento da aprendizagem em pessoas com deficiência, incluindo-os também digitalmente. Tal proposta, contribui com a sociedade 
local e promove a imagem de nossa instituição que prioriza a disseminação de uma postura inclusiva. Referências: ARANTES, Valeria Amorim (org.). 
Inclusão Escolar. São Paulo: Summus editorial, 2006. STAINBACK, Suzan; STAINBACK, Willian. Inclusão: um guia para educadores. Porto Alegre: Artes 
Médicas Sul, 1999. DECRETO Nº 7.611, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2011. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2011/Decreto/D7611.htm. Acesso em 20/11/2019. 

Título  O PROJETO EJA – VIA BRASIL PESQUISANDO O IMPACTO SOCIAL NA VISÃO DOS ALUNOS 
  
Docente orientador: Dalta Barreto Motta   E-mail: dalta.oliveira@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      
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 Licenciaturas  

Projeto(s) do curso: Licenciatura em Teatro 

 Licenciaturas  

Projeto(s) do curso: Pedagogia 

A proposta desse trabalho é pesquisar a visão dos alunos participantes da EJA Via Brasil 2018 e 2019, sobre o impacto do projeto nas vidas dos alunos 
alfabetizados e também contribuir, junto ao aluno do curso de Pedagogia – Via Brasil, para a superação da dicotomia ensino e pesquisa, teoria e prática, 
através do exercício da produção de conhecimentos a partir do envolvimento com a Pesquisa na sua perspectiva científica, provocando seu 
protagonismo no processo de ensino e aprendizagem. O que o trabalho propõe é fazer um estudo de natureza qualitativa sobre o impacto do projeto 
EJA 2018 e 2019 na vida dos alunos que cursaram a EJA no projeto desenvolvido no campus, pesquisando a visão dos alunos participantes, tanto 
alfabetizadores como alfabetizados, com o propósito de fundamentar ações mais ajustadas às necessidades dos alunos que procuram a EJA, pois esse 
público demanda ações e estratégias muito específicas. Além da análise de documentos tais como fichas de inscrição, anamnese e relatórios, também 
serão usadas entrevistas com perguntas semiestruturadas visando levantar visões tanto de egressos como de alunos alfabetizadores sobre possíveis 
mudanças na realidade de cada aluno alfabetizado. O desenvolvimento do projeto será fundamentado nos teóricos Paulo Freire, em suas diferentes 
publicações e Libâneo (2001, 2010, 2012), sendo possível também a inclusão de outros autores, à medida que tragam contribuições para o alcance dos 
objetivos da pesquisa. Busca-se também contribuir para enfatizar o papel da pesquisa na proposta de formação no curso de Pedagogia. Sendo assim, 
podemos afirmar que existem duas finalidades: pesquisar o impacto do projeto EJA 2018 e 2019 na vida dos egressos, na visão dos alunos participantes 
do projeto no campus Via Brasil e implementar um laboratório de ensino e pesquisa para os alunos de licenciatura do curso de Pedagogia. Para alcance 
dos objetivos serão organizados pequenos grupos que se escalonarão nas atividades de pesquisa e estudos teóricos. O projeto visa, inclusive, exercitar 
a iniciativa e autonomia dos alunos participantes, através da necessidade de apresentação dos resultados parciais da pesquisa. A proposta é que haja, 
ao menos, duas apresentações no próprio campus, uma no início para divulgar o projeto e outra no final para apresentar os resultados. 

Título  LABORATÓRIO DE ENSINO DO TEATRO 
  
Docente orientador: WANDER PAULUS DE SOUZA DOS SANTOS E-mail: wander.santos@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
O projeto consiste na oferta de oficinas da linguagem teatral para a comunidade Estácio da cidade do Rio de Janeiro e região metropolitana. O projeto 
entende como "comunidade Estácio", a comunidade interna e externa do campus João Uchoa e dos campi irmãos. Ofereceremos oficinas para as 
brinquedotecas das faculdades de Pedagogia, para os cursos em que sejam exigidas as apresentações de Trabalho de Conclusão de Curso e outras mais 
de acordo com as demandas apresentadas. Esse projeto servirá de campo de Estágio para os futuros docentes em Teatro. 

Título  Programa de Formação Continuada: Educação, Violência e Direitos Humanos 
  
Docente orientador: Guilherme do Nascimento Pereira  E-mail: pereira.guilherme@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
Trata-se de um projeto que visa incentivar e agregar ações acadêmicas de extensão, pesquisa e ensino voltadas para a formação profissional em 
Educação para a Educação em Direitos Humanos. Desenvolvendo ações voltadas para a qualificação profissional do/da professor/a através de 
abordagens que discutam currículo, didática, políticas educacionais e formação (RAMOS, 2011). Candau (2008; 2016) indica que a Educação em Direitos 
Humanos se mostra como uma estratégia de enfrentamento a outras propostas pedagógicas que possam ser excludentes, violentas e alienadoras, 
proporcionando abordagens dialógicas de produção colaborativa de ações docentes. 
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 Licenciaturas  

Projeto(s) do curso: Letras 

 Saúde  

Projeto(s) do curso: Odontologia 

Título  “INOVAÇÃO NO ENSINO DE LÍNGUAS: O USO DE CONTOS POPULARES NO DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA 
COMUNICATIVA DE ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO ATRAVÉS DE METODOLOGIAS ATIVAS.“ 
  
Docente orientador: FELLIPE FERNANDES CAVALLERO DA SILVA  E-mail: fellipe.cavallero@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
RESUMO DO PROJETO: [INTRODUÇÃO]: Este projeto de extensão social propõe o uso de contos populares no desenvolvimento da competência 
comunicativa em estudantes de ensino fundamental e médio através de recursos didático-pedagógicos embasados em metodologias ativas. Uma vez 
que essas narrativas trazem informações de cunho linguístico, histórico, social e cultural, elas oferecem fértil material a ser explorado no ambiente de 
sala de aula, permitindo aos alunos que evidenciem a multiplicidade de recursos linguísticos de que sua língua materna e determinada língua estrangeira 
dispõem, fomentando em suas mentes o interesse em desenvolver a competência supracitada, imprescindível ao sucesso acadêmico-profissional. 
[JUSTIFICATIVA]: A relevância deste projeto está: 1) No desenvolvimento de habilidades essenciais ao crescimento acadêmico-profissional de estudantes 
de ensino fundamental e médio; 2) No uso de ferramentas digitais como recursos didático-pedagógicos a serem explorados, especialmente tendo em 
vista o cenário de pandemia causado pela COVID-19; 3) Na capacitação dos alunos do curso de Letras para uma atuação eficiente e eficaz nesse novo 
cenário mundial. [OBJETIVOS]: [OBJETIVO GERAL]: Desenvolver a competência comunicativa em alunos de ensino fundamental e médio. [OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS]: 1) Descrever os aspectos linguístico-textuais presentes nos contos populares; 2) Capacitar os alunos do curso de Letras a fim de que 
possam atuar no ensino de língua materna e estrangeira a estudantes do ensino fundamental e médio através do uso metodologias ativas; 3) Utilizar 
métodos de ensino de línguas que tenham como perspectiva teórica questões comunicativas e digitais. [METODOLOGIA]: O trabalho assumirá 1) o uso 
de plataformas síncronas e/ou assíncronas, haja vista o cenário da pandemia do novo Coronavírus; 2) pesquisa bibliográfica; 3) fundamentação teórica 
sobre os desafios inerentes ao ensino de língua materna/estrangeira no contexto atual de pandemia, buscando mostrar a crescente demanda por novas 
estratégias de ensino que fomentem a utilização de Metodologias Ativas. [VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA]: Graças à parceria entre a 
Universidade Estácio de Sá com a Microsoft, os alunos do projeto já dispõem de acesso às plataformas digitais para desenvolverem as atividades 
síncronas e assíncronas. Outrossim, tendo em vista a implementação gradual de ferramentas digitais para o ensino remoto em escolas públicas e privadas 
desde o início do ano, o projeto de extensão buscará parcerias com instituições que já disponham de uma arquitetura tecnológica em pleno 
funcionamento. [METAS]: 1) Elaborar planos de ensino que incluam o desenvolvimento da competência comunicativa através de Metodologias Ativas; 
2) Elaborar planos de aula e materiais suplementares ao ensino de língua materna e estrangeira; 3) Criar uma plataforma digital para servir de repositório 
aos materiais didático-pedagógicos resultantes deste projeto. [IMPACTO SOCIAL]: O projeto visa à capacitação comunicativa de alunos do ensino 
fundamental e médio, ampliando consideravelmente suas chances de inclusão futura no mundo acadêmico e profissional. [ABRANGÊNCIA 
GEOGRÁFICA]: O trabalho fornecerá resultados diretos da aprendizagem na comunidade escolar em que for aplicado. Outrossim, o conjunto de materiais 
didático-pedagógicos resultantes deste projeto será disponibilizado a professores da rede pública e particular através da plataforma digital a servir de 
repositório e à comunidade acadêmica através de artigos e congressos. [REFERÊNCIAS]: BACICH, Lilian; MORAN, José. Metodologias Ativas para uma 
Educação Inovadora: Uma Abordagem Teórico-Prática. São Paulo: Grupo Editorial Penso, 2017. GRIMM, Jacob; GRIMM, Wilhelm. Contos Maravilhosos 
Infantis e Domésticos. São Paulo: Editora 34, 2018. RICHARDS, Jack C.; ROGERS, Theodore S. Approaches and methods in language teaching. Cambridge: 
CUP, 2010. 

Título  Medicina periodontal 
  
Docente orientador: Fábio Vidal Marques  E-mail: fabio.vidal@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      
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 Saúde  

Projeto(s) do curso: Nutrição 

O Projeto de extensão em Medicina Periodontal tem como objetivo realizar atendimento odontológico a pacientes portadores de doenças sistêmicas 
que reconhecidamente tem relação com as doenças periodontais, seja por aumentar o risco do paciente desenvolver doenças periodontais (como no 
caso do diabetes e HIV) , quanto no caso de doenças que possam ter seu controle médico prejudicado pela presença de periodontite (como no caso das 
doenças cardiovasculares e doenças auto-imunes). Os pacientes recebem atendimento no qual é realizado exame clínico odontológico completo para 
detecção de cáries, doenças periodontais e alterações decorrentes da medicação (como crescimento gengival, boca seca, mucosite). Os pacientes 
recebem o tratamento periodontal necessário para  controlar o processo infeccioso e inflamatório, restabelecendo a saúde periodontal. O impacto da 
saúde oral na qualidade de vida é aferido por meio de um questionário desenvolvido para esse propósito (OHIP-14) e os pacientes são educados quanto 
à importância de manter saúde bucal para a manutenção de uma saúde sistêmica adequada. Todos os procedimentos realizados nos atendimentos são 
reconhecidamente eficazes e indicados para o tratamento das doenças periodontais, não sendo os pacientes, objeto de procedimentos experimentais. 
Além disso, os procedimentos são seguros, não representando risco aos pacientes. O atendimento é realizado por alunos de graduação, que terão a 
oportunidade de tratar casos de complexidade mais avançada do que os normalmente atendidos nas clínicas regulares do curso de Odontologia. Os 
pacientes são originários do quadro de pacientes da faculdade de Odontologia da Universidade Estácio de Sá e também referenciados por centros de 
referência no tratamento de doenças cardiovasculares, metabólicas e infecto-contagiosas , como o Hospital Gaffreé-Guinle, o Instituto nacional de 
cardiologia e o Hospital do Fundão. Os serviços que referenciam os pacientes para o Projeto de extensão em medicina periodontal, assim fazem de 
forma espontânea, por conhecer as atividades do projeto. 

Título  Empresa Júnior de Consultoria em Alimentos 
  
Docente orientador: Francine Albernaz Teixeira Fonseca Lobo  E-mail: francine.lobo@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
Petrópolis é uma cidade que apresenta grande quantidade de pequenos produtores. Sua localização privilegiada faz com que haja diversos pontos 
agrícolas. Além disso, o seu clima influencia diretamente na gastronomia local, desenvolvendo assim, inúmeros pequenos produtores na área alimentar. 
Além disso, do início da pandemia para cá, negócios que conectam consumidores a pequenos produtores avançam durante a crise, como um caminho 
para sobrevivência de muitas pessoas, diante a esse cenário. Mas percebemos que esses produtores estão enfrentando dificuldades em como elaborar 
produtos de qualidade e assim, comercializá-los seguindo as Legislações. 
Pensando nesse contexto, na segurança alimentar e nutricional dos consumidores, no aperfeiçoamento do conhecimento e capacitação técnica dos 
estudantes de Nutrição da UNESA, idealizou-se a formação de uma empresa de Consultoria Júnior em Alimentos, onde a preocupação com a qualidade 
dos alimentos esteja desde a produção até a comercialização. Ou seja, o intuito é fornecer diversos serviços, proporcionando informações confiáveis 
aos consumidores e consultoria de qualidade aos produtores, o que vai permitir auxiliar e acompanhar no desenvolvimento de produtos alimentícios, 
visando a melhoria de qualidade sensorial e nutricional dos alimentos comercializados. 
Acreditando no poder de um nutricionista de produção em transformar vidas, oferecer uma alimentação de qualidade e realizar sonhos, colocamos 
como foco principal a prestação de serviços e disponibilização de soluções a micro e pequenas empresas locais. Além de, desenvolver e capacitar os 
membros da empresa (alunos graduando) por seus professores de uma forma totalmente prática, oferecendo-lhes a oportunidade de ter um contato 
direto com o mercado de trabalho, no intuito de torná- los profissionais diferenciados. O nosso desafio é incutir o lado empreendedor dos nossos alunos. 
A Consultoria Júnior em alimentos irá oferecer diversos serviços, nas três dimensões na área de desenvolvimento de novos produtos: (1) análise 
sensorial; (2) métodos de conservação de alimentos com a mensuração do prazo de validade e (3) rotulagem nutricional, aos seus produtores que 
precisaram ser anteriormente cadastrados no nosso site. 
A empresa Júnior em alimentos, visa potencializar a cultura empreendedora com os nossos alunos, conectando o desejo do cliente com inovações e 
soluções na área de Ciência dos Alimentos. Para o futuro, penso em tornamos uma Startup para conseguirmos parcerias com aceleradoras como a 
Inovativa Brasil, Gávea Angels, Startup Chile e entre outras com os seus respectivos Editais. Acredito, que a ideia seja um diferencial dentro do Curso de 
Nutrição e frente à sociedade, podendo criar colaborações com outros Cursos dentro da Universidade como Medicina Veterinária, Administração e 
Economia. A ideia inicial, é criar a Empresa Júnior de Consultoria na UNESA, sem fins lucrativos, que presta serviços de consultoria para empresas do 
setor Alimentício. A empresa será gerida pelos alunos do Curso de Nutrição da UNESA - PETRÓPOLIS, sob orientação dos professores- profissionais. 



PROJETOS DE EXTENSÃO 2021 – UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 
Relatório atualizado em 11/05/2021 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Saúde  

Projeto(s) do curso: Biomedicina 

 Saúde  

Projeto(s) do curso: Biomedicina 

Título  BIOSSEGURANÇA NA MANIPULAÇÃO, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS  
  
Docente orientador: Everton Diniz dos Santos  E-mail: everton.diniz@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
As doenças transmitidas por alimentos são responsáveis atualmente pela maior parte dos surtos de diarreia em quase todos os países. Com o 
desenvolvimento econômico e a globalização do mercado mundial, ocorreram alterações nos hábitos alimentares da população em geral (1). Neste 
sentido, há uma crescente utilização de alimentos industrializados ou preparados fora de casa, os quais expõem a população a vários tipos de 
contaminantes, dos quais se destacam a Escherichia coli (letalidade de 4%), e a Samonella sp. (letalidade de 1%)(2-4). Doenças veiculadas por alimentos 
se constituem como uma das principais causas de morbidade nos países da América Latina e Caribe (5,6). No Brasil, as doenças infecciosas, parasitárias 
e do aparelho digestivo corresponderam a 9,2% do total de casos de mortalidade, sendo as regiões do Norte e Nordeste brasileiro as mais afetadas (7).  
A contaminação dos alimentos ocorrem em grande parte no próprio domicílio das pessoas (Cerca de 20% dos casos), os 80% restantes estão divididos 
entre restaurantes, refeitórios, bufês, padarias, lanchonetes, trailers de fast food e outros serviços de alimentação. Este problema é ainda agrado pelo 
desemprego provocado pela pandemia de COVID-19, pois neste cenário há um crescente aumento no trabalho informal, especialmente no ramo 
alimentício de comida de rua. Em muitos casos estes indivíduos permanecem na ilegalidade mesmo após se firmarem no mercado, e se mantem 
alienados com respeito as boas práticas de fabricação/preparação/manipulação e armazenamento de alimentos (8). Em resposta a este problema, se 
propõem a criação de diversos grupos, de no máximo 5 alunos, oriundos dos cursos de graduação na área da saúde do campus Resende-RJ  da Estácio, 
para promover palestras gratuitas, de 45 minutos, com público alvo constituído de funcionários de diversos estabelecimentos comerciais ( do ramo de 
alimentos) do município de Resende-RJ. As palestras poderão ser realizadas tanto online, quanto presencialmente desde que respeitada as medidas de 
segurança e a legislação vigente relativa ao controle da pandemia de COVID-19. Os alunos produzirão, sob a supervisão docente, banners e flyers para 
difundir noções de risco e segurança relativas as infecções alimentares.  
Referências 
1. Santos LR, Nascimento VP, Flores ML. Salmonella enteritidis isoladas de amostras clínicas de humanos e de alimentos envolvidos em episódios de 
toxinfecções alimentares, ocorridas entre 1995 e 1996, no estado do Rio Grande do Sul. Higiene Alimentar 2002; 16(102/103): 93-99.          
2. ICMSF. Microorganismos de los alimentos. Acribia: Zaragoza; 2002.          
3. Forsythe SJ. Microbiologia da segurança alimentar. Porto Alegre: Artmed; 2002.          
4. Germano PML. Prevenção e controle das toxinfecções de origem alimentar. Higiene Alimentar 1993; 7(27): 6-11.          
5. Cardoso L, Araújo WMC. Parâmetros de qualidade em produtos prontos para consumo imediato e congelados artesanais comercializados no distrito 
Federal no período de 1997-2001. Higiene Alimentar 2003; 17(109):40-44.          
6. Silva CC, Rodrigues, MM, Martins BR. Toxinfecção alimentar por Salmonella em São Paulo/SP. Boletim Epidemiológico Paulista [periódico na Internet]. 
2004 [acessado 2005 Abr 24]; 1(11). Disponível em: http://www.cve.saude.sp.gov.br/agencia/bepa11_salmo.htm         
7. Brasil. Ministério da Saúde. FUNASA. CENEPI. Mortalidade Brasil 2004. Brasília: CENEPI/FUNASA; 2004.          
8. Maijala R, Ranta J, Seuna E. The efficiency of the Finnish Salmonella Control Programme. Food Control 2005; 16(8):669-675. 

Título  Conscientização sobre Infecções sexualmente transmissíveis e gravidez na adolescência: ações de prevenção e 
promoção da saúde em escolas de Cabo Frio e Arraial do Cabo.  
  
Docente orientador: Mila Weydtt Reginatto  E-mail: mila.reginatto@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 



PROJETOS DE EXTENSÃO 2021 – UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 
Relatório atualizado em 11/05/2021 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Saúde  

Projeto(s) do curso: Farmácia 

Introdução: As infecções sexualmente transmissíveis (IST) podem ser transmitidas através de relação sexual, além de transmissão através do sangue, 
transmissão vertical e através da amamentação1. As IST podem ser causadas por bactérias, vírus, parasitas e fungos, e dentre elas destacam-se infecções 
como Gonorreia, Sífilis, Candidíase, Vaginose Bacteriana, vírus HPV e a Síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), causada pelo vírus HIV2.  No 
Brasil, a maior parte dessas infecções acometem a população adolescente3, e no Rio de janeiro a incidência  de AIDS no estado foi em torno de 50% em 
meninos e meninas adolescentes em 2012 e as cidades de Cabo Frio e Arraial do Cabo apresentaram, respectivamente, cerca de 14% e 11% desse total4. 
Outra questão a qual essa parcela da população está susceptível é a gravidez: no Estado do Rio de Janeiro, 14,67% do total de nascidos vivos foram 
oriundos de mães adolescentes5 em 2018, e em 2020 os municípios de Cabo Frio e de Arraial do Cabo apresentaram, respectivamente 15,6% e 17,9% 
de nascidos vivos de mães jovens6. Justificativa: Esses dados alarmantes sobre IST e gravidez podem ser explicados pelo início cada vez mais precoce da 
atividade sexual, o que impacta na saúde e na qualidade de vida desses adolescentes, além do afastamento da escola e dificuldades de se introduzir no 
mercado de trabalho, o que poderia ser evitado com o uso de preservativos. Tal cenário pode ser atenuado com atividades de prevenção e de promoção 
da saúde, as quais esse projeto se destina. Objetivos: Conscientizar a população adolescente, através das escolas públicas e particulares das Cidade de 
Cabo Frio e Arraial do Cabo, sobre a importância da prevenção e proteção contra as IST’S e gravidez, através de preservativos e demais métodos 
contraceptivos, bem como do impacto dessas doenças durante a gestação, realizando atividades de prevenção e promoção da saúde, com ênfase nas 
IST e gestação precoce. Metodologia: O projeto será realizado de maneira remota, por meio de uma plataforma síncrona (Plataforma teams da 
Microsoft). Nesse ambiente virtual será criada uma equipe, onde serão realizadas palestras para adolescentes (idade entre 13 e 18 anos, compreendendo 
oitavo e nono ano do ensino fundamental e o ensino médio) das escolas públicas e particulares das cidades de Cabo Frio e Arraial do Cabo. As palestras 
terão como tema as IST: principais formas de transmissão, sintomas e prevenção; o impacto dessas infecções durante a gestação e para a saúde neonatal, 
gravidez na adolescência e métodos contraceptivos. Como estratégia de avaliação do impacto das nossas atividades, serão realizadas perguntas antes e 
depois das palestras e demais dinâmicas. As respostas serão contabilizadas para serem apresentadas como resultados do projeto. A equipe também 
desenvolverá um Instagram para divulgação do projeto e também para postagens curtas, pílulas semanais, sobre o tema e assuntos correlatos 
relevantes. Viabilidade econômico-financeira: O projeto é viável economicamente, com gastos apenas de material para as dinâmicas e deslocamentos, 
caso as escolas voltem de maneira presencial. Metas: Alcançar grande parte das escolas públicas e particulares das cidades envolvidas; conscientizar os 
adolescentes acerca da gravidade das IST e da gravidez; realizar ações de promoção e prevenção em saúde focadas no uso correto de preservativos, 
demais métodos contraceptivos e do acompanhamento pré natal. Impacto social: Grande, tendo em vista a significativa incidência de gravidez e 
infecções sexualmente transmissíveis durante a adolescência nas cidades envolvidas, esse projeto contribuirá para reverter essa realidade e melhorar a 
qualidade de vida desses jovens a nível local. Abrangência geográfica: municípios de Cabo frio e Arraial do Cabo. Referências: 1WORLD HEALTH 
ORGANIZATION, WHO; 2013. 2 RODRIGUES, M.J. Nascer e Crescer. 2010. 3SANTOS. Adolesc Saúde. 2015. 4BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO: DST/AIDS E 
HEPATITES VIRAIS. Gov. Estado do Rio de Janeiro. 2014 

Título  CUIDADOS FARMACÊUTICOS VOLTADOS PARA PORTADORES DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES E INTRODUÇÃO 
DOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO DO CURSO DE FARMÁCIA NO CONSULTÓRIO DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA DO CAMPUS 
CENTRO I – PRESIDENTE VARGAS DA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ  
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 Saúde  

Projeto(s) do curso: Nutrição 

As doenças cardiovasculares (DCV) são as primeiras causas de morte no mundo(Krauskopf, 2019) com 17 milhões de mortes/ano(OPAS, 2017). No Brasil 
é a principal causa de morte desde 1960 e é o maior motivo de internação hospitalar(Brant, 2017) gerando um custo de R$ 56,2 bilhões por ano(Stevens 
et al., 2018). Medidas educativas e farmacológicas tem sido pautadas nos itens: IMC, tabagismo, dieta, atividade física, pressão arterial, níveis de 
colesterol e glicemia(Lioyd-Jones e Gaye, 2018; Benseñor e Lotufo, 2019). Na prevenção primária, evitam as DCV, em indivíduos portadores reduzem as 
complicações(Younus et al., 2016). Dada a relevância tanto em saúde pública quanto economicamente, profissionais da saúde tem atuado nesse eixo. 
O farmacêutico em especial, atua no acompanhamento farmacoterapêutico, identifica interações medicamentosas, educa o paciente, desenvolve 
responsabilidade no autocuidado(Ribeiro, 2020) e diversos estudos mostram que inserir alunos no âmbito da assistência, promovendo formação 
pautada nas experiências disfrutadas ao longo do curso é benéfico (Pereira et al., 2012). Justificativa: Pacientes portadores de DCV possuem 
necessidades farmacológicas e educativas. O curso de farmácia agrega conhecimento das terapias e das medidas educativas. Dessa forma, é necessária 
a inserção dos graduandos nessa temática, realizando seminários de estudos científicos e em campo prestando cuidados farmacêuticos. Objetivos: O 
objetivo é trabalhar com os alunos o enfretamento do alto índice de DCV, através de discussões de artigos científicos, criação de redes sociais com 
publicação de conteúdo, ações em campo de conscientização para a comunidade e trabalho em atendimentos no consultório de atenção farmacêutica 
acompanhando pacientes. Metodologia: 4 alunos selecionados do curso de farmácia no Campus Centro I-Presidentes Vargas debaterão e apresentarão 
artigos científicos duas vezes por semana na forma de seminários para munir os estudantes de informações. As informações serão compartilhadas em 
redes sociais criadas e abastecidas pelos próprios alunos. Serão ministradas palestras para comunidade acadêmica e desenvolvidos estudos 
epidemiológicos via recrutamento de informações por questionários, cada aluno realizará seu estudo. No consultório de Atenção Farmacêutica, os 
alunos atenderão à população, realizando aferição de pressão arterial, glicemia, IMC e acompanhamento farmacoterapêutico onde trabalharão 
estratégias educativas e farmacológicas na comunidade, realizarão campanhas a respeito de problemas como câncer de mama, próstata, prevenção ao 
suicídio, importância das vacinas. Os alunos publicarão seus dados em revistas científicas e apresentarão no congresso RIOPHARMA e o VIII Fórum de 
Extensão da UNESA.Viabilidade: O trabalho contará com a infraestrutura do Campus, o Consultório de Atenção Farmacêutica. Os equipamentos estão 
previstos para trabalho dentro do consultório bem como o software para identificação de interações medicamentosas. Metas: Pretende-se a publicação 
de quatros estudos epidemiológicos na temática de doenças cardiovasculares e cuidados farmacêuticos. Além disso, estabelecer a prática de Atenção 
Farmacêutica como serviço prestado pelo curso de Farmácia do campus Centro I- Presidente Vargas, com benefício imediato a população residente no 
entorno e formação pautada na prática.Impacto social e Abrangência geográfica: Cerca de 32 % da população brasileira, o equivalente a 36 milhões de 
indivíduos, têm hipertensão arterial, e apenas 50% desse total promovem os cuidados para controle. No Rio de Janeiro 30,7% da população tem 
diagnóstico médico de hipertensão arterial (Ministério da Saúde, 2018). Nos arredores do Campus Centro I – Presidente Vargas, residem cerca de 41.000 
pessoas (IBGE, 2010). Além dos trabalhadores que transitam diariamente pela região. Com a instauração do consultório farmacêutico no Campus, parte 
dos trabalhadores e/ou residentes usufruirá dos cuidados farmacêuticos. 

Título  Comer com consciência  
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Projeto(s) do curso: Nutrição 

INTRODUÇÃO: A Nutrição tem como premissa o estudo dos alimentos e seus nutrientes e, por isso, é uma área de conhecimento importante para a 
manutenção da saúde dos indivíduos e assim viabilizar uma melhor qualidade de vida. Segundo Flint (2019), no ano de 2016, mais de 1,9 bilhões de 
adultos estavam acima do peso e em torno de 650 milhões apresentavam obesidade, sendo essa considerada uma condição física preocupante haja 
vista que existem riscos à saúde. O sobrepeso, em muitos casos, é o resultado de anos de uma alimentação inadequada e para que aconteça uma 
mudança nas atitudes alimentares, o indivíduo precisa estar consciente no processo das escolhas alimentares de maneira diária. JUSTIFICATIVA: 
Alvarenga et.al. (2019) descreve que o comportamento alimentar está relacionado ao controle da ingestão alimentar, ou seja, como e de que forma se 
come, pois, é esse o mecanismo que direciona às escolhas dos alimentos. Crenças, pensamentos e sentimentos associados aos alimentos poderão ser 
determinantes para um indivíduo consumi-los ou não. (Alvarenga et al., 2010) Assim, atividades que auxiliam o indivíduo a comer com consciência, 
compreendendo os sentimentos e emoções associados ao ato de comer poderão contribuir favoravelmente com a redução de casos de sobrepeso uma 
vez que o indivíduo passará a compreender melhor suas escolhas alimentares e terá condições de fazer escolhas mais saudáveis. OBJETIVOS: O projeto 
aqui apresentado tem como objetivo proporcionar aos participantes conhecimentos sobre os aspectos envolvidos nas escolhas alimentares e, assim, 
terem condições de realizarem suas escolhas alimentares com mais consciência. METODOLOGIA: Serão formados grupos no WhatsaApp com, no 
máximo, 10 participantes no qual as atividades e orientações durarão 1 semana. Neste tempo, os discentes irão propor uma atividade por dia acerca do 
“comer com consciência” bem como materiais informativos sobre Nutrição Comportamental para a transmissão correta do conhecimento. VIABILIDADE 
ECONÔMICO-FINANCEIRA: O projeto possui viabilidade econômico-financeira devido ao baixo custo da elaboração e distribuição dos materiais que serão 
utilizados, uma vez que as propostas de dinâmicas bem como os materiais informativos, em formato de PDF ou Word, serão disponibilizados nos grupos 
de WhatsApp formados ao longo da vigência do projeto. METAS: Temos como meta promover a vivência prática dos participantes por meio da troca de 
saberes, atividades e experiências com os discentes da UNESA da unidade de Presidente Vargas, contribuindo também para o desenvolvimento de 
competências sociais, pessoais e interpessoais de todos os envolvidos. IMPACTO SOCIAL: Espera-se que os participantes do projeto se sintam motivados 
a aprofundar seus conhecimentos acerca da Nutrição Comportamental e do “comer com consciência”, a aplicar e a disseminar os conhecimentos 
adquiridos. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: Poderão participar do projeto todas as pessoas que tenham interesse pela temática e tenham disponibilidade 
para participar, ativamente, das dinâmicas propostas por um prazo de 1 semana. Por isso, é esperado participantes de qualquer localidade do Brasil. 
REFERÊNCIAS: Alvarenga MS, Figueiredo M, Timerman, F, Antonaccio,C. Nutrição Comportamental. Editora Manole. 2ª edição, 2019. / Alvarenga MS, 
Scagliusi FB, Philippi ST. Development and validity of the Disordered Eating Attitude Scale. Percept Mot Skills.2010;110:379-95. /Flint SW. The complexity 
of obesity. lancet Diabetes Endocrinol. 2019 Nov;7(11):833. 

Título  Desenvolvimento do ambulatório de Nutrição como suporte ao tratamento nutricional de pacientes com Diabetes 
Mellitus tipo 2.  
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Projeto(s) do curso: Medicina 

INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) é reconhecido como uma doença crônica de alta prevalência global.  Atualmente cerca de 382 milhões 
de pessoas vivem com DM2 e esse número poderá chegar a 592 milhões em 2035¹. Estudos mostram que aproximadamente 50% dos diabéticos 
desconhecem que têm a doença². No Brasil, a doença representa um problema de saúde de grande magnitude. Em 2013, o Brasil se tornou o quarto 
país com maior número de pessoas diabéticas, com mais de 11 milhões de casos entre indivíduos adultos3. Além disso, observou-se um incremento de 
2% na mortalidade por essa doença em um período de 10 anos4. A Nutrição possui papel fundamental na melhora dos sintomas, evita a evolução da 
doença e controle das comorbidades5. JUSTIFICATIVA: O controle e sucesso do tratamento do DM2 depende não apenas de acompanhamento médico 
e tratamento medicamentoso, mas de um suporte nutricional regular de qualidade. Alunos de graduação sob supervisão estão aptos aos atendimentos 
nutricionais de pacientes diabéticos no ambulatório, afim de contribuir no tratamento e adquirir experiência no atendimento ambulatorial.  OBJETIVOS: 
Acompanhamento nutricional de pacientes com DM2 através de planejamento e educação nutricional. Proporcionar aos alunos a possibilidade de 
conexão entre a teoria e a prática em sua formação técnica. METODOLOGIA: Será criado o Ambulatório de Nutrição ao tratamento de pacientes com 
DM2 localizada na Universidade Estácio de Cabo Frio. Será estabelecida parceria com a Secretaria de Saúde de Cabo Frio/RJ para atividades no projeto. 
Haverá um edital de seleção para alunos aptos. Triagem e avaliação nutricional será realizada no primeiro encontro com o paciente para garantir sua 
adequabilidade aos critérios da extensão e identificar possíveis contraindicações. Ocorrerá o desenvolvimento de protocolos de atendimento, material 
de apoio e treinamento dos alunos. Reconhecendo o cenário da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), o atendimento de pacientes poderá 
acontecer de forma remota, através de uma plataforma virtual de comunicação, como a Microsoft teams® ou Skype®. 
VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: Não teremos gastos consideráveis no atendimento ambulatorial, já que a unidade já conta com uma Clínica 
Escola que comtempla outros cursos da área de saúde como fisioterapia e educação física. Os equipamentos utilizados no atendimento serão as balanças 
e adipômetros do laboratório de Avaliação Nutricional, o material educativo utilizado será preparado pelos próprios alunos e poderão ser reaproveitados 
entre as práticas (como imagens e maquetes de alimentos). 
METAS: Assistir pacientes com Diabetes Mellitus tipo 2. Oferecer atividades de educação nutricional aos pacientes sem DM2 porém, com outras 
comorbidades. Desenvolver nos alunos de Nutrição a partir do quinto período, experiência no tratamento de doenças crônicas. IMPACTO SOCIAL: Cerca 
de 100 pacientes diabéticos serão atendidos por mês. Esses pacientes terão acesso a informação e atendimento de qualidade durante o tempo que for 
necessário para controle da doença. O projeto impacta positivamente a vida desses pacientes e seus familiares, já que o controle da doença garante 
aumento e melhora da sobrevida e redução de intercorrências relacionadas ao DM2como acidentes vasculares e neurológicos. ABRANGÊNCIA 
GEOGRÁFICA:  Cabo Frio, RJ. Podendo comtemplar toda a Região dos Lagos. REFERÊNCIAS: 1- Guariguata L, Whiting DR, Hambleton I, Beagley J, 
Linnenkamp U, Shaw JE. Global estimates of diabetes prevalence for 2013 and projections for 2035. Diabetes Res Clin Pract 2014; 103(2): 137-49. 2- 
Beagley J, Guariguata L, Weil C, Motala AA. Global estimates of undiagnosed diabetes in adults. Diabetes Res Clin Pract 2014; 103(2):150-60. 3- 
International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 6th ed. Bruxelas, Bélgica: International Diabetes Federation; 2013. 4- Schmidt MI, Duncan BB, 
Silva GA, Menezes AM, Monteiro CA, Barreto SM, et al. Chronic noncommunicable diseases in Brazil: bur 

Título Como está a prevenção de raiva entre os trabalhadores de lojas que atendem animais domésticos (petshops) em 
dois bairros da cidade do Rio de Janeiro? Uma avaliação sobre a implementação de procedimentos profiláticos pré e pós 
exposição para evitas a transmissão da raiva. 
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Projeto(s) do curso: Medicina 

Introdução: A raiva é uma zoonose transmitida pela saliva de mamíferos através de mordeduras, arranhaduras, ou exposição de pele não íntegra e 
mucosas. A doença causa uma encefalite praticamente 100% letal. No Brasil foram registrados 40 casos de raiva humana entre 2009 e 2020, o último 
no Estado do Rio de Janeiro. Um dos casos de 2017 ocorreu a partir de um gato, em petshop no Recife. No Brasil, a maioria das infecções de cães e gatos 
ocorre a partir de exposição acidental a variantes de vírus de morcegos. Na cidade do Rio de Janeiro, entre 2016 e 2018, foram encontrados 13 morcegos 
não hematófagos infectados e em 2019, em Niterói, um primata da espécie Callithrix jacchus também infectado. Animais como Callithrix sp. podem se 
aproximar das habitações e transmitir a doença para animais domésticos e humanos. Indivíduos com risco maior de exposição por razões profissionais, 
como funcionários de lojas de animais, devem se prevenir através da vacinação pré-exposição. Quando a profilaxia é feita apenas após a exposição, além 
dos cuidados com a lesão e da vacinação, pode ser indicado o uso de imunoglobulina ou soro antirrábicos. Ambos frequentemente indisponíveis. 
Indivíduos, em caso de acidente, recebem apenas reforço da vacina.  
Justificativa: A ocorrência de um caso de raiva ocasionado por acidente com gato, em uma petshop, torna fundamental que se oriente esses 
trabalhadores em relação às medidas de prevenção, particularmente a vacinação pré-exposição.  Embora a cidade do Rio de Janeiro seja considerada 
livre do ciclo urbano da doença, a ocorrência do vírus em morcegos e primatas pode representar um risco potencial para animais domésticos e humanos.  
Objetivos: Estabelecer medidas educativas para orientar os profissionais sobre a prevenção da doença, visando aumentar a cobertura vacinal nessa 
população.  
Metodologia: Mapear as lojas dos bairros selecionados. Entrevistas presenciais ou através de formulário online. Utilizar folheto educativo digitalizado. 
Encaminhar funcionários não imunizados para receberem a profilaxia pré-exposição.   
Viabilidade econômico financeira:  Deslocamento, se necessários, serão cobertos com o apoio financeiro recebido pelo professor. Questionários e 
folhetos educativos serão digitalizados. Computadores para elaboração de questionários, armazenamento e análise de dados serão da instituição de 
ensino ou do pesquisador. 
Metas: Adesão de 90% dos estabelecimentos e de 80% dos funcionários.  
Impacto Social: A universidade, como instituição formadora de profissionais que atuarão na área de saúde, deve promover ações para além de seus 
muros.  A busca ativa de indivíduos que possam estar susceptíveis a determinado risco de doença para promover ações de prevenção é um papel 
fundamental de escolas que formem profissionais da área de saúde.   
Abrangência Geográfica: Laranjeiras e Flamengo - cidade do Rio de Janeiro. 

Título Cigarro, atividade física e doenças cardiovasculares: como reduzir o impacto do tabagismo e sedentarismo é efetivo 
para reduzir o risco cardiovascular e melhorar a qualidade de vida de pacientes e famílias de uma unidade de ESF. 
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O tabaco é conhecidamente um potencial agressor ao endotélio vascular, podendo estimular a produção de placas e potencializar os efeitos da 
aterosclerose (acúmulo de gordura nas paredes da artérias). Já a ingestão excessiva de álcool (acúmulo de gordura nas paredes da artérias). Já a ingestão 
excessiva de álcool também é comprovadamente fator de risco cardiovascular por precipitar a ocorrência de arritmias e agravamento da hipertensão 
arterial sistêmica. Associado a esses elementos, a atividade física também tem papel importante ao modular fatores importantes para o 
desenvolvimento de uma doença cardiovascular. Portanto, ao pensarmos, por exemplo, nos malefícios do cigarro o associamos aos riscos de doenças 
pulmonares e cânceres; relacionamos o etilismo à doenças hepáticas e o sedentarismo à síndrome metabólica, sendo todos também potentes 
causadores de grandes eventos cardiovasculares. Esses são fatores de risco cardiovascular considerados modi_cáveis e que devem ser tratados pela 
população, disseminando o conhecimento de que tendo controle sobre cada um deles, teremos como resultado a diminuição do risco cardiovascular da 
população. Segundo o especialista Abrão Cury, cardiologista e clínico geral do Hospital do Coração (HCor), de São Paulo (SP) “Os homens fumantes têm 
três vezes mais chances de ter um infarto, se comparado aos homens não fumantes. Nas mulheres, esse risco é ainda maior. E não só os fumantes que 
têm mais chances de sofrer um infarto. O fumante passivo tem aproximadamente 30% a mais de risco do que uma pessoa que não se expõe a fumaça 
do cigarro”. É uma alerta, portanto, de que o cigarro é um inimigo do coração de quem fuma e de todos que estão por perto. A angina e o infarto são as 
complicações mais comuns do tabagismo e do sedentarismo, porém, diversas outras estão associadas podendo aumentar o risco cardiovascular do 
paciente, como o aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca. 
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Projeto(s) do curso: Medicina 

Título Saúde em Diálogo 
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O projeto pretende estabelecer cooperação entre alunos dos cursos de medicina, teatro e cinema da Universidade Estácio de Sá para criar estratégias 
variadas de divulgação científica na área da saúde, voltada para o público em geral. 

Título Tecendo Redes: Integração ensino e serviços de saúde no acompanhamento da Alta Responsável do usuário Pós-
Covid 19 
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Nos últimos anos temos vivenciado significativos avanços no que tange ao Sistema Único de Saúde (SUS). Contudo, torna-se cada vez mais evidente a 
dificuldade em superar a intensa fragmentação das ações e serviços de saúde e em concretizar a articulação da Rede de Atenção à Saúde (RAS). Tendo 
em vista a complexidade do cenário da pandemia em decorrência do Covid-19 e, considerando o princípio da integralidade do SUS, o Departamento de 
Planejamento, Controle, Avaliação, Auditoria e Regulação (DPCAR), por meio da Coordenação de Regulação (COREG) da Secretaria de Saúde de Angra 
dos Reis/RJ implementou em junho de 2020 o programa da "Alta Responsável do Usuário Pós Covid-19", destacando a potencialidade da regulação 
assistencial em integrar os diferentes níveis de atenção e favorecer o acesso dos usuários aos diversos pontos da RAS em tempo oportuno. O Projeto de 
Extensão será inserido neste contexto, promovendo a integração entre a Instituição de Ensino e as Unidades de Saúde da Família do município, a partir 
do acompanhamento da evolução dos usuários que participaram do programa da Alta Responsável da Secretaria de Saúde de Angra dos Reis/RJ . Tal 
estratégia justifica-se pela importância da continuidade da assistência ao usuário após internação por formas graves da infecção pelo coronavírus e pela 
necessidade de acompanhar a evolução deste, diante de uma doença nova, com diferentes manifestações clínicas, complicações e demandas de 
acompanhamento. Com relevância acadêmica, o projeto permitirá ao aluno articular conhecimentos das disciplinas de propedêutica médica e 
epidemiologia, além de aprofundar conceitos trabalhados em Saúde da Família, tais como: Rede de Atenção à Saúde, Integralidade, Regulação em Saúde, 
Linhas de Cuidado do SUS e Itinerário Terapêutico. O presente projeto tem como objetivo principal acompanhar a evolução dos usuários pós-alta por 
Covid-19 e como objetivos específicos: conhecer as principais demandas dos usuários após a alta; contribuir para o atendimento da Linha de Cuidado; 
promover a reabilitação e reintegração do usuário do SUS; e, reavaliar periodicamente as necessidades, os riscos e as vulnerabilidades. Metodologia: 
Pesquisa de levantamento a partir da relação dos usuários do programa de "Alta Responsável do Usuário Pós Covid-19" da Secretaria de Saúde de Angra 
dos Reis. Realizar-se-á um questionário que será aplicado por telefone aos usuários com o intuito de descrever a evolução destes, ao longo do tempo. 
As dificuldades de acesso apresentadas serão direcionadas ao Departamento de Atenção Primária, responsável pela coordenação do cuidado. 
Viabilidade econômico-financeira: serão necessários poucos recursos de material gráfico (impressões do questionário) e de linhas telefônicas para 
aplicação do questionário. Considerando a proposta de parceria, poderemos utilizar também a estrutura da Secretaria de Saúde para viabilização dos 
recursos necessários. Metas: Conhecer as principais demandas de saúde dos usuários pós-alta por Covid-19, as facilidades e as dificuldades de acesso 
aos serviços de saúde para continuidade da assistência. Impacto Social: A ampliação do conhecimento acerca da evolução da doença e o levantamento 
das principais demandas dos usuários pós-alta por Covid-19 ajudarão a fornecer critérios e parâmetros para subsidiar o planejamento das ações e 
serviços de saúde do SUS. A tradução das principais fragilidades do Itinerário Terapêutico deste usuário, favorecerá a implementação de ações para 
melhoria do acesso. Abrangência Geográfica: Usuários residentes em Angra dos Reis/RJ, que receberam alta do Hospital de Referência Covid-19 e que 
tiveram suas altas informadas pelo NIR (Núcleo Interno de Regulação) do Hospital à Coordenação de Regulação Municipal, por meio do programa de 
Alta Responsável. 
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 Saúde  

Projeto(s) do curso: Medicina 

 Saúde  

Projeto(s) do curso: Medicina 

Título MedComunidadePrevineHIVCOVID-19: Prevenção combinada entre estudantes de medicina e jovens residentes em 
favelas e periferias do estado do Rio de janeiro 
  
Docente orientador: Katia Maria Braga Edmundo  E-mail: katia.edmundo@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
Disseminar informações qualificadas sobre prevenção combinada as IST/HIV, autocuidado e atenção integral a Pessoas vivendo com HIV/AIDS para 
jovens residentes em favelas e periferias do estado do Rio de Janeiro por meio de 02 (dois) cursos de extensão e produção de material educativo sobre 
os temas do projeto. 

Título PICS PARA TODOS - A LAMICES ALÉM DOS MUROS DA UNIVERSIDADE: EDUCAÇÃO EM SAÚDE POR MEIO DE 
OFERECIMENTO DE PALESTRAS ACERCA DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE PARA POPULAÇÃO 
E COMUNIDADE ACADÊMICA 
  
Docente orientador: Mariana Pettersen Soares  E-mail: mariana.pettersen@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
Nas últimas décadas, as Práticas Integrativas Complementares em Saúde (PICS) têm sido alvo de estudos mais aprofundados da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) com o intuito de incentivar e aprimorar sua integração à Atenção Primária à Saúde (APS), tendo em vista o aumento no número de 
usuários em todo o mundo.1 Justificativa No Brasil, o reconhecimento da eficácia terapêutica das PICS com a implementação das mesmas no Sistema 
Único de Saúde (SUS) e a maior busca na rede pública pelos usuários que viram-se beneficiados por elas refletem uma maior legitimação das mesmas 
pela comunidade científica e população em geral2. Assim, torna-se benéfico o oferecimento de uma forma de acesso ao conhecimento acerca das PICS 
de modo a contribuir para mudança de foco dos cuidados em saúde para a doença e voltando-se para o cuidado com o indivíduo, promovendo uma 
melhor relação médico-paciente e integralidade dos cuidados em saúde. Objetivos Oferecer palestras remotas semanais acerca das PICS para a 
população e comunidade acadêmica em dinâmica interativa. Metodologia Inicialmente os discentes envolvidos no projeto farão uma busca ativa de 
pacientes do centro de saúde escola Lapa (CSE-Lapa). A partir da inclusão de 100 participantes no projeto ele será iniciado. Primeira etapa será a 
divulgação de formulário em redes sociais específicas para identificação de quais PICS são de maior interesse da população. O formulário também será 
enviado diretamente para os participantes do projeto. A partir da determinação da quais PICS serão abordadas no projeto será estruturado um 
cronograma e iniciará, sob orientação do professor responsável, busca dos palestrantes voluntários para abordar cada PICS. Os palestrantes serão 
docentes da UNESA e profissionais com expertise e experiência na PICS a qual foi convidado a ministrar a palestra. As palestras serão transmitidas pelo 
Youtube. Discentes se revezarão a cada semana para organização da dinâmica de transmissão das palestras. Esses encontros ocorrerão de modo síncrono 
permitindo interação da população e de todos os envolvidos no projeto. E, assim, construção conjunta do conhecimento e o esclarecimento de dúvidas 
dos envolvidos. O conteúdo das palestras contará com descrição dos componentes da PICS, a que pacientes beneficia, as bases científicas para seu uso, 
onde encontrá-la, e outros tópicos. Para melhor detalhamento de cada prática haverá agrupamento por módulos. A cada 3 meses de palestras haverá 
divulgação, aos envolvidos no projeto, de questionário quali-quantitativo semi-estruturado para avaliação das atividades. Metas Democratizar o acesso 
ao conhecimento acerca das PICS de modo a oferecer a população recursos para maior autonomia e participação no processo de planejamento dos seus 
cuidados em saúde e fornecer a comunidade acadêmica possibilidade para conhecer essas práticas e poder ofertá-las como terapêutica e/ou promoção 
de saúde para seus pacientes. Viabilidade Econômica Não há custos. Impacto Social O projeto ajudará na disseminação do conhecimento acerca das 
PICS possibilitando aos pacientes conhecerem outras formas de cuidado em saúde de modo que possam utilizá-las diminuindo o consumo excessivo de 
fármacos. Além disso promoverá aproximação da comunidade com a universidade e a unidade básica de saúde contribuindo para a construção de 
cuidados em saúde mais abrangentes e adequados as necessidades e características de cada pessoa. Abrangência Geográfica O projeto destina-se a 
população adulta do território adscrito ao Centro de Saúde Escola Lapa. Porém, por utilizar o Youtube como veículo pode atingir pessoas de todo o 
mundo. 
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Projeto(s) do curso: Fisioterapia 

 Saúde  

Projeto(s) do curso: Medicina 

 Saúde  

Projeto(s) do curso: Medicina 

Título TELE ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO Á COMUNIDADE DO MORRO DO ESTADO  
 
Docente orientador: SANDRA HELENA MAYWORM  E-mail: sandra.mayworm@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
Em decorrência da pandemia e após liberação do tele atendimento fisioterapêutico pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o 
objetivo do projeto é capacitar e estimular acadêmicos a elaborar e desenvolver tele atendimento fisioterapêutico, de forma remota, para moradores 
do morro do Estado - Niterói, através de vídeos, Podcast e e-mails, para promoção de ações de educação na saúde e tratamento fisioterapêutico junto 
á comunidade carente do morro do Estado - Niterói. 
O estudo será realizado no campus Niterói da Universidade Estácio de Sá, junto a moradores do morro do Estado, através de indicação do presidente 
da Associação do Morro do Estado, que faz parte da CPA da unidade. Acadêmicos do curso de fisioterapia serão treinados a coletar dados de avaliação 
fisioterapêutica, de forma remota e organizarem metas com intervenções e ações de educação na saúde junto ao paciente e sua família. 

Título “Chefinho”saudável. Construção de um cardápio nutritivo, saboroso, lúdico e de baixo custo com família s e crianças 
de uma unidade de ESF  
 
Docente orientador: Heidi Hildegard Monken Fernandes Pacheco E-mail: heidi.pacheco@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
Promover a construção de um cardápio nutritivo e saboroso, para crianças , capacitando as mães e incentivando a troca de experiências culinárias 
através de encontros presenciais e on-line. 

Título Medicina Integrativa e Complementar: O ensino na área das Ciências da Saúde, garantido pela gestão do cuidado 
integral e ampliado. 
 
Docente orientador: TEREZA CLAUDIA DE ANDRADE CAMARGO E-mail: tereza.camargo@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      
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 Saúde  

Projeto(s) do curso: Medicina 

A medicina integrativa é uma prática do campo da saúde voltada para a pessoa em seu todo, é baseada em evidências e faz o uso de várias abordagens 
terapêuticas para obter o melhor da saúde e cura. É aliada da medicina tradicional sendo conhecida como um conjunto de práticas em saúde que 
combina técnicas não alopáticas à medicina moderna. Está fundamentada no cuidado integral, na relação não hierárquica e interdisciplinar. No Brasil, 
em 2006, foi criada a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) que, por meio de três portarias inclui 29 práticas para o SUS. 
A proposta desse projeto é ofertar o conhecimento das práticas integrativas e complementares ao meio acadêmico, na área das Ciências da Saúde, pelo 
fato dessa área de estudo estar relacionada com a vida e com a saúde. O estudo se justifica pela importância das PICs na atenção primária, minimizando 
o uso de medicamentos e abordagens de maior complexidade, além de demonstrar por evidências científicas, o impacto na qualidade de vida do 
paciente, estimulando o bem-estar físico e mental, permitindo a redução de danos e de agravos. Os objetivos são: Oferecer acesso ao conhecimento 
científico de modo democrático e equânime, conhecer as PICS e suas propriedades terapêuticas e apresentar propostas de promoção da saúde como 
forma de garantir autonomia, responsabilidade e um cotidiano ressignificado pelo cuidado integral e humanizado. A metodologia consiste em promover 
aulas ministradas através da Liga Acadêmica de Medicina Integrativa, totalmente abertas ao público leigo e acadêmico da área das Ciências da Saúde, 
gratuitas e online. Sabendo que as aulas serão abertas ao público leigo e acadêmico os palestrantes prepararão as aulas e ministrarão esse conteúdo de 
maneira didática, prezando sempre pela fácil compreensão e democratização do conhecimento explanado. As aulas acontecerão através do canal da 
LAMIN no YouTube, possibilitando que qualquer estudante do Brasil e do mundo participe. Serão ministradas por especialistas convidados ou por 
ligantes da LAMIN e supervisionadas pela professora orientadora da Liga, Tereza Claudia de Andrade Camargo, docente do curso. Trata-se de um projeto 
elaborado e executado por acadêmicos de medicina, participantes da Liga Acadêmica de Medicina Integrativa, LAMIN UNESA, Campus Cittá América, 
cuja proposta é a elaboração de aulas abertas ministradas por especialistas em suas áreas de atuação, os quais serão convidados a participar do projeto 
de modo voluntário. O benefício será estendido aos professores, funcionários, alunos da UNESA Campus João Uchoa/Cittá e toda a população brasileira 
em geral, já que as aulas serão online, podendo ser acessada de qualquer localidade. Após cada aula será aplicado um questionário a ser preenchido 
por todos os participantes do evento. Parte do questionário terá perguntas direcionadas ao público leigo e ao público acadêmico. O instrumento terá 
perguntas abertas e fechadas. Os dados quantitativos serão quantificados e os dados qualitativos terão uma abordagem na análise de conteúdo. Para 
viabilizar o projeto será necessário recursos humanos de especialistas voluntários, recursos humanos da diretoria e dos ligantes da LAMIN, bem como a 
disponibilidade da professora orientadora. Haja visto que todas as aulas serão totalmente online necessitaremos apenas de nossos computadores e 
conexão com a internet. Quando houver atividades práticas necessitaremos do espaço fornecido pela faculdade mediante reserva, sem ônus para 
Instituição. Dentre as metas, propomos apresentar a população em geral as possibilidades terapêuticas e curativas das práticas integrativas e 
complementares, além de ampliar a visão e as possibilidades da aplicação na prática na clínica do público acadêmico. 

Título Grupo de Apoio para Orientação e Troca de Experiências com Pacientes Portadores de Fibromialgia. 
 
Docente orientador: Dante Valdetaro Bianchi                                                  E-mail: dante.bianchi@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      
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 Saúde  

Projeto(s) do curso: Medicina 

RESUMO 
1 INTRODUÇÃO 
A fibromialgia (FM) é uma síndrome dolorosa generalizada, reumatológica, de evolução crônica e sem fisiopatologia definida, em geral associada a 
fadiga, distúrbios do sono, disfunção cognitiva e depressão. A prevalência de FM  na população brasileira varia de 0,66% a 4,4%, sendo mais comum em 
mulheres, na faixa de 35 a 60 anos. O diagnóstico é clínico, a FM sofre influência de aspectos sociais, psicológicos e culturais. Foi verificado que o suporte 
e participação social, grupos de apoio e envolvimento familiar trazem benefícios a esses pacientes. O tratamento exige cuidados multidisciplinar, 
atividades físicas, acompanhamento psicológico e farmacológico. 
2 JUSTIFICATIVA 
É uma síndrome que provoca dores musculoesqueléticas em regiões difusas e crônicas. Interfere na qualidade de vida, abrindo pontes para o surgimento 
de outras patologias. Causa grande impacto negativo sobre a atividade diária dos seus portadores. Isso evidencia a relevância do projeto, que visa gerar 
uma maior conscientização, conhecimento e melhora da qualidade de vida da população afetada, visto que não existem exames complementares para 
o seu diagnóstico, sendo esse clínico. Além de trazer, também o apoio social mostrando benefícios com o seu estreitamento na relação com a fibromialgia 
e seus portadores.  
3 OBJETIVOS  
Objetivo Geral: Proporcionar orientação e apoio social aos pacientes, para melhoria da qualidade de vida. 
Objetivo Específico: Estimular a prática de atividades físicas, criar canal de comunicação entre os pacientes, melhorar a sintomatologia da doença, 
minimizando dor, fadiga, distúrbios de sono e de saúde mental. Avaliar a melhora da qualidade de vida após arientação e apoio social aos pacientes. 
4 METODOLOGIA 
Diante do cenário vivido atualmente, o trabalho será realizado através da busca ativa, de 100 pacientes previamente diagnosticados com FM pelo Serviço 
de Reumatologia da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro (SCMRJ), por via telefônica, whatsapp e redes sociais. Será criado uma rede de apoio 
(virtual) por onde serão ministradas palestras, orientações, reuniões mensais com conversas através de diálogos horizontais, trocas de experiências e 
saberes entre os participantes do projeto, acadêmicos e professores, a fim de prestar acompanhamento, promover um estilo de vida ativo, estimular 
práticas físicas, equilíbrio psicossocial, alívio da dor e conhecimento da sua patologia. Também serão divulgadas orientações nas redes sociais do projeto 
(ex.: instagram, youtube e facebook). Serão desenvolvidas cartilhas e folders para divulgar informações atualizadas e corretas sobre a FM. Ao início e 
final do projeto será aplicado um questionário com objetivo de analisar seu impacto sobre a sintomatologia dos pacientes.  
5  METAS  
Realizar atividades articuladas por plataformas digitais, que funcionarão como meio informativo para os pacientes com FM. 

Título Aleitamento Materno na Era das Mídias Sociais 
 
Docente orientador: Carmen Lucia Leal Ferreira Elias                                                  E-mail: carmen.elias@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      
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 Saúde  

Projeto(s) do curso: Medicina 

Introdução: O aleitamento materno (AM) exclusivo e duradouro é de grande impacto na mortalidade infantil1. Atuar na mídia com a temática AM é um 
desafio. Hoje temos opiniões favoráveis e contrárias ao ato de aleitar, tão importante para a nutrição do humano, servindo como base da vida adulta. A 
Organização Mundial da Saúde lidera uma estratégia global para promover o início e a manutenção da amamentação. Justificativa: O AM é a maneira 
natural e mais adequada de alimentar os recém-nascidos (RN). Os benefícios aos RN vão desde estado nutricional e imunológico adequados e 
estabelecimento de vínculo. Para às mães, favorece a involução uterina, a perda de peso, a diminuição do risco de hemorragia, anemia, hipertensão e 
depressão pós-parto. Já a longo prazo, os benefícios aos lactentes envolvem a redução do risco de diabetes mellitus, obesidade, doenças cardíacas em 
adultos, certas doenças alérgicas e influencia o desenvolvimento neurocognitivo. Quanto às mães, o AM atua como um fator protetor contra o risco de 
osteoporose e câncer de mama e ovário. Além disso, constata-se no AM benefícios sociais, econômicos e ambientais, pois representa menos custos 
tanto para as famílias quanto para os sistemas de saúde, ao mesmo tempo em que diminui a quantidade de resíduos e o consumo de energia2. As mídias 
sociais deixaram de ser ambiente só para entretenimento e ampliando o campo do conhecimento, tendo importância para trocas de informações. A 
comunicação em rede é uma estratégia contemporânea que tende ser mais atrativa, dinâmica e interativa3. Hoje teremos discentes se 
instrumentalizando no tema, no futuro breve, quem sabe estrão se beneficiando destes conhecimentos. Vamos instrumentalizar ainda mais as mulheres 
na idade fértil? Objetivo: Promover conhecimento e conscientização sobre o processo aleitamento materno e seu manejo através das mídias sociais. 
Métodologia: Teremos atividades em forma de “lives”, em número de doze, e publicações interativas semanais com a utilização de “cards” informativos, 
enquetes e discussões educacionais. Vídeos curtos sobre o tema será uma ferramenta lúdica. Utilizaremos mídias sociais por meio de um perfil público. 
A abordagem qualitativa, será com questionário semi estruturado para a análise de discurso, o qual irá servir para qualificar as ações aplicadas. Os 
sujeitos serão convidados durante a realização das atividades, com um link para respostas, seguiremos em concordância com a resolução 466, referente 
pesquisa com seres humanos. O público alvo será de 100 mulheres em idade fértil, com expectativa de maior abrangência, pois vamos trabalhar com 
diversas mídias, tais como: Facebook, Instagram, Youtube, entre outras. Os agentes comunitários das estratégias da saúde da família serão convidados, 
para que no futuro sejam multiplicadores do conhecimento e prática adquirida. O financiamento será próprio, pelo coordenador do projeto. A principal 
meta será manter a interação com o público-alvo e oferecer aprimoramento científico e prático aos discentes. A troca de experiência será de grande 
impacto social. Quanto abrangência do projeto, nós esperamos que seja a nível nacional, porém não terá limite de sujeitos. Aquela que utilizar o idioma 
corrente, o inglês e/ou espanhol poderá participar.  
Referências 
 1.Victora CG, Bahl R, Barros AJD, et al. Breastfeeding in the 21 st century: epidemiplogy, mechanisms, and lifelong effect. Lancet. 2016; 387 
(10033):2089-90. 
 2.Martín-Iglesias, S., Santamaría-Martín, M.J., Alonso-Álvarez, A. et al. Effectiveness of an educational group intervention in primary healthcare for 
continued exclusive breast-feeding: PROLACT study. BMC Pregnancy Childbirth 18, 59 (2018). https://doi.org/10.1186/s12884-018-1679-3  
3.Moraes, I. C., Sena, N. L., Oliveira, H. K., Albuquerque, F. H., Rolim, K. M., Fernandes, H. I., & Silva, N. C. Perceção sobre a importância do aleitamento 
materno pelas mães e dificuldades enfrentadas no processo de amamentação. Revista de Enfermagem Referência, 5(2), e190 

Título Aleitamento Materno na Era das Mídias Sociais 
 
Docente orientador: ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO                               E-mail: carmen.elias@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      
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 Saúde  

Projeto(s) do curso: Educação Física 

Introdução : A demência de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa ,frequente em indivíduos acima dos 65 anos,  caracteriza-se por atrofia cortical, 
mais acentuada, no lobo temporal, principalmente na região hipocampal,com aumento dos sulcos e das fissuras corticais. Manifestando-se pelo declínio 
progressivo das funções corticais superiores com predomínio em dificuldade de memória, pensamento, orientação, compreensão, cálculo, capacidade 
de aprendizagem, linguagem e julgamento. Estas alterações gradativamente ocasionaram dificuldade funcional no indivíduo que afetará seus 
desempenho nas atividades da vida diária. A perda progressiva da automia e independência  faz com que o idoso necessite de um cuidador . É 
fundamental que o cuidador tenha em mente que a doença é progressiva e que os sintomas apresentados pelo paciente vão agravar-se mais ou menos 
rapidamente, dependendo das características de cada indivíduo e do tratamento efetuado. Justificativa O 'Projeto Alzheimer: Cuidado ao paciente com 
demência de Alzheimer e apoio ao cuidador e/ou familiar , se configura como um espaço complementar para a formação, ao capacitar os estudantes 
em relação aos conhecimentos gerontogeriátricos e a atenção ao idoso portador de Alzheimer, além de favorecer a incorporação de princípios 
humanísticos. O cuidar é uma atividade complexa, vários trabalhos indicam que há maior chance dos cuidadores que lidam com pacientes demenciados 
possuírem mais problemas de saúde. Devido ao desgaste físico e emocional, à responsabilidade demasiada e a falta de amparo social, os mesmos passam 
a apresentar sintomas depressivos, estresse e ansiedade. É visível a falta de capacitação de muitos a qual interfere bastante nos cuidados, uma vez que 
com a orientação correta poderia haver melhor qualidade de vida para ambos. Objetivos: Ajudar no processo de cuidado aos pacientes diagnosticados 
com Alzheimer; Promover ações de conscientização sobre Doença de Alzheimer para grupos de cuidadores e/ou familiares. Metodologia: Realização de 
avaliação aos pacientes com Alzheimer  atendidos no Hospital Federal da Lagoa de pela médica e professora responsável por este projeto , listagem dos 
contatos telefônicos dos familiares e /ou cuidadores dos pacientes . Assim como explicação a respeito do projeto .  Formação de grupo de whatssap 
gerenciado pelos alunos e professor responsável , com a finalidade de enviar informações relevantes a respeito do Alzheimer , assim como 
disponibilidade para esclarecer possíveis dúvidas , em grupo ou privado , da forma mais confortável para o familiar. Criação de  um perfil na rede social 
para engajamento do assunto Alzheimer e a população com a intenção de  disseminar a informação sobre a  doença . Elaboração de material educativo 
sobre Alzheimer para distribuição em locais de atendimento  de neurogeriatria .Projeto de baixo custo que serão utilizados recursos próprios.Metas : 
Melhorar a atenção ao paciente com Alzheimer , assim como promover ações educativas de forma remota para cuidadores e/ou familiares . Impacto 
social Possibilitar a cuidador e/ou família a entender melhor a doença de Alzheimer e consequentemente melhorando a qualidade de vida do paciente 
e do cuidador . Abrangência geográfica pacientes com diagnóstico de Alzheimer  e seus cuidadores e/ou familiares do ambulatório de neurogeriatria do 
Hospital Federal da Lagoa do Estado de Rio de Janeiro. 

Título FORMAÇÃO CONTINUADA EM ATLETISMO 
 
Docente orientador: FELIPE DA SILVA TRIANI                                                                         E-mail: felipe.triani@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 



PROJETOS DE EXTENSÃO 2021 – UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 
Relatório atualizado em 11/05/2021 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO: 
De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (2018), o Atletismo corresponde a um dos objetos de conhecimento que devem ser tematizados na 
escola a partir da tematização do esporte. Além disso, trata-se de uma modalidade esportiva presente nos Jogos Olímpicos e está presente em grande 
parte das Vilas Olímpicas da cidade do Rio de Janeiro. Contudo, de acordo com Bracht (2019), os esportes de quadra ainda são as práticas corporais 
hegemonicamente tematizadas nas aulas de educação física, principalmente o futebol/futsal. Para Matthiesen (2017), um dos motivos da ausência da 
tematização do atletismo na escola, bem como do baixo interesse pela atuação profissional na modalidade está no fato de que grande parte dos 
professores de educação física somente teve contato com o atletismo durante a disciplina na graduação. 
 
JUSTIFICATIVA: 
Ao considerar que grande parte dos estudantes de graduação e professores de educação física (licenciatura e bacharelado) somente têm algum contato 
com o atletismo em uma única disciplina na graduação, o presente projeto se justifica na medida em que propõe fomentar a formação continuada em 
atletismo, a fim de preencher essa lacuna na formação de estudantes e professores de educação física. 
 
OBJETIVOS:  
Fomentar a formação continuada para professores de educação física que atuam nas escolas de Educação Básica; fomentar a formação continuada para 
professores que atuam nos centros de treinamento em atletismo; incentivar o compartilhar de experiências entre professores que atuam com a 
modalidade e estudantes em formação. 
 
METODOLOGIA:  
Serão realizados encontros acadêmicos no formato de grupo de estudos, de maneira remota, utilizando a plataforma Microsoft TEAMS. As reuniões 
serão quinzenais, aos sábados, sempre no período da manhã, das 8 às 11 horas. Participarão do projeto alunos dos cursos de licenciatura e bacharelado 
em educação física, professores de educação física que atuam na Educação Básica e nos centros de treinamento em atletismo, bem como atletas e ex-
atletas. 
 
VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA:  
O projeto apresenta baixo custo de realização na medida em que os envolvidos participarão na modalidade remota. No entanto, espera-se que ao final 
do processo de formação seja produzido um livro de boas práticas em atletismo com a contribuição de alunos, professores e atletas, a fim de documentar 
a formação continuada e contribuir com a comunidade do atletismo. 
 
METAS: 
Contribuir com a formação em atletismo para todos os alunos dos cursos de licenciatura e bacharelado que queiram participar do projeto; Integrar 
estudantes de graduação, professores e atletas de atletismo em debates acadêmicos sobre a modalidade; Realizar leituras científicas especializadas 
sobre a modalidade; Realizar relatos de experiência das atividades desenvolvidas no grupo para divulgação em eventos científicos da área; Produzir um 
guia prático de atletismo a partir das experiências compartilhadas entre os membros do grupo. 
 
IMPACTO SOCIAL: 
Atender aos acadêmicos do curso de educação física que não têm condições financeiras de custear capacitações além da graduação; Oportunizar a 
participação de atletas e ex-atletas em discussões no espaço da universidade; O projeto fortalece e agrega conhecimento científico. 
 
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: 
O projeto pretende contribuir com a formação continuada em atletismo dos estudantes dos cursos de educação física (licenciatura e bacharelado) dos 
campi João Uchôa, São João de Meriti, Madureira e Duque de Caxias, além dos professores da Educação Básica e do Complexo Esportivo Vila Olímpica 
Duque de Caxias. 
 
REFERÊNCIAS: 
BRACHT, V. A Educação Física Escolar no Brasil: o que ela vem sendo e o que pode ser. Ijuí: 
Editora Unijuí, 2019. 
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Secretaria da Educação 
Básica, 2018. 
MATTHIESEN, S. Q. Atletismo: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 
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 Saúde  

Projeto(s) do curso: Medicina 

 Saúde  

Projeto(s) do curso: Nutrição 

Título ESTUDO PILOTO: INFORMAÇÃO DA POPULAÇÃO SOBRE FOTOPROTEÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA 
 
Docente orientador: MARIA PAULA RUA RODRIGUEZ ROCHEDO                                        E-mail: maria.lacerda@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
O PROJETO VISA AVALIAR O GRAU DE INFORMAÇÃO À RESPEITO DE FOTOPROTEÇÃO DE UM PERCENTUAL DE PACIENTES DE UMA UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. O PROJETO TEM COMO OBJETIVO SECUNDÁRIO COLETAR INFORMAÇÕES A RESPEITO DESTA POPULAÇÃO 
QUE NOS AUXILIE A AVALIARMOS A MELHOR FORMA DE FORNECERMOS INFORMAÇÃO A RESPEITO DO TEMA À NOSSA POPULAÇÃO.    

Título PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA A PARTIR DA NEUROCIÊNCIA NUTRICIONAL ATRAVÉS DE EDUCAÇÃO 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL VIA MÍDIAS SOCIAIS 
 
Docente orientador: Patricia Carvalho de Jesus                                                                    E-mail: jesus.patricia@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
Introdução: A gravidade e o alcance da pandemia COVID-19 em 2020 destacaram a importância de interconectar as prioridades estratégicas, como 
garantir vidas saudáveis. O período de isolamento social trouxe aumento do consumo de alimentos ultraprocessados e redução no consumo de hortaliças 
e frutas, sendo um fator de risco para aumento do excesso de peso (Martinez-Ferran et al., 2020). Dados recentes mostram que 50% da população da 
Região Europeia está com excesso de peso (WHO Europe, 2020). No Brasil, houve aumento nas prevalências de excesso de peso e obesidade para todas 
as faixas de idade (Brasil, 2020; Brasil/IBGE, 2020). Diante do cenário, a disseminação de informações confiáveis, em linguagem adequada, pode 
possibilitar melhores escolhas alimentares, visando a promoção da saúde e qualidade de vida. As mídias sociais trazem possibilidades de interação para 
a construção de conhecimento, contribuindo na construção da integralidade entre a ciência e saúde (Almeida & Stasiak, 2012). Neste contexto, a 
Neurociência Nutricional retrata os efeitos da dieta na neuroquímica, comportamento e cognição, o que seria útil para fomentar um comportamento 
alimentar saudável. Conforme Almeida & Stasiak (2012), o profissional de saúde nas mídias sociais desempenha o papel de mediador entre a informação 
científica e os cidadãos leigos, através da tradução para uma linguagem mais acessível e contextualizada com a realidade. Justificativa: Dado o caráter 
fundamental da Extensão Universitária e o panorama atual de cibercultura, há necessidade da disseminação de informações de caráter educativo e 
científico, visando aumento do conhecimento sobre padrões e comportamentos alimentares adequados, com consequente impacto na qualidade de 
vida da população alcançada. Objetivo geral: Implementar estratégias educativas em mídias sociais pela Neurociência Nutricional, visando qualidade de 
vida da população. Metodologia: Reuniões semanais, treinamento e supervisão de discentes. Criação de agenda editorial mensal. Captação de público-
alvo a partir de ferramentas de marketing digital. Publicação de conteúdo baseado em evidências científicas, em linguagem compreensível à população-
alvo (população adulta que compreenda língua portuguesa). Realização de lives pela pesquisadora e alunos (sob supervisão) em Facebook e Instagram, 
dentro de cronograma especificado em reuniões prévias. Acompanhamento de indicadores, para otimizar captação e engajamento. Viabilidade 
econômico-financeira: Todo o material será desenvolvido via digital, sem custo. Os discentes poderão utilizar laboratório de informática disponível no 
campus Petrópolis/RJ. Metas: Divulgação dos resultados em eventos científicos. Atualização científica da população alcançada sobre alimentação 
saudável, a partir de linguagem de fácil compreensão, fortalecendo o binômio Universidade – comunidade. Aproximação dos discentes da Universidade 
com a população-alvo. Aumentar o conhecimento e estimular a mudança de padrão alimentar da população alcançada, a partir da Neurociência 
Nutricional. Impacto social: O projeto apresenta um impacto social, na medida em que se propõe melhorar a qualidade de vida de pacientes através do 
aumento do conhecimento sobre alimentação saudável e comportamento alimentar, estímulo ao autocuidado e mudança de padrão alimentar. 
Abrangência geográfica: Projeto a ser divulgado especialmente entre o município de Petrópolis/RJ, mas com abrangência a todo público-alvo que 
compreenda língua portuguesa. Referências: 1)Almeida M. & Stasiak DA. Promoção da saúde nas mídias sociais – Uma análise do perfil do Ministério da 
Saúde no Twitter. [TCC] UFG; 2012. 2) Brasil. Ministério da Saúde. Vigitel Brasil 2019. MS, 2020.137.:il. 3) BRASIL/IBGE. Pesquisa Nacional de Saúde: 
2019. IBGE, 2020. 66p. 4) Martinez-Ferran M et al. Nutrients. 2020 May 26;12(6):1549. 5) WHO Europe. Improving dietary intake and achieving food 
product improvement. Chatham House, London, United Kingdom. 2020. 
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 Saúde  

Projeto(s) do curso: Medicina 

 Saúde  

Projeto(s) do curso: Enfermagem 

Título A inserção do homem no controle reprodutivo familiar 
 
Docente orientador: MARIA CRISTINA DORNAS                                                                     E-mail: maria.dornas@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
2.RESUMO  
2.1 INTRODUÇÃO  
Pelo Programa de Assistência Integral à Saúde (PAISM), o planejamento reprodutivo era considerado como o direito de todos os cidadãos da sociedade. 
Para que este direito pudesse ser efetivamente exercido, era necessário que os indivíduos tivessem acesso às informações e aos meios para intervir no 
ritmo da procriação. Para tanto, foi proposto que as práticas educativas fossem desenvolvidas de forma participativa, incluindo homens e mulheres. 
Como se pode constatar, entretanto, nos documentos iniciais do PAISM, a participação do homem não era mencionada explicitamente, pois o controle 
reprodutivo sempre foi visto como de responsabilidade apenas da mulher.  
2.2 JUSTIFICATIVA  
A relevância é justificada pelo fato da participação masculina nas atividades de planejamento familiar ser bastante reduzida e existirem poucos projetos 
sobre o envolvimento do homem no controle da reprodução e, assim, a sociedade acaba perpetuando estereótipos sexuais. Dessa maneira, existe uma 
centralização do planejamento familiar na figura feminina, pensamento que tornou-se arcaico após sua inserção ao mercado de trabalho e em diversas 
ocupações pela qual ela foi intensamente responsabilizada.  Por esse motivo, a participação do homem no controle reprodutivo tornou-se fundamental, 
de forma necessária ao compartilhamento da responsabilidade entre os cônjuges. A ineficiência do programa de planejamento gera impacto 
socioeconômico na medida em que o aumento da taxa de fecundidade leva consequências futuras a previdência, como também, poderá afetar dos 
diversos serviços estatais. Em vista disso, o projeto se faz relevante ao tocar  no segmento biológico e social da vida, como também aumenta a 
possibilidade de efetividade do planejamento familiar. 

Título Enfermatizando em um minuto: produção de conteúdo científico para promoção da saúde através da plataforma 
digital Tik Tok 
 
Docente orientador: Karla Cristina da Silva Souza                                                                  E-mail: souza.karla@estacio.br                                                                                                       
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 Saúde  

Projeto(s) do curso: Odontologia 

JUSTIFICATIVA: As redes sociais são fortes disseminadoras de informação, já que transmitem diversos conteúdos com agilidade. Segundo relatório da 
We Are Social e da Hootsuite, os brasileiros passam em média 9 horas por dia nas redes sociais. Sabendo da força que esses canais têm na vida da 
sociedade, alguns pesquisadores e sites da área científica e acadêmica estão utilizando isso a favor para divulgação científica. A pesquisa da Squeeds 
revela que nesse período de isolamento social, aconteceu um aumento do uso das redes sociais. A concorrência aumentou e muitas empresas passaram 
a utilizar a estratégia digital para a produção de vídeos com experimentos científicos, notícias sobre ciências, artigos científicos, informações sobre covid-
19, lives com transmissão ao vivo e, com isso, ampliaram fronteiras para além do espaço físico das Instituições de Ensino Superior. Segundo a mesma 
pesquisa o Instagram, Tik Tok e Pinterest são as redes sociais preferidas da geração alpha (menores de 16 anos) e pela geração Z composta por jovens 
na faixa etária entre 16 e 23 anos. Diante do exposto, o projeto “Enfermatizando em um minuto: produção de conteúdo científico para promoção da 
saúde através da plataforma digital Tik Tok” visa alcançar os adolescentes e o público jovem por meio da elaboração e produção de conteúdos 
relacionados à enfermagem utilizando essa rede social  como uma potente ferramenta para divulgação de temas relacionados à promoção da saúde e 
prevenção de doenças. OBJETIVO GERAL: Divulgar conteúdos científicos de promoção da saúde do adolescente através da plataforma digital Tik Tok. 
METODOLOGIA: Antes da elaboração do projeto será realizada uma pesquisa exploratória para familiarização com o objeto de estudo. Adotaremos 
ainda como metodologia a pesquisa bibliográfica com a finalidade de identificar autores, pensamentos e teorias sobre divulgação científica, internet e 
redes sociais. O estudo tem natureza quantitativa por empregar recursos e técnicas estatísticas que visem quantificar os dados coletados e de natureza 
qualitativa por descrever os dados coletados retratando alguns elementos existentes nas redes sociais estudadas. Dessa forma, o caráter qualitativo da 
pesquisa nos permite analisar as demandas do público não especializado que acompanha nossas publicações no perfil do Instagram no período de agosto 
de 2021 até outubro de 2021. Por meio de uma linguagem de fácil compreensão aplicaremos enquetes com perguntas fechadas e abertas com o objetivo 
de investigar a percepção pública dos temas a serem abordados nos vídeos da plataforma tik tok. Definido o período para pesquisa, a coleta de dados 
será realizada por meio de print screen – captura de imagem da tela – das postagens dos comentários na rede social. Após salvar os arquivos e organizá-
los procederemos à análise do material bruto visando identificar os temas de maior interesse do público e sua percepção dos conteúdos científicos 
publicados na plataforma digital tik tok. Quanto à análise dos dados, para as perguntas fechadas, identificaremos a frequência das respostas para 
posterior análise. 

Título Projeto Trauma Prof. Ernani Abad: ênfase em Dentistica 
 
Docente orientador: Karen Robinson Vellasco da Cunha Guerra                                        E-mail: guerra.karen@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
O Projeto Trauma, densenvolvido na UNESA (1999-2020) é considerado de grande relevância para os acadêmicos de Odontologia, assim como para toda 
a população da cidade do Rio de Janeiro e arredores, por ser um Projeto referência, oferece treinamentos a população de como proceder em casos de 
traumatismos dentais e recebe encaminhamentos de vários hospitais da região. O Projeto Trauma já realizou cerca de 2400 atendimentos e solucionou 
desde pequenos traumas dentais até casos de avulsão dentária. E vai além da reabilitação dos pacientes, pois realiza um trabalho de conscientização e 
prevenção de traumas com visitas à diversas instituições, oferecendo treinamento para funcionários e a população em geral, de como proceder em 
situações de trauma dental. O objetivo deste trabalho é promover visitas de conscientização à prevenção de traumatismos dentais e treinamento da 
população em situações de trauma dental, realizar consultas para acompanhamento dos atendimentos já realizados; Reparar possíveis intercorrências 
clínicas em Dentística. Selecionaremos 14 alunos de odontologia, que já tenham cursado Dentística, para as visitas as instituições e atendimento clínico. 
Realizaremos visitas bimestrais em escolas, academias, hospitais, e rodovias para conscientização e treinamento. E ainda realizaremos 10 atendimentos 
semanais para acompanhamento dos pacientes já atendidos e/ou novos pacientes. Durante as consultas faremos procedimentos de acompanhamento 
clinico e/ou tratamentos em Dentística. Caso seja necessário tratamento especializado este paciente será direcionado. 
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 Saúde  

Projeto(s) do curso: Educação Física 

 Saúde  

Projeto(s) do curso: Educação Física 

Título MELHOR IDADE ATIVA: ESTIMULAÇÃO MOTORA E QUALIDADE DE VIDA NO IDOSO 
 
Docente orientador: MARINA GUEDES DE OLIVEIRA LOPES                                                E-mail: guerra.karen@estacio.br                                                                                                       
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Introdução: Atualmente, estima-se que o Município de Nova Iguaçu concentre aproximadamente 13% da população idosa, tendendo esse percentual a 
aumentar para 34% em 2060, o que significa que haverá mais de 250 mil idosos no Município, números esses que acompanham o envelhecimento 
natural de toda população brasileira e reflete a necessidade de se pensar em projetos e intervenções que possam atender essa população em busca de 
melhores condições de saúde. O Município de Nova Iguaçu ocupa atualmente a 17ª posição entre 92 municípios, com IDH de 0,713, colocação esta que 
pode ser melhorada se considerarmos que a atividade física contribui para a melhora da saúde da qualidade de vida do idoso. 
Justificativa: O presente projeto se justifica pelo mérito de apresentar uma proposta de intervenção profissional especializada que demanda baixo custo, 
sendo capaz de oportunizar para o público ao qual se destina, um ambiente de desenvolvimento e aperfeiçoamento tanto físico e intelectual como 
emocional, social e psíquico, reeducando-o, através da prática motora e aprimorando seus níveis de condicionamento físico.  
Objetivo: O objetivo principal deste projeto é contribuir para o desenvolvimento do idoso, melhorando suas habilidades e capacidades motoras e o nível 
de aptidão física, favorecendo o processo de adaptação funcional a partir dos 60 anos, com o desafio de manter ou melhorar sua independência, 
ampliando a realização das atividades básicas da vida diária e a adoção de novos hábitos que contribuirão para a melhora da autoestima. 
Metodologia: O trabalho será sempre realizado em grupo, presencial ou virtualmente, considerando três aspectos a serem observados para o 
direcionamento do planejamento: reeducação motora e postural, nível de aptidão física e sociabilização.  
Viabilidade Econômico-Financeira: Este projeto foi idealizado para ser desenvolvido na Unidade de Nova Iguaçu, sendo totalmente viável e sem a 
necessidade de aquisição de material extra, utilizando as instalações e os materiais já disponíveis para o curso de Educação Física. 
Meta: Este projeto tem como meta atender 50 idosos oriundos da comunidade acadêmica do campus Nova Iguaçu, pacientes da clínica de fisioterapia 
do campus e idosos da população local ao redor da unidade.  
Impacto Social: O Projeto de Extensão Estimulação Motora e Qualidade de Vida no Idoso vai ao encontro das necessidades atuais e urgentes em relação 
à adaptação funcional do idoso, à prontidão para a realização das atividades básicas da vida diária, aos princípios de cidadania e inclusão, entre outros, 
visto que o acesso a uma vida ativa e saudável é um dos direitos do idoso e prioridade para a construção de cidadania no Brasil.  
Abrangência Geográfica: Este projeto pretende atender idosos oriundos da comunidade acadêmica do campus Nova Iguaçu, ex- pacientes da clínica de 
fisioterapia do campus e idosos da população local ao redor da unidade e de municípios próximos e ainda, funcionários que se encaixem nesta faixa 
etária. 

Título GINÁSTICA + SAUDE: SISTEMA DE ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS PARA GRUPOS DISTINTOS E ESPECIAIS 
 
Docente orientador: Romana Rosas Almada                                                                          E-mail: romana.almada@estacio.br                                                                                                       
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INTRODUÇÃO 
Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde, declarou o vírus SARS-CoV-2 como uma pandemia a nível global – a pandemia do Covid-19 
(BARROSO et al., 2020). Devido à alta disseminação do vírus, o isolamento social foi uma das medidas sanitárias adotadas para o controle desta nova 
infecção, visando diminuir a curva crescente de contaminação (PEREIRA et al., 2020). 
Muitas foram as implicações que a pandemia acarretou à saúde da população em geral. Na pesquisa realizada por Verticchio e Verticchio (2020), foi 
evidenciado que 54% da população pesquisada afirmou ter tido um ganho de peso durante o isolamento social, além do forte impacto emocional 
causado na população dita de “risco”, como os idosos. 
Mediante a isso muitos profissionais também tiveram que adequar sua atividade profissional para um ambiente online/remoto. Com esta providência, 
novos riscos laborais e ambientais surgem no cotidiano de trabalho, aumentando o risco de desenvolvimento de doenças ocupacionais atreladas ao 
ambiente impróprio (CALCINI; KLAUSS, 2020). 
 
JUSTIFICATIVA 
Este projeto tem como finalidade melhorar a Qualidade de Vida (QV) destes profissionais, que por muitas vezes não tem uma ergonomia adequada. 
Podendo assim, evitar futuras complicações, principalmente originárias de Distúrbios Musculoesqueléticos (DME). Além de contribuir com a saúde da 
População Idosa (PI) e de Pessoas com Fatores de Risco Cardiovasculares Modificáveis (PFRCM). 
OBJETIVOS 
Fomentar atividades acadêmicas, no âmbito da promoção em saúde ligadas a área da Educação Física (EF). 
Promover o aumento da QV, satisfação pessoal e interação social, por meio de atividades de ginástica aplicadas aos grupos 
 
METODOLOGIA 
O primeiro eixo que trata sobre a saúde do trabalhador, será desenvolvido por meio de atividades laborais. Terá o objetivo de prevenir DME relacionados 
ao trabalho. O grupo será composto por trabalhadores da UNESA/Resende, que desejem participar deste projeto. 
O segundo eixo será destinado à PI, com o intuito de promover a saúde, bem-estar e interação social. Serão propostas palestras que abordem os 
principais temas que visem a saúde do idoso. 
E então, o terceiro eixo, reservado a PFRCM. As atividades serão voltadas ao público que apresente IMC elevado que desejam participar deste projeto. 
As atividades oferecidas poderão ser realizadas pelos participantes de duas formas: remota ou presencial. Esta escolha só poderá ser feita mediante as 
condições sanitárias em vigor da época de desenvolvimento do projeto. 
 
VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA  
O projeto foi planejado de acordo com os materiais já disponíveis dentro da unidade, utilizados nas disciplinas práticas do Bacharelado de EF. 
 
METAS 
a. Capacitar discentes para atuação com prática de atividades físicas e avaliação de grupos especiais 
b. Implantar um projeto acadêmico-assistencial, possibilitando a prestação de um serviço de qualidade, concomitante ao desenvolvimento 
acadêmico 
 
IMPACTO SOCIAL  
Por tratar-se de aulas coletivas, o projeto poderá ter um número grande de usuários. E a avaliação individualizada que pode detectar previamente 
alguma disfunção e ser encaminhado para tratamento especializado. 
 
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 
Será voltado para a população de Resende/RJ e Região 
 
REFERÊNCIAS 
BARROSO, B I L et al. A saúde do trabalhador em tempos de COVID-19: reflexões sobre saúde, segurança e terapia ocupacional. Cad. Bras. de Terap. 
Ocup., v. 28, n. 3, 2020 
CALCINI, R; KLAUSS, P. Doenças ocupacionais na pandemia do Covid-19 e os impactos trabalhistas e previdenciários. Rev. do Trib. Reg. do Trab. da 10ª 
Região, v. 24, n. 1, 2020 
PEREIRA, M D. et al. A pandemia de COVID-19, o isolamento social, consequências na saúde mental e estratégias de enfrentamento: uma revisão 
integrativa. Res., Socie. and Develop., v. 9, n. 7, 2020 
VERTICCHIO, D F R; VERTICCHIO, N M. Os impactos do isolamento social sobre as mudanças no comportamento alimentar e ganho de peso durante a 
pandemia do COVID-19 em BH e região metropolitana, Estado de 
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Título Saberes e práticas sobre vacinação 
 
Docente orientador: Antônio da Silva Ribeiro                                                                         E-mail: antonio.sribeiro@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
O projeto que hoje já possui autorização no CEP da UNESA para ser realizado, visa conhecer o conhecimento sobre vacinação e doenças Imunopreviníveis 
da comunidade acadêmica e dos envolvidos no espaço da universidade. Produzir apartir desses saberes produtos de promoção em saúde, bem como 
atualização vacinal caso seja possível. 

Título Projeto educação na equinocultura: Zona oeste RJ 
 
Docente orientador: Marina Jorge de Lemos                                                                         E-mail: marina.lemos@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
A equinocultura faz parte do agronegócio brasileiro, onde o cavalo é um animal muito utilizado em oportunidades de negócios, lazer e saúde. A região 
sudeste apresenta a maior população de equinos do Brasil, e especificamente no Rio de Janeiro, existem muitos produtores que se enquadram na 
categoria de agricultura familiar, as quais no geral obtém pouca tecnologia e orientação técnica resultando em baixa produtividade. Para que estes 
animais tenham o desempenho esperado em suas atividades, são necessários cuidados especiais na alimentação, manejo e sanidade. A alimentação é 
considerada como ponto chave para o sucesso da atividade, além de representar quase 70% dos custos dentro da equinocultura, erros no manejo 
alimentar podem causar cólicas no animal. Outro fator importante são os problemas podais, que se devem tanto a defeitos de conformação quanto a 
defeitos de equilíbrio, esses últimos resultantes, principalmente, de métodos de casqueamento e ferrageamento inadequados. Sobre a sanidade, 
doenças como mormo e anemia infecciosa equina (AIE) devem ser conhecidos por criadores de equinos, e pela falta de tratamento, algumas prevenções 
são essenciais para evitar contaminação. No Brasil, os agricultores familiares ainda carecem de informações e de assistência técnica para aumentar e 
qualificar a sua produção. De acordo com a literatura, o uso de meios de comunicação extensionistas é muito importante no campo, pois auxiliam os 
criadores na melhora produtiva animal e também na qualidade de vida. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo a aplicação de meios 
de comunicação extensionistas sobre manejo, sanidade e nutrição em agricultores familiares de equinos da zona oeste do Rio de Janeiro com o intuito 
de facilitar a compreensão das diferentes práticas animais focando numa produção eficiente; e também, avaliar o desempenho desses produtores ao 
aplicar os conhecimentos adquiridos. Dez produtores da região centro-oeste do RJ (bairros de Santa Cruz, Guaratiba, Sepetiba e Campo grande) 
participarão deste projeto (com efetivo de animais variando de 7 até 70 animais). Inicialmente serão realizadas visitas online às propriedades rurais para 
levantamento de dados afim de responder perguntas prévias criadas, sobre alimentação, manejo e saúde; de posse das informações, serão 
confeccionadas cartilhas com informações técnicas sobre as principais doenças que acometem os equinos, serão promovidos palestras, encontros e 
cursos (online) na forma de treinamento e troca de experiências, estabelecendo vínculo participativo entre produtores e universidade; com posterior 
acompanhamento de sua aplicabilidade e resultados pelo produtor. Devido a pandemia do novo Coronavírus também serão desenvolvidas metodologias 
extensionistas digitais e que possam ser realizadas à distância, evitando a falta de assessoria em épocas de calamidade. Para realização deste trabalho 
a bolsa recebida será utilizada para custear combustível utilizado para visitar as propriedades e os materiais necessários para atividades extensionistas. 
A análise estatística dos dados se baseará em uma análise descritiva, com cálculo da frequência de cada não conformidade, por meio de média aritmética 
simples. Como metas, espera-se que haja melhora na produtividade animal, com menor mortalidade e facilidade no trabalho do produtor rural. Sobre 
o impacto social, o trabalho será uma ótima oportunidade de contato com produtores para trocar experiências, vivência rural e enriquecimento 
acadêmico com publicação de trabalhos; para os produtores participantes, este trabalho poderá facilitar a vida no campo, principalmente pequenos 
produtores que possuem pouco acesso à informações técnicas, além possibilitar maior rentabilidade para os produtores. 
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Título Projeto educação na equinocultura: Zona oeste RJ 
 
Docente orientador: Cristina Mendes Pliego                                                                          E-mail: cristina.pliego@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
Introdução: As neoplasias, em especial as neoplasias cutâneas, são os principais tipos tumorais, malignos ou benignos, mais frequentes em pacientes 
caninos. Em felinos também é crescente o número de animais portadores de neoplasias. O número de animais abandonados e que são encaminhados 
para abrigos, é enorme, e cada dia mais esse número de animais aumenta, pela falta de comprometimento de tutores que não assumem a 
responsabilidade de cuidar e tratar quando necessário, sendo muitos deles abandonados nas ruas e se reproduzindo, aumento em exponencial o número 
de animais errantes. As neoplasias são mais observadas em pacientes idosos, mas o número de pacientes jovens com lesões neoplásicas também vem 
aumentando consideravelmente. Justificativa: O atendimento especializado pelo profissional médico veterinário atuante na área de oncologia 
veterinária é muito restrito, além de custo elevado por ser um especialidade. Pacientes de abrigos possuem na maioria dos casos, atendimento médico 
veterinário clínico geral, porém para um melhor prognóstico nos casos de pacientes oncológicos, a abordagem precoce é imprescindível. O médico 
veterinário especialista é capaz de avaliar clinicamente e por meio de exames complementares, o paciente com lesão suspeita de neoplasia, propiciando 
uma abordagem precoce, encaminhando para o tratamento mais adequado com objetivo de cura. Pacientes tratados ou com diagnóstico com a conduta 
terapêutica adequada são mais fáceis de serem adotados. Além das condições sócio-econômicas desses abrigos que na maioria das vezes são mantidos 
com doações que não são regulares, e com isso limita o custo de manutenção com alimentação desses animais como prioridade, e com as questões de 
diagnóstico e tratamento ficam em segundo plano em alguns casos. Objetivos: Atendimento clínico-oncológico de pacientes caninos e felinos de abrigos 
que não têm acesso à especialidade de oncologia veterinária, com diagnóstico, indicação de terapêutica adequada e avaliação da resposta ao 
tratamento.   
Metodologia: Triagem e identificação dos pacientes caninos e felinos para atendimento clínico-oncológico; atendimento clínico-oncológico dos pacientes 
com preenchimento de ficha oncológica; Prescrição de medicação; Coleta de material para exame citopatológico; análise do material coletado para 
exame citopatológico; após resultado do exame citopatológico, definir a conduta terapêutica a ser instituída; avaliar a resposta ao tratamento instituído. 
Viabilidade econômico-financeira: Os material de equipamentos para realização do projeto de extensão já estão disponíveis, pois a rotina de 
atendimento oncológico já é realizada. Metas: atendimento clínico de pacientes caninos de abrigos e triagem para atendimento oncológico; atendimento 
oncológico de pacientes caninos e felinos; exames clínicos de pacientes com lesões suspeitas de neoplasias ou já com diagnóstico confirmado; exame 
citológico para confirmação ou exclusão de lesões neoplásicas; orientação aos cuidadores e/ou possíveis tutores adotantes desses pacientes sobre o 
manejo, cuidados e conduta a ser tomada; avaliação da evolução clínica desses pacientes durante a conduta clínica terapêutica instituída em cada caso; 
Impacto social: Promover melhor qualidade de vida desses animais de abrigo e favorecendo a possibilidade de serem adotados quando tratados 
adequadamente, e diminuir o sofrimento dos animais sem diagnóstico e possibilidade de tratamento oncológico. Abrangência geográfica: Vargem 
pequena, zona e oeste do rio de janeiro e arredores 
Referências: COWELL, E. L.; TYLER, R. D.; MEINKOTH, J. H.;DENICOLA, D. Diagnóstico 
Citológico e Hematologia de Cães e Gatos. 3 ed. São Paulo: MedVet, 2009. p. 52-62; DALECK, C.R; NARDI, A.B; RODASKI, S. Oncologia em cães e gatos. 
In: RODASKI, SUELY; PIEKARZ, CHRISTINE HAUER. Epidemiologia e Etiologia do Câncer, cap.1, São Paulo: Roca, 2008, p. 2-22; WITHROW, S.J.; MACEWEN, 
E.G. Cancer. In: Small animal clinical oncology. 4.ed. Philadelphia: W. B. Saunders Com 

Título “AÇÕES INTERDISCIPLINARES PARA A EDUCAÇÃO CONTINUADA SOBRE POSSE RESPONSÁVEL, MAUS TRATOS E 
PARASITAS ZOONÓTICOS EM FEZES DE CÃES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL “ 
 
Docente orientador: Bianca da Silva Salmon Pompeu                                                          E-mail: bianca.pompeo@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      
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Introdução: Animais de companhia, particularmente cães, têm um importante papel na sociedade em todo o mundo. Eles são em alguns casos 
companheiros importantes em muitas residências, contribuindo ao desenvolvimento físico, social e emocional de crianças e o bem-estar de seus donos, 
em especial idosos. A intensa convivência entre o ser humano e os animais de estimação não tem sido acompanhadas pela adoção de posturas de guarda 
responsável, o que gera situações como descontrole populacional e abandono, contribuindo para incidência de zoonoses. Sendo os cães hospedeiros 
definitivos de algumas espécies de parasitos zoonóticos, destacam-se os dos gêneros Toxocara, Ancylostoma, Trichuris e Giardia, alguns deles agentes 
da larva migrans visceral, larva migrans cutânea em humanos, e giardíase em humanos e animais. Justificativa: Assim, o crescente número de animais 
domiciliados, peridomiciliados e errantes, de modo geral, em todo o Brasil, associado ao fácil acesso destes aos locais de lazer, como praças públicas e 
praias, têm aumentado o risco de infecção, especialmente para crianças, constituindo um problema de saúde pública.  Desta forma, o objetivo do 
trabalho será conscientizar crianças do ensino fundamental em relação a temas como posse responsável, maus tratos e parasitas zoonóticos em fezes 
de cães.  Metodologia: Para tal, os conteúdos serão trabalhados por 8 alunos da graduação da Medicina Veterinária do campus Vargem Pequena, com 
crianças do ensino fundamental entre 7 a 13 anos de idade de 2 escolas públicas situadas no bairro de Vargem Pequena. Os temas serão abordados de 
forma simples e direta utilizando atividades lúdicas como: música, jogos, teatro, além de palestras informativas. Também serão trabalhadas cartilhas 
didáticas, que as crianças levarão para casa, para que os familiares também sejam beneficiados. Viabilidade econômico-financeira: Para execução do 
trabalho serão utilizados materiais de papelaria de baixo custo e equipamentos próprios, como caixa de som. O gasto de passagens para deslocamento 
dos alunos e visita as escolas, bem como o custo dos materiais utilizados, serão de responsabilidade da docente coordenadora do projeto, referenciando 
sempre à Universidade Estácio de Sá como instituição fornecedora de fomento. Metas, impacto social, abrangência geográfica: Espera-se que com a 
execução do projeto, possamos transmitir um conjunto de informações através de ações contínuas e planejadas, que visem ao desenvolvimento 
educativo, social, cultural, científico ou tecnológico das escolas de Vargem Pequena que mantêm relação de proximidade geográfica com a Universidade 
Estácio de Sá campus Vargem Pequena. Ainda, que haja troca de saberes, e que também possamos desta forma divulgar o curso de Medicina Veterinária 
nas escolas, bem como a importância dessa graduação no bem estar e saúde animal e humana. 

Título “EDUCAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA – DO CAMPUS A REALIDADE. “ 
 
Docente orientador: Patricia Barizon Cepeda                                                                         E-mail: patricia.cepeda@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
O processo de ensino, pesquisa e extensão que as universidades têm como linha metodológica de funcionamento constituir uma das formas em que 
estas instituições se projetam para as demandas sociais. Estudos recentes demonstram que Seropédica é o terceiro município de maior miserabilidade 
da Baixada Fluminense devido ao atraso do Poder Público e a ausência de provimento as comunidades locais de serviços essenciais.  Por este fato, é 
necessária a atenção máxima a educação sanitária e a saúde pública do município. O projeto proposto, pretende contribuir para aumentar e fomentar 
ações de extensão universitária no município de Seropédica através de uma metodologia de construção de novos caminhos de intervenção coletiva em 
saúde englobando prevenção, conscientização e integração de alunos da graduação em medicina veterinária e alunos das escolas onde o projeto será 
desenvolvido. 
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Título Cuidando do meu melhor amigo: O bem estar animal e a guarda responsável. 
 
Docente orientador: Monally Conceição Costa de Aquino                                                   E-mail: monally.aquino@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
Os animais de estimação têm adquirido cada vez maior importância no ambiente familiar. O convívio e o vínculo afetivo com esses animais podem trazer 
inúmeros benefícios às pessoas, como por exemplo o alívio em situações de estresse, disponibilidade de afeto e companhia constantes, contato físico, 
proteção, segurança e desenvolvimento infantil. O conceito “Guarda Responsável” é a condição na qual o tutor de um animal doméstico deve 
proporcionar assistência veterinária e bem-estar físico e psicológico, assumindo total responsabilidade por toda e qualquer atitude de seu animal de 
estimação, evitando que ele provoque acidentes, transmita doenças ou cause quaisquer danos à comunidade e ao ambiente. Exercer a guarda 
responsável implica em fornecer condições ambientais de espaço, higiene e alimentação adequados; seguir protocolos vacinais e de controle de 
parasitos recomendado pelo médico veterinário; aplicar medidas preventivas para diversas enfermidades, entre elas, algumas zoonoses; evitar a 
procriação inconsequente, por meio da castração entre outros cuidados essenciais. JUSTIFICATIVA: Com a suspensão das atividades acadêmicas devido 
à Pandemia do Covid-19 houve a necessidade de criar uma nova frente de atividades que atendesse à comunidade, em especial ao tutor de cães e gatos, 
de forma prática e esclarecedora. Devido à importância de se discutir e refletir sobre os temas posse responsável e bem-estar animal, elaboramos um 
programa de auxílio e conscientização a tutores de cães e gatos.  O projeto tem como principal objetivo levar informação de qualidade e de forma 
simplificada para a comunidade, conscientizando sobre cuidados relacionados ao bem-estar animal e as implicações causadas pela sua negligência. 
Nesse contexto, visamos fortalecer conceitos sobre guarda responsável e sanidade animal, garantindo assim, melhores condições de saúde e 
minimizando o risco de abandono animal. 

Título CAVALO SOCIAL: AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO E EDUCAÇÃO DOS TUTORES DE EQUÍDEOS NO MUNICÍPIO DE 
PETRÓPOLIS, RIO DE JANEIRO, BRASIL. 
 
Docente orientador: Marcia Torres Ramos                                                                             E-mail: ramos.marcia@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      
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A história do desenvolvimento da humanidade tem estreita relação com a equideocultura. O cavalo ocupa uma posição importante no agronegócio, 
havendo aproximadamente 3.900.000 equinos de trabalho no Brasil, com gasto anual com medicamentos menor que R$ 200,00 por cabeça, 
configurando, a dificuldade econômica em manter protocolos sanitários adequados (LIMA & CINTRA, 2015). Estes animais de trabalho, frequentemente 
usados para tração em atividades de subsistência de famílias de menor poder aquisitivo e menor grau de instrução, são usualmente privados de 
atendimento Médico Veterinário. Em muitos casos, estes animais passam por maus tratos por falta de conhecimento de seus tutores. É importante 
ressaltar que, a saúde dos seres humanos está diretamente relacionada à saúde animal, sendo ambas influenciadas e influenciadoras do meio ambiente 
em que coexistem, formando o conceito da “Saúde única”. Pesquisas e ações de educação são necessárias para promover a saúde e prevenir e controlar 
doenças que estejam inseridas neste contexto, como as zoonoses (WHO, 2020). O bem-estar animal objetiva educação e atendimento das necessidades 
básicas de animais, observando-se a abolição do sofrimento e a manutenção dos direitos básicos de liberdade, alimentação, abrigo, saúde e cuidados. 
Conectado a este conceito, está o Bem-estar único, que considera que o bem-estar humano, animal e o equilíbrio ambiental são inter-relacionados e 
interdependentes, corroborando o conceito de saúde única. Desta forma, este projeto de extensão universitária possibilitará a avaliação dos 
conhecimentos dos tutores, divulgando educação sobre saúde e bem-estar animal, e propiciando a junção entre os saberes dos discentes, docentes e 
tutores. O corpo discente estará envolvido com os docentes em ambiente de atuação profissional, e com a comunidade carente, aproximando-os da 
realidade dos equídeos de trabalho de tutores de menor poder aquisitivo. Os alunos participantes poderão aprimorar a reflexão sobre a prevenção e 
controle de zoonoses, o bem-estar e produção animal, nutrição e manejo de animais de trabalho, enquanto participam ativamente de um projeto de 
cunho educacional. O projeto objetiva avaliar o conhecimento dos tutores de equinos de Petrópolis sobre prevenção e controle de doenças, bem-estar 
e produção animal, nutrição e manejo de animais de trabalho. Objetiva-se a elaboração de cartilha digital e vídeos pílula para promover educação aos 
tutores. Será conduzida uma pesquisa por meio de questionário aberto que será aplicado para 200 tutores de equinos em Petrópolis/RJ, através de 
formulário online da plataforma Microsoft. Estes questionários serão disponibilizados em redes sociais, facultados a participação voluntária do 
entrevistado. Os dados obtidos serão tabulados em planilha digital Excel e posteriormente analisados. Após a coleta e análise dos resultados será 
elaborada cartilha educativa e vídeos pílula a serem divulgados em redes sociais de maneira síncrona e assíncrona. A execução deste projeto não requer 
investimento e será realizado mantendo o distanciamento social, utilizando-se plataformas digitais de comunicação e divulgação digital em redes sociais. 
Espera-se avaliar o conhecimento dos tutores de equinos do município de Petrópolis sobre a saúde e o bem-estar animal, contribuindo para a educação 
em saúde e melhoria da sua qualidade de vida. Espera-se engajar os discentes, desenvolvendo competências e o contato com o conhecimento empírico 
e acadêmico científico, com vistas ao desenvolvimento de pensamento crítico, melhorando a atuação profissional. Espera-se que, em momento 
apropriado futuro, os conhecimentos obtidos neste projeto contribuam para o atendimento clínico destes animais por equipes compostas por docentes 
e discentes. Lima, R. D. S., & Cintra, A. G. (2015). Revisão do estudo do complexo do agronegócio do cavalo. Ministério da Agricultura, Brasília, DF. WHO. 
One Health. 2017. Disponível em: <https://www.who.int/features/qa/one-health/en/>. 

Título ALIMENTAÇÃO NA SECA:  CAPACITANDO PRODUTORES PARA UTILIZAÇÃO DE SILAGEM NO PERÍODO DE ESTIAGEM 
NA REGIÃO NORTE FLUMINENSE 
 
Docente orientador: Paula de Sousa Barbosa                                                                         E-mail: paula.dsousa@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
Todos os anos durante o período de estiagem na região norte fluminense a oferta de volumoso é diminuída devido quantidade reduzida de chuvas na 
região, forçando os produtores rurais buscarem alternativas para alimentar os animais de produção e de trabalho. A alternativa mais viável na região é 
a utilização de ensilagem para alimentação destes animais, contudo a falta de capacitação técnica dos produtores rurais na produção e conservação 
deste recurso causa transtornos aos animais e perdas econômicas para os produtores e para a região que é historicamente uma região agrária e que 
possui sua principal fonte de renda na agricultura e pecuária. Neste sentido, este projeto busca promover oficinas de capacitação com os produtores 
rurais da região norte fluminense com ênfase nas boas práticas de produção e armazenamento de silagem. 
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 Tecnologia da Informação  

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

 Tecnologia da Informação  

Projeto(s) do curso: Análise de Sistemas 

 Gestão  

Projeto(s) do curso: Administração 

Título ANÁLISE E RESULTADOS DA CIÊNCIA DE DADOS EM DADOS DE SAÚDE DA REGIÃO SERRANA DO RIO DE JANEIRO 
 
Docente orientador: Éden Pereira da Silva                                                                              E-mail: eden.silva@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
Para evitar a sobrecarga/congestionamento do SUS, desde o início da pandemia do COVID-19, foram adotadas uma série de ações, como a restrição a 
abertura de estabelecimentos, além de quarentenas. Tais medidas foram também adotadas na região serrana fluminense. Por seu lado, a ciência de 
dados une matemática, estatística e computação para prover análises e  informações relevantes a partir de algum conjunto de dados. Neste sentido, 
dada a necessidade de estratégias e ações governamentais que lidem com recursos públicos disponíveis, pretende-se tomar dados relativos à saúde (do 
DataSUS) de cidades da região serrana e aplicar neles técnicas de ciência de dados para fornecer visualizações, análises, tendências, predições, dentre 
outros resultados que possam auxiliar na adminstração da saúde pública dessa região. 

Título USO DE FERRAMENTAS VIRTUAIS PARA APRENDIZADO DE DESENVOLVIMENTO EM PARADIGMAS DE TI VISANDO 
INCENTIVO E AMPLIAÇÃO DO INTERESSE DE FUTUROS PROFISSIONAIS 
 
Docente orientador: Marlan Külberg                                                                                        E-mail: marlan.kulberg@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
Os objetivos deste trabalho são a maior divulgação das ferramentas de aprendizado de programação Hora do código e Code Academy, visando atingir o 
público de ensino fundamental/ensino médio, gerando o interesse sobre a tecnologia a incentivando o aluno a ingressar no ensino superior para cursar 
a área de TI. Além disso, Será criada uma série de tutoriais (escritos ou em vídeo) para auxiliar os alunos quando tiverem dificuldades em concluir as 
atividades, ou quando não possuirem o conhecimento necessário em inglês para realizar a tarefa. 

Título Capacitação Empreendedora 
 
Docente orientador: LEILA DA SILVA                                                                                        E-mail: leila.silva@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      
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 Gestão  

Projeto(s) do curso: Administração 

O Projeto consiste em promover capacitação dos alunos do curso de Gestão para que eles ampliem seus conhecimentos e sejam multiplicadores das 
novas competências capacitando os empreendedores locais. Realizaremos treinamentos conforme portfólio do projeto de extensão continuada para 
que nossos alunos  detenham o conhecimento sobre   negócio viável. Será apresentado para alunos dos outros cursos da Estácio e    para a sociedade 
em geral. 
Para alunos e empreendedores o atendimento neste cenário da pandemia será pelo Microsoft Teams, para que possam apresentar seus problemas e 
conhecermos a realidade da empresa, diante das informações treinar os alunos para prestarem consultoria com foco nas necessidades sobre novos 
modelos de negócio, e assim professor e equipe de alunos apresentam os temas do projeto de forma prática para que possam entender a aplicar aos 
negócios mensurando resultados. Posteriormente elaborar material com informações, podendo ser uma cartilha, sobre novos modelos de negócio para 
servir como material de consulta.  
O escopo do trabalho será disseminado a partir dos seguintes módulos: 
Temas: 
1- Negócio Viável : Identificando perfil do cliente. Sabotadores do Empreendedorismo. Empatia assertiva- Equipes de alto desempenho. 
2- Negócio Viável : Empresas ágeis, hábeis e inovadoras  Criando sua marca. Estratégias de aquisição de cliente. Receitas previsíveis. 
3- Negócio Viável :  . Inteligência emocional: comportamento que limita crescimento. Técnicas para acelerar seu crescimento – Receitas previsíveis 

Título Educação Financeira no Ambiente Escolar: Uma Prática Transformadora para Alunos e Professores 
 
Docente orientador: DANIELA DOS SANTOS ROCHA PEREIRA                                             E-mail: daniela.pereira@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
A saúde financeira é um dos pilares fundamentais para a realização pessoal e profissional. Diferente de outras nações no mundo, onde planejamento 
de carreira e gestão financeira são abordados ainda na época escolar, no Brasil poucas são as pessoas que planjam os seus gastos a fim de criar uma 
reserva financeira de emergência e para investimentos. 
Transformar a sociedade local promovendo a reflexão e o aprendizado para o planejamento e o controle financeiro precisa ser um processo contínuo e 
envolver além de mobilização e conscientização coletiva e individual, ações concretas de práticas voltadas para a mudança de comportamento.  
Não se pode esquecer, contudo, dos alunos que já chegaram ao ensino superior e lidam diariamente com o dilema de gerenciar a sua vida financeira 
com responsabilidade, foco e visão de futuro. Neste sentindo, este projeto representa uma continuação do projeto Conscientização e Práticas de 
Educação Financeira e Investimento, desenvolvido ao longo do ano de 2020, com a comunidade universitária do Campus Petrópolis.  
Prevê-se a continuação do oferecimento das oficinas práticas de educação e planejamento financeiro, com periodicidade semanal para que os 
participantes efetivamente produzam a mudança de comportamento esperado no uso do seu dinheiro e organizem de forma mais eficiente a sua carreira 
profissional. No caso da comunidade interna da Universidade Estácio de Sá, o projeto se propõe a disponibilizar oficinas para os alunos dos campi 
Teresópolis e Petrópolis. 
O método utilizado será exploratório e experimental, uma vez que se buscará investigar as dificuldades das escolas na abordagem da educação 
financeira, com uma análise das suas causas e consequências, seguindo com experimentos e práticas controladas, mensurando os resultados alcançados. 
As principais metas deste projeto são: 
1) Conscientizar as escolas do ensino fundamental e médio sobre a importância da educação financeira no ambiente escolar 
2) Preparar os professores para o desenvolvimento de atividades voltadas para a educação e o planejamento financeiro 
3) Desenvolver em conjunto com os professores, atividades práticas a serem trabalhadas com os alunos das escolas 
4) Realizar reuniões semanais de acompanhamento e prática da educação financeira dos alunos matriculados no curso superior.  
O presente trabalho vai gerar dois impactos diretos. Um deles nos profissionais da área de educação que são os responsáveis pela formação de crianças 
e adolescentes e outro no desenvolvimento de crianças, jovens e adultos, que passarão a compreender a importância do planejamento financeiro para 
o  alcance de objetivos profissionais 
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 Gestão  

Projeto(s) do curso: Administração 

 Gestão  

Projeto(s) do curso: Administração 

Título CRIAÇÃO DE UM HUB DE INOVAÇÃO NA UNESA E INSERÇÃO DA IES COMO ELEMENTO CENTRAL DE UM 
ECOSSISTEMA EMPREENDEDOR LOCAL CAPAZ DE GERAR NOVOS NEGÓCIOS DE ELEVADO IMPACTO CORPORATIVO, 
ECONÔMICO E SOCIAL 
 
Docente orientador: ALEXANDRE CESAR MOTTA DE CASTRO                                             E-mail: alexandre.motta@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      

 
 
O objetivo final deste projeto de extensão é criar um hub de inovação na UNESA, inserindo a IES como elemento central de um ecossistema 
empreendedor local capaz de gerar novos negócios de elevado impacto corporativo, econômico e social. 
A criação de um hub de inovação na UNESA como parte de sua inserção em um ecossistema empreendedor local capaz de gerar novos negócios, se 
justifica na medida em que se reconhece que no cenário atual, as IES, mais do que inovações incrementais que as ajudam a ocupar espaços competitivos 
de mercado no curto prazo, aperfeiçoando seus modelos de negócio vigentes, precisam criar as bases necessárias para sustentar no longo prazo um 
processo de inovação disruptiva que viabilize o desenvolvimento de novos modelos de negócios, sustentáveis e de elevado impacto corporativo, 
econômico e social. 
Este projeto se propõe a estudar as dificuldades e desafios a serem superados para o desenvolvimento de novos modelos de negócios em Instituições 
de Ensino Superior, especialmente concebidos a partir da criação no interior da estrutura das universidades de hubs de inovação que sirvam de motor 
propulsor para a integração das IES com o mercado e outros atores da sociedade que contribuem para a formação de ecossistemas empreendedores. 
Por se tratar de um tema urgente, o seu objetivo é compreender os mecanismos que podem ser desenvolvidos para viabilizar a construção e consolidação 
de todo o arcabouço necessário para introduzir nas universidades modelos de negócios inovadores e sustentáveis no longo prazo que representem 
fontes de geração de receitas que vão muito além do tradicional “produto ensino”. 
Assim, o desenvolvimento desse ecossistema, com todas as suas características próprias, conceituais, estratégicas, estruturais e de processos de 
funcionamento, se pretende algo inovador, na medida em que demonstrar sua capacidade de agregar uma nova maneira de suportar com efetividade 
o surgimento de novos negócios no ambiente das instituições de ensino superior. 

Título RESPONSABILIDADE SOCIAL – UMA AVALIAÇÃO ATRAVÉS DE MODELAGEM DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS NUMA 
GRANDE CORPORAÇÃO BRASILEIRA. 
 
Docente orientador: Antônio Carlos Magalhães da Silva                                                     E-mail: antonio.msilva@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      
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Título do Projeto  
Responsabilidade Social – Uma avaliação através de modelagem de equações estruturais numa grande corporação brasileira. 
 
Resumo do Projeto * 
O resumo deve conter entre 2000 e 4000 caracteres, contemplando os seguintes itens: introdução, justificativa, objetivos, metodologia, viabilidade 
econômico-financeira, metas, impacto social, abrangência geográfica e referências. 
 
Introdução 
A área de responsabilidade social das organizações tem apresentado relevância a cada dia pela necessidade de apresentar aos stakeholders como suas 
atividades são importantes para a sociedade. A utilização de métricas quantitativas nessa área, assim como em diversos campos, é um dos temas 
presentes em nosso cotidiano de pesquisa, com o objetivo de identificar o quanto as organizações estão colaborando efetivamente em nossa sociedade. 
Este projeto de extensão visa, com o auxílio de alunos da pós-graduação da Universidade Estácio de Sá, a realização de estudos e trabalhos no tema, 
baseado principalmente na produção de artigos acadêmicos para periódicos com elevada qualificação junto ao Qualis (classificação da Capes). 
A proposta deste projeto de extensão abordará duas áreas que possuem relevância na área de gestão. Responsabilidade Social e Métodos Quantitativos. 
Em linha com as características presentes em trabalhos de pesquisa, este projeto abordará parte do tempo no estudo de referencial teórico sobre o 
tema, assim como a aplicação do conhecimento adquirido num estudo de caso prático 
 
Justificativa 
Com a perspectiva de a cada dia maior relevância da responsabilidade social das organizações este trabalho está em linha com um tema contemporâneo 
e de forte aplicação prática em nosso mercado de gestão e negócios. Além disso, vale destacar a questão do ESG (Environment, Social e Government) 
ganha relevância nos últimos meses, sendo umas das variáveis que estão sendo muito utilizados por diversos agentes, até mesmo por investidores na 
determinação das empresas que possam ser objetos de investimento. 
 
Objetivos 
Análise da responsabilidade social na maior empresa petrolífera brasileiro através da metodologia da modelagem de equações estruturais. O trabalho 
terá como objeto final a produção de 1 a 2 artigos acadêmicos que serão submetidos a periódicos com excelente classificação junto ao WebQualis (de 
nível B3 ou superior). O projeto de pesquisa será realizado com pesquisa de campo (questionários) junto aos funcionários da organização.  
 
Metodologia 
O projeto de extensão utilizará uma metodologia quantitativa (Modelagem de Equações Estruturais) na análise dos resultados dos questionários 
estruturados que serão gerados (baseados em referencial teórico robusto sobre o tema). Sendo assim, a metodologia poderá ser realizada de forma 
remota (a pandemia da Covid-19 não será problema na aplicação da metodologia). 
 
Viabilidade Econômico-financeiro 
Este projeto de extensão será realizado com recursos próprios e com o auxílio de alunos da pós-graduação da Unesa para a confecção dos artigos 
acadêmicos que serão enviados ao longo do projeto. É importante citar que estes trabalhos poderão ser objeto de dissertações de mestrado e artigos 
acadêmicos do corpo discente. 
 
Impacto Social 
Os resultados gerados pela pesquisa de campo deste projeto de extensão serão impactantes na organização em análise e também para a pesquisa 
acadêmica em geral, tendo em vista os resultados e as respectivas análises que serão obtidas. 
 
Abrangência geográfica 
A corporação em questão é a maior empresa petrolífera do Brasil, com atuação em diversos estados brasileiros. Dessa forma, a pesquisa possui caráter 
nacional. Além disso, a metodologia também poderá ser aplicada em outros trabalhos acadêmicos. 
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 Gestão  

Projeto(s) do curso: Administração 

Título “Elaboração de Blog Correlacionando o Uso das Histórias em Quadrinhos com a Educação Ambiental”. 
 
Docente orientador: André Luis Soares Samarra                                                                   E-mail: andre.smarra@estacio.br                                                                                                       

DESCRIÇÃO DO PROJETO      
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