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PROJETOS DE EXTENSÃO 2022 - ESTÁCIO ALAGOINHAS

Saúde

Projeto(s) do curso: Medicina

Título: CONSCIENTIZAÇÃO DOS ESCOLARES ACERCA DA SÍFILIS ADQUIRIDA: EDUCAÇÃO CONTINUADA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) curável e exclusiva do ser humano, causada pela bactéria Treponema pallidum. A transmissão 
pode ocorrer de muitas formas dentre as quais, pode-se citar o contato sexual desprotegido com indivíduos infectados, via hematogênica e por meio 
do contato direto com a mucosa, sangue ou saliva de pacientes infectados. Com base nos dados do Ministério da Saúde (2017), notificados pelo 
SINAN - Sistema de informação de agravo e notificação, no período de 2010 a junho de 2017, foram notificados um total de 342.531 casos de sífilis 
adquirida, dos quais 10,4% são no Nordeste. Diante dos pontos apresentados o objetivo geral do trabalho consiste em planejar e executar ações 
educativas direcionadas aos adolescentes das escolas selecionadas do município de Alagoinhas. Destaca-se os seguintes objetivos específicos: a) avaliar 
o conhecimento e comportamento sexual de pré-adolescentes e adolescentes sobre a sífilis; b) correlacionar os dados sociodemográficos com o nível 
de conhecimento dos mesmos; c) preparar materiais didáticos para facilitar o processo de ensino aprendizagem; e, d) realizar as ações educativas nas 
escolas selecionadas no município de Alagoinhas. O presente trabalho será realizado em escolas públicas e/ou privadas selecionadas do município de 
Alagoinhas e contará com a participação voluntária de 10 (dez) discentes do Curso de Medicina da Faculdade Estácio de Alagoinhas. A seleção dos 
discentes que participarão do Projeto será realizada pela Coordenação de Extensão da Faculdade em parceria com o docente responsável. Assim, 
considerando a emergência da sífilis na população geral e seus espectros que englobam a saúde materno-infantil, bem como as dificuldades 
encontradas pelo Sistema Único de Saúde em superar o modelo biomédico, a fragmentação do cuidado e o emprego das políticas de saúde instituídas 
no âmbito mundial e nacional, justifica-se a necessidade de realização de ações educativas que permitam a atuação mais eficaz de medidas de 
intervenção, a partir da realidade local. O trabalho possui viabilidade financeira, pois será realizado com o apoio da Faculdade Estácio de Alagoinhas e 
com recursos próprios. Espera-se contribuir para a diminuição de novos casos de sífilis entre os pré-adolescentes e adolescentes em escolas do 
município de Alagoinhas-Bahia.

Docente orientador: ALEX BARBOSA DOS SANTOS E-mail: alex.barbosa@estacio.br* Bolsista
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2022 - ESTÁCIO AMAPÁ

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS REEDUCANDOS DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ- IAPEN COMO 
IMPLEMENTO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O presente projeto de extensão possui como finalidade atender às demandas da comunidade carcerária do Estado do Amapá, promovendo assistência 
jurídica aos apenados, entre homens e mulheres, de forma gratuita, nas áreas cíveis, criminais e previdenciárias, consequentemente contribuindo com 
a formação acadêmica dos estudantes do Curso de Direito da Faculdade Estácio do Amapá. Considerando que a Assistência Jurídica é um direito do 
apenado, por resultar na diminuição dos índices de superlotação e viabilizar a ressocialização, entendemos que o presente projeto de extensão pode 
contribuir tanto na vida acadêmica e profissional dos alunos do Curso de Bacharelado em Direito da Faculdade Estácio do Amapá, como também para a 
sociedade, pois os acadêmicos, após convênio a ser elaborado com a Defensória Pública do Amapá, auxiliaria este órgão nos seguintes aspectos: a) 
consulta jurídica gratuita aos apenados que cumprem regime fechado no Instituto de Administração Penitenciaria do Estado do Amapá; b) promoção 
de acesso a uma ordem jurídica justa e efetivar a cidadania para que cada pessoa possa viver com dignidade, dessa maneira, impulsionando o 
desenvolvimento regional, num viés transformador; c) atendimento à população carcerária nas áreas cíveis, criminais e previdenciárias; d) análise da 
função social e o papel do operador do Direito na sociedade. Como metodologia adotar-se-á as três fases a saber: A primeira fase consiste na 
elaboração de convênio com a Defensória Pública do Amapá. A segunda fase consistirá nos atendimentos aos apenados que cumprem regime fechado 
no Instituto de Administração Penitenciaria do Estado do Amapá-IAPEN, promovendo minutas de peças práticas profissionais nas áreas cíveis, criminais 
e previdenciárias de acordo com as demandas trazidas pelos reeducandos. Na terceira e última fase, a qual deve ocorrer após a elaboração do relatório 
final do projeto, teremos realização de palestras e roda de conversa, as quais terão a participação dos acadêmicos que fizeram parte do projeto e 
contarão a experiência destes. Quanto à viabilidade econômico-financeira os custos do Projeto de Extensão estão assegurados pela utilização da bolsa 
de extensão. Como metas firmaremos convênio com a Defensoria Pública do Estado do Amapá; com a participação de 20 alunos do curso de 
Bacharelado em Direito nos atendimentos a serem realizados na Defensoria Pública do Amapá e no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá-
IAPEN; O propósito é realizar 500 (quinhentos) atendimentos durante o projeto. Dessa forma, o projeto terá um grande impacto social, pois 
oportunizará assistência Jurídica dos reeducandos, objetivando assim contribuir para ressocialização destes, redução da superlotação carcerária, 
observando as diretrizes legais e dando efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana. Portanto, a abrangência geográfica do projeto 
atenderá apenas aos presos do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Amapá-IAPEN, que estejam reclusos em Macapá-AP, seja o 
presídio masculino ou feminino.

Docente orientador: MARCOS ANDRÉ BARROS PEREIRA E-mail: marcos.barros@estacio.br* Bolsista

Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Design de Interiores

Título: CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA EM EXPRESSÃO E REPRESENTAÇÃO GRÁFICA PARA PROJETOS EM DESIGN DE INTERIORES

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Na economia criativa, a expressão e a representação gráficas constituem ações não verbais de comunicação de ideias (CHING, 2011; CARRANZA; 
CARRANZA, 2018). O Design de Interiores por consistir em uma área interdisciplinar entre criação e construção civil, deve proporcionar diálogo entre 
diferentes partes interessadas, as quais envolvem desde a concepção de projetos (projetistas) até sua construção - construtores, clientes e usuários 
(GIBBS, 2014). Dessa forma, ao projetar o espaço, os projetistas devem compreender aspectos como: linguagem padronizada de desenho técnico 
arquitetônico; componentes construtivos dos ambientes interiores; tipos de meios de expressão, que podem ser físicos ou digitais, e; formas de 
apresentação de projeto de interiores (CHING; BINGELLI, 2013). Entende-se que o pleno domínio das linguagens técnicas de expressão e representação 
gráfica é um aspecto que favorece a inserção do profissional de forma mais rápida no mercado de trabalho. Nesse contexto, em função da pandemia 
de Sars-Cov-19 se observaram impactos no aprendizado pela adoção do ensino remoto como alternativa em disciplinas de natureza estritamente 
prática. Um dos diferenciais é fortalecer meios de expressão digitais não ofertados na matriz curricular do curso. O objetivo geral deste projeto é 
promover capacitação tecnológica para discentes e comunidade externa nas áreas de expressão e representação gráfica aplicadas ao desenvolvimento 
de projeto de design de interiores, a partir da oferta de cursos presenciais de curta duração em meios digitais em: Fundamentos de Desenho 
arquitetônico aplicado a interiores, Modelagem tridimensional de ambientes interiores e Diagramação e apresentação de projeto. A metodologia prevê 
a implementação do projeto em 4 fases: 1) Capacitação interna teórica e tecnológica de discentes extensionistas; 2): Elaboração dos cursos e 
treinamento para monitoria de alunos extensionistas; 3) Oferta de Cursos: (a) Fundamentos de Desenho arquitetônico aplicado a interiores (laboratório 
de desenho técnico); (b) Modelagem tridimensional de ambientes interiores (Programa SketchUp) e, (c). Diagramação e apresentação de projeto 
(Programa Layout); 4) Elaboração de Avaliação Interna de Desempenho e Redação de Relatório Final. No detalhamento da fase 3, se almeja que cada 
curso possua duração de 4 semanas, sendo 2 dois dias de aula em cada semana, com duração de 3h cada aula, no turno vespertino. Serão ofertadas 2 
turmas para cada curso, em meses subsequentes, correspondendo a 6 meses de duração. Cada turma possuirá capacidade máxima de até 15 alunos, 
adotando-se as medidas de distanciamento social. As aulas serão ministradas pelo coordenador do projeto, com o apoio dos monitores. As ofertas 
podem ocorrer em regime remoto, contudo, é preferencial que ocorram de modo presencial. A viabilidade se justifica na utilização da infraestrutura 
existente dos laboratórios de desenho técnico, de informática e softwares existentes (SketchUp e Layout) na Faculdade Estácio do Amapá. Como metas 
previstas se pretende: gerar capacitação em meios de representação mais difundidos no mercado de interiores; alcançar público interno e externo da 
Região Metropolitana de Macapá; estimular a pesquisa e a extensão acadêmica. Os impactos sociais preveem maiores possibilidades de inserção dos 
discentes no nicho mercadológico da construção civil do Estado do Amapá. Atribui-se ênfase a isso por entender a relevância social do curso em 
Tecnologia em Design de Interiores ser o primeiro da área no Estado. Finalmente, outro aspecto é a formação dos alunos extensionistas como 
facilitadores, o que agrega experiências positivas em suas trajetórias profissionais.

Docente orientador: JACY SOARES CORRÊA NETO E-mail: jacy.sneto@professores.estacio.br* Bolsista
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2022 - ESTÁCIO AMAZONAS

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: CONSCIENTIZAÇÃO E COMPREENSÃO DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE MANAUS SOBRE A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO 
MUNICIPAL COMO MEIO DE MATERIALIZAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A apropriação e utilização de termos e expressões revelam estratégias de dominação simbólica dentro dos diversos campos de conhecimento. 
(BOURDIEU, 1989) Neste sentido, a utilização do termo “gratuito” para definir os serviços prestados pelo Estado distorce a compreensão dos cidadãos 
sobre o próprio papel da gestão municipal e suas prerrogativas e deveres. Paralelo a este fator, a esfera pública, importante elemento no modelo 
democrático de gestão, sofreu uma mudança estrutural, a partir da ascensão da mídia de massas, fragilizando-a e diminuindo gradativamente seu 
poder de coerção e influência no jogo político. (HABERMAS, 2014) Por outro lado, a consolidação do próprio modelo democrático, naquilo que se 
configura como Estado Democrático de Direito, aponta para o fato de que este último é fruto da busca de uma síntese entre o Estado Liberal e o Estado 
Social, agora com objetivo de transformação do Status Quo. (STRECK, 2014) A partir destes eixos, considera-se que a conscientização de alunos sobre a 
correta compreensão do modelo de gestão municipal, é elemento este fundamental na constituição de democracias sólidas e sustentáveis. (DAHL, 
2012).  Justificativa: promover uma cultura de acesso à informação de forma crítica na consolidação da cidadania e direitos fundamentais.  Objetivos: 
1) Avaliar previamente a compreensão de alunos da rede municipal de Manaus sobre o papel da gestão municipal, seus deveres e mecanismos de 
atuação; 2) Viabilizar a compreensão de alunos da rede municipal de Manaus sobre o papel da gestão municipal como mecanismo de materialização de 
direitos fundamentais; 3) Avaliar os impactos do processo de educação e compreensão da realidade relativa à gestão municipal  promovido pelo 
projeto de extensão aqui proposto, no fortalecimento da esfera pública, dentro do recorte geográfico e local sugerido. Metodologia: O projeto se 
utilizará de métodos de pesquisa quantitativos e qualitativos para recolher e interpretar a percepção prévia dos alunos sobre o papel da gestão 
municipal, produzindo uma média perceptiva que permita a condução qualificada e adequada à realidade dos mesmos dos conceitos e informações 
necessárias ao aprimoramento da compreensão do papel da gestão municipal na promoção de direitos fundamentais de forma sustentável. Viabilidade 
econômico-financeira: Os recursos utilizados compreendem deslocamento dos componentes do projeto de extensão até a(s) escola(s) e para as 
reuniões periódicas do grupo, impressão de formulários para aplicação de pesquisa prévia com os alunos da(s) escola(s) selecionadas bem como 
viabilidade de instrumentos de trabalho e de toda a infraestrutura necessária para a concretização do projeto proposto.  Metas: 1) Estudo teórico 
prévio; 2) Seleção do público específico para aplicação do projeto; 3) Compreensão prévia do conhecimento dos alunos sobre gestão municipal; 4) 
Analisar e tabular os resultados desta abordagem prévia; 5) Promover palestras e rodas de conversa com alunos a respeito da gestão municipal, suas 
atribuições, deveres e possibilidades na materialização de direitos fundamentais; 6) Compreensão posterior do conhecimento dos alunos sobre gestão 
municipal; 7) Análise teórica dos resultados e confecção do relatório final.  Impacto social: Fomentar o acesso a fontes seguras de informação por parte 
dos alunos, cidadãos em formação, desenvolvendo uma cultura de conhecimento crítico e embasado, bem como do direito como fato determinante na 
democracia.  Abrangência geográfica: Número limitado de escolas e no máximo duas regiões geográficas da cidade de Manaus.

Docente orientador: MARCELO SOUTO DA SILVA E-mail: mssouto@gmail.com* Bolsista

Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado

Título: CUNHANTÃS DO RUGBY: O ESPORTE FEMININO COMO FORMAÇÃO
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
É de se observar em manifestações esportivas questões negativas relacionadas ao gênero, como por exemplo, para as mulheres, desigualdade em 
várias situações quando comparadas aos homens. No aspecto de rendimento, lazer ou educacional, se consegue identificar um cenário pouco favorável 
à prática esportiva por mulheres. A baixa participação no fenômeno esportivo pode estar ligada diretamente a imposições ao longo da história, pois 
este reflete intrinsecamente os valores de uma sociedade. JUSTIFICATIVA: O Rugby é uma modalidade coletiva praticada mundialmente, porém 
considerado um território masculino por excelência devido alto grau de contato físico e outros fatores ligados a símbolos e representações 
relacionadas ao universo masculino. Na cidade de Manaus, Amazonas, Brasil, existe uma única equipe feminina e a baixa adesão, considerando o 
número de praticantes masculinos, nos levanta à indagação sobre a necessidade de apresentar às meninas, principalmente em idade escolar, 
considerando a filosofia do esporte, a modalidade ainda pouco difundida. OBJETIVO: Realizar a iniciação do Rugby para meninas em idade escolar; 
especificamente, no Ensino Fundamental 2. Esse projeto de extensão poderá, a partir dos seus relatos, nos apresentar lacunas e respostas às já 
existentes, sobre a baixa participação feminina no Rugby. Assim, pensando em pesquisa a partir da extensão, é estudo transversal, misto, descritivo e 
conta com uma amostra por conveniência, pois vamos escolher uma escola pública de área considerada periférica para que possamos unir a prática do 
esporte com a formação social. METODOLOGIA: O projeto acontecerá nas seguintes fases: escolha da escola; captação de alunas; apresentação teórica 
do Rugby; pelo menos 6 meses de prática esportiva (ensino das Habilidades Especializadas do Rugby); levar as meninas para conhecer e vivenciar um 
dia de treinamento com uma equipe esportiva competitiva; finalizar com um minifestival. Uma pesquisa (OLIVEIRA et. al, 2019) realizada com um time 
feminino da cidade de Manaus, Amazonas, Brasil, com 9 mulheres que praticavam Rugby em média há 4,5 anos teve aplicação de um questionário com 
questão norteadora “O que te faz permanecer praticando o Rugby de quando iniciou até hoje?”. De 9 respostas, 7 afirmam que a permanência se dá 
pelos valores que o esporte prega. Entretanto, quando analisamos uma segunda pergunta, relacionada às dificuldades enfrentadas na prática do 
esporte – “Quais as maiores dificuldades que você enfrenta para/na prática do Rugby?” – 3 afirmam que a dificuldade está na baixa adesão feminina, 
gerando pouca ou nenhuma competição; 3 colocam que não há reconhecimento e faltam incentivos, bem como investimentos; as demais afirmam que 
a dificuldade é por falta de oportunidades e visibilidade; 1 afirma que não há nenhuma dificuldade. Considerando esses achados, podemos refletir que 
os mesmos valores que fazem as atletas permanecerem na prática esportiva não gera incentivo e estímulo positivo para a adesão de mais mulheres, 
nem traz qualquer valorização de equipe que poderia gerar mais oportunidades de práticas e competições. No contexto geral, uma situação está 
relacionada à outra. Falta de pessoas oportuniza não competições e, consequentemente, não há visibilidade; assim permanecendo sem incentivos e 
investimentos. É como um ciclo, porém, esse não coopera positivamente. As respostas apresentadas não corroboram com a colocação inicial da 
literatura de que a adesão feminina se torna cada vez mais visível. Assim, é necessário repensar ações que estejam sendo feitas para trazer novas 
adeptas ou, se na falta, planejar aquelas que deem visibilidade à prática feminina, de maneira a difundir o Rugby entre todas. Os valores financeiros 
serão para compra de materiais básicos como bolas e cones; META: ensinar os valores e habilidades do Rugby; Impacto Social: oportunizar direitos para 
meninas em áreas de vulnerabilidade social; abragência geográfica: uma zona de Manaus.

Docente orientador: PATRÍCIA BARROSO DE OLIVEIRA E-mail: patriiciabarroso@gmail.com* Bolsista

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título: EU SOU A CARA DA ESTÁCIO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A educação em saúde são atividades que visa a melhoria da qualidade de vida do indivíduo buscando as mudanças de atitudes através do fornecimento 
de conhecimentos, fortalecimento da organização social em rede, controle social e adoção de comportamentos saudáveis, desenvolvendo o senso de 
responsabilidade pela própria saúde e a qualidade da saúde da comunidade ao qual o profissional está inserido.  O enfermeiro é visto como um 
educador nato em saúde, pois desempenha atividades educativas, com o objetivo de orientar seu público sobre doenças e suas particularidades 
apresentando as estratégias de prevenção, além das opções de tratamentos e reabilitação. As atividades educacionais são atividades primordiais ao 
enfermeiro e estão inseridas em sua rotina de trabalho, que busca estratégias a fim de transferir o conhecimento ao paciente e/ou familiar.  
JUSTIFICATIVA - As atividades extracurriculares buscam suprir a necessidade apresentada pelos nossos acadêmicos, a fim de ofertar uma formação de 
qualidade e que busca abranger todos os aspectos de sua profissão. Busca-se a ação do docente e da instituição formadora a ofertar e se envolver 
nesse processo por meio da oferta e do desenvolvimento de táticas que incitem a importância das práticas educacionais dos estudantes, permitindo a 
proatividade e tomada de decisões do futuro enfermeiro, geram conhecimento, habilidades, aproximação com o mercado de trabalho, e no caso da 
educação em saúde, a interação com a comunidade. OBJETIVOS: Desenvolver habilidades educativas e a tomada de decisão do estudante de 
enfermagem, Ofertar atividades educacionais à comunidade em geral, Desenvolver trabalhos científicos que levem o nome e reconhecimento à 
instituição de ensino, Apresentar o nome “Estácio” para a comunidade em geral. METODOLOGIA - Projeto de extensão voltado ao serviço de educação 
em saúde que será realizado por meio das seguintes etapas: Seleção dos discentes participantes por meio de inscrição em formulário eletrônico; 
Capacitação dos discentes para o desenvolvimento de atividades educativas; Realização de encontro científico mensal entre os participantes do projeto 
juntamente com o docente responsável para discussões e organização das atividades do mês; Desenvolvimento e organização de atividades educativas; 
Elaboração de trabalhos científicos baseados nas vivencias dos acadêmicos dentro do projeto; Apresentação sobre a vivência e no projeto. 
VIABILIDADE ECONÔMICO – FINANCEIRO: Este projeto visa resgatar documentar e divulgar o nome da Faculdade Estácio Amazonas para a população 
em geral, por meio das práticas educacionais juntamente com as ações comerciais realizadas em empresas e comunidades, o que fará com que ocorra 
o crescimento do curso e da instituição de ensino, por meio da formação de profissionais com qualidade e também a captação de futuros novos 
acadêmicos em detrimento à divulgação da marca da instituição.   METAS: Duas atividades educacionais ao mês, a depender da demanda apresentada 
e solicitada. IMPACTO SOCIAL: O processo educacional ajudará o educando a tomar suas próprias decisões em relação a sua saúde tendo informações 
pertinentes e de origem científica, trabalhando principalmente no processo de prevenção de agravos à saúde de uma comunidade. ABRANGÊNCIA 
GEOGRÁFICA: As atividades serão realizadas no município de Manaus.

Docente orientador: ALINE LIBORIO DE OLIVEIRA E-mail: aline.loliveira@professores.estacio.br* Bolsista
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2022 - ESTÁCIO AMAZÔNIA

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.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
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”. Desta forma, por dia, 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. Com o início 
dos trabalhos humanitários em Roraima, prontamente foi articulada uma rede de atuação em conjunto com a Operação Acolhida, a saber: ACNUR, 
OIM, UNFPA, IMDH. Nesse contexto migratório, merece especial atenção o grupo de crianças migrantes e refugiadas, separadas, desacompanhadas, 
indocumentadas e apátridas, que ingressam diariamente no território nacional. Desse modo as crianças, bem como muitos adultos, necessitam de 
consultoria jurídica e demandas judiciais para resolver seus problemas jurídicos.

Docente orientador: ROZINARA BARRETO ALVES E-mail: rozinara.alves@estacio.br* Bolsista

Saúde

Projeto(s) do curso: Biomedicina

Título: INCLUSÃO DIGITAL DE ACADÊMICOS DA ESTÁCIO DA AMAZÔNIA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM A PROMOÇÃO DE SAÚDE:  
ESTRATÉGIA TECNOLÓGICA REMOTA.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC ́s) em saúde são instrumentos importantes para desenvolver práticas educativas, disponibilizar 
informações, garantir confiabilidade, facilitar o fluxo de dados e informações, estabelecer rotinas e protocolos, além de proporcionar avaliações do 
processo de cuidar. Uma dessas tecnologias é a produção de vídeo como método audiovisual que 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 cada vez mais aplicada para manutenção de cuidados
 com a saúde e prevenção da Covid-19. A necessidade de inclusão digital está cada vez mais requerida e o acesso à internet é considerado um direito 
fundamental pela ONU, embora nem todos tenham essa acessibilidade e quando tem não sabem utilizá-la em ações produtivas de divulgação da 
informação segura. Desta forma, os objetivos deste projeto de extensão social é a produção de vídeos por no mínimo oito alunos por semestre, 
selecionados de cursos da área de saúde do Centro Universitário Estácio da Amazônia para dar continuidade em 2022 ao projeto de promoção de 
saúde remota realizado em 2021. Como metodologia para execução deste projeto, haverá a seleção e inclusão de novos alunos para treinamento de 
técnicas básicas de produção de vídeos, utilizando-se de  aplicativos e programas gratuitos para divulgação do conhecimento adquirido em sala de aula
 na promoção de saúde via web. O material gravado discorrerá sobre temas relacionados a saúde pública, agregando recursos de texto, imagem e áudio
 com a finalidade de alcançar o maior público possível por meio de redes sociais. 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 nas diversas plataformas públicas, canais e redes da internet. Logo, a viabilidade-econômica é possível pois os recursos financeiros serão 
próprios do docente/coordenador e de colaboradores. Pretende-se com o projeto alcançar as seguintes metas: promover a saúde de forma remota à 
população de Roraima referente as principais doenças que podem pôr em risco a saúde coletiva; incluir o aluno no meio digital; permitir que o aluno 
desenvolva competências profissionais ao produzir conhecimento e aplicar na divulgação por material audiovisual com promoção da saúde. Neste 
sentido, o impacto social e abrangência geográfica, pode ser considerada como toda a população de Roraima, bem como poderá abranger a grande 
massa de usuários da internet.

Docente orientador: CHRISTINNY GISELLY BACELAR LIMA E-mail: tinnygiselly@gmail.com* Bolsista

Projeto(s) do curso: Farmácia

Título: IMPLANTAÇÃO DE UM CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO NO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DA AMAZÔNIA PARA ATENDIMENTO CLÍNICO À 
POPULAÇÃO BOAVISTENSE.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Farmácia é uma profissão milenar, com um sólido respaldo histórico no país. Logo, os que exercem essa profissão têm a missão de contribuir para a 
melhoria da saúde e ajudar os pacientes a fazer o melhor uso dos seus medicamentos. Nesse contexto os problemas na farmacoterapia são 
responsáveis por cerca de 9 a 24% das internações hospitalares provenientes dos atendimentos de urgência. Como consequência, observa-se um 
considerável crescimento, nos últimos anos, em relação à implantação de serviços farmacêuticos clínicos. Um ponto essencial na nova etapa da 
formação profissional dos farmacêuticos consiste nas instituições formadoras apresentarem como foco o cuidado centrado na comunidade. Assim, 
justifica-se o presente projeto de extensão social no sentido de enfatizar que a atuação do farmacêutico no cuidado direto à comunidade, a fim de 
reduzir a morbimortalidade relacionada ao uso dos medicamentos, promover a saúde e prevenir a doença e outras condições, é um desafio para o 
sistema de saúde brasileiro. Nesse contexto, diversos países, incentivaram a ampliação da atuação clínica do farmacêutico como estratégia para a 
obtenção dos melhores resultados com os tratamentos e obtiveram efeitos positivos. Adicionalmente, a aplicação dessas metodologias durante a 
formação acadêmica deve visar ao desenvolvimento de competências relativas ao acolhimento e à identificação das necessidades de saúde da 
comunidade, ao planejamento e à implantação de intervenções e à avaliação dos resultados. Assim, o objetivo deste projeto de extensão é implantar 
um consultório farmacêutico no Centro Universitário Estácio da Amazônia como cenário prático de atendimento à população local e para o 
desenvolvimento de habilidades clínicas nos futuros profissionais farmacêuticos. Para isso, a metodologia adotada deverá buscar realizar os 
atendimentos com diferentes membros da comunidade local próxima à instituição. Em decorrência do cenário pandêmico, como forma de 
implementação das ações de orientação farmacêutica clínica, estipula-se a execução de algumas abordagens, como a sensibilização da comunidade 
sobre a importância do serviço, com ampla divulgação em mídias digitais. Como forma de promoção de saúde, será realizado o acompanhamento 
farmacoterapêutico através das consultas farmacêuticas definidas em conjunto entre o paciente, a profissional farmacêutica e os alunos extensionistas 
do curso de Farmácia. Nas consultas farmacêuticas, serão adotadas as medidas de distanciamento social, uso de máscaras e álcool em gel nas 
dependências da instituição. Entende-se que existe à viabilidade econômico-financeira, uma vez que utilizará espaço físico já disponível no Centro 
Universitário Estácio da Amazônia. Ademais, os recursos audiovisuais e cartilhas, deverão ser confeccionados pelos integrantes do projeto e divulgados 
em redes sociais, como o Instagram da instituição, não havendo custos extras ao projeto. Espera-se beneficiar diretamente a comunidade local boa-
vistense, no que tange a melhoria da qualidade de vida devido a redução dos problemas relacionados à medicamentes, bem como os acadêmicos de 
Farmácia, estimulando o conhecimento sobre a atividade clínica farmacêutica. O impacto social poderá ser mensurado, observando-se 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 acompanhamento profissional correto, logo, melhorando sua qualidade de vida. Desta forma, a 
abrangência geográfica pode ser estimada na população boa-vistense usuária de medicamentos, bem como aumentada a nível nacional através da 
divulgação dos dados obtidos nos acompanhamentos farmacoterapêuticos.

Docente orientador: IARA LEÃO LUNA DE SOUZA E-mail: iara.leao@estacio.br* Bolsista
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2022 - ESTÁCIO ANANINDEUA

Licenciaturas

Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título: NEUROECOLOGIA DE AVES MARINHAS MIGRATÓRIAS: UMA VIAGEM CIENTÍFICO-MIDIÁTICA A PARTIR DA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA-PA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Início de Percurso O presente projeto é resultado de duas pesquisas de mestrado, do Programa de Criatividade e Inovação em Metodologias de Ensino 
Superior (PPGCIMES), da Universidade Federal do Pará (UFPA). As pesquisas tiveram como objetivo construir uma websérie em duas temporadas, 
compostas de seis episódios, utilizando como linguagem o desenho animado no intuito de divulgar conceitos científicos de forma lúdica e orientar 
professores a como utilizar essa estratégia em sala de aula para ministrar conteúdos curriculares. As pesquisas do referido mestrado surgiram como 
uma necessidade da divulgação de resultados frutos de um projeto de pesquisa desenvolvido na cidade de Bragança do estado do Pará, que investiga 
neuroecologia de aves marinhas migratórias. O projeto “Neuroecologia de Aves Migratórias Marinhas” é uma dessas pesquisas, capitaneada pelo 
professor doutor Cristovam Wanderley Picanço Diniz (UFPA), como coordenador geral; professores Ruben Carlos Araújo Guedes, da Universidade 
Federal de Pernambuco, (UFPE) e Cristovam Guerreiro Diniz, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), como 
coordenadores; além da colaboração do professor David Sherry, da University of Western Ontario (UWO), que realiza parte da pesquisa no Canadá. Os 
pesquisadores investigam como os diferentes padrões migratórios adotados pelas aves das espécies Calidris pusilla (maçarico rasteirinho) e Actitis 
macularia macularius (maçarico pintado ou maçarico maculado), interferem no desenvolvimento hipocampal e cognitivo destes pássaros. Além dos 
maçaricos, a pesquisa também é realizada com a batuíra, ave da espécie Charadrius collaris. O objetivo do estudo é comparar o desenvolvimento 
neural de aves migratórias (Calidris pusilla e Actitis macularia macularius) e não migratórias (Charadrius collaris), a fim de esclarecer quais são os 
impactos da migração sobre o sistema nervoso. Para isso, são feitas análises genéticas, morfológicas, morfométricas, citoarquitetônicas, entre outras, 
além de análises sobre a alimentação adotada por essas aves. Comparação entre Calidris pusilla, maçarico-rasteirinho (esquerda) e Charadrius 
collaris,batuíra de coleira (direita) Fonte: Wikiaves. Imagem 2 - Actitis maculariamacularius (maçarico pintado). A direita vê-se a sua plumagem na 
coloração do período não reprodutivo. Na imagem da esquerda, o maçarico apresenta coloração do período reprodutivo Fonte: Wikiaves. Todo esse 
esforço de pesquisa é realizado para que, futuramente, possam ser adotadas estratégias e políticas públicas de preservação ambiental; formar recursos 
humanos avançados na área de Neuroecologia de aves marinhas migratórias; e gerar materiais paradidáticos que contribuam com a difusão científica 
sobre Neurociências e Neurobiologia. Esses são alguns dos resultados que podem ser alcançados a partir do desenvolvimento da pesquisa e que são 
fundamentais para que a população possa entender a importância da migração de aves marinhas para a manutenção do equilíbrio ambiental. A partir 
da investigação e compreensão de mecanismos neurais envolvidos na migração, é possível acompanhar e compreender as decisões acerca das rotas 
que as aves tomam nas suas viagens. Dessa forma, é possível desenvolver estratégias de preservação ambiental, uma vez que as aves contribuem com 
a introdução de diversos componentes químicos necessários para a manutenção da fauna e flora marinha e terrestre durante as viagens. As aves 
migram em busca de melhores condições de sobrevivência. Os locais que oferecem maior disponibilidade de alimentos e condições favoráveis para o 
repouso são os destinos escolhidos para o estabelecimento desses pássaros por um determinado período de tempo, até que o local de onde partiram 
proporcione novamente condições favoráveis à sua sobrevivência. (ANTAS, 1983).

Docente orientador: ANGELA TAMIRES NASCIMENTO ALEXANDRE E-mail: angela.alexandre@estacio.br* Bolsista
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2022 - ESTÁCIO BAHIA

Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Gastronomia

Título: EVENTOS GASTRONÔMICOS INTERATIVOS COMO ESPAÇO DE MEDIAÇÃO NO RESGATE DA CULTURA ALIMENTAR ORIGINÁRIA DE SALVADOR:  
FORTALECIMENTO DE SUA IDENTIDADE DIANTE DA DIVERSIDADE GASTRONÔMICA NA SOCIEDADE SOTEROPOLITANA CONTEMPORÂNEA.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A gastronomia promove o intercâmbio dos sabores, saberes e fazeres, fortalecida pela força de restaurantes, seus chefs renomados, universidades, 
reality shows e o poder das redes sociais. É notório esta atividade se fundamenta em conhecimentos e práticas relacionados à culinária, sendo esta 
entendida como conjunto de pratos da cozinha de um lugar, envolve desde a produção da comida até o ritual da refeição. A culinária local é uma 
associação dos seus elementos culturais: raiz, no comum, primitivos e limitados, com os elementos do seu conquistador; influência, no geral, mais 
amplos e definidos (CASTRO, 2002). A gastronomia incide na relação homem x alimento, na transformação da alimentação no decurso da história. 
Montanari (2008) assegura que a cozinha é o símbolo da civilização e da cultura e das práticas da cozinha como fundamento da identidade. É oportuno 
para o projeto de extensão social, vinculado ao curso de gastronomia, tornar-se espaço de mediação para o resgate da cultura alimentar originária de 
Salvador, fortalecimento de sua identidade diante da diversidade gastronômica na sociedade soteropolitana contemporânea, através de eventos 
gastronômicos interativos. O aporte teórico para o estudo sociocultural da cozinha de Salvador se apoia em Lody (2020) ao afirmar que o real valor de 
conhecer seus ingredientes, preparos e comidas é reconhecer a diversidade de segmentos etnoculturais que se afirmam nos seus sabores e 
representações, sendo, portanto, um instrumento de preservação de identidade cultural. Destarte, justifica-se a realização do projeto de extensão, que 
busca mediar discussões sobre a função sociocultural da Gastronomia a partir do resgate da cultura alimentar da cidade de Salvador, também como 
veículo para difundir os hábitos, os saberes w as práticas alimentares, destacando o seu ciclo, que vai do cultivo ao preparo, bem como das formas de 
comer. O objetivo geral deste projeto é a realização de rodas de conversa e aulas show interativas que visam disseminar aspectos socioculturais da 
cozinha de Salvador, contribuindo para o resgate da ancestralidade e integração entre os fazedores da cultura alimentar, sendo eles: produtores locais, 
organizações filantrópicas, ONGs e a própria comunidade. Os específicos são: promover os ingredientes locais como herança sociocultural; valorizar 
saberes populares como resgate e preservação, a partir da interação entre discente, fazedores da cultura alimentar e a comunidade; promover 
conhecimento a comunidade acerca da utilização de técnicas gastronômicas utilizando insumos do cotidiano, coletar evidências do projeto. A 
metodologia adotada constará de estudo sobre aspectos socioculturais da cozinha soteropolitana, capacitação discente, sistematização e realização de 
eventos planejados, resgatando as raízes socioculturais na utilização e produção da comida, além do espaço de mediação para o resgate da cultura 
alimentar tradicional soteropolitana. Na sequência serão apresentados os resultados e evidências. Quanto à viabilidade, nota-se que não haverá 
despesas financeiras extraordinárias para a IES, visto que o material audiovisual que será utilizado pelo projeto encontra-se disponível nos espaços de 
eventos.  Serão realizadas três rodas de conversas e três aulas show, para atender 40 pessoas por evento, beneficiando a comunidade do entorno do 
campus Gilberto Gil. Os eventos serão realizados via TEAMS, bem como o auditório e laboratório de aula show do campus. Suas metas: Capitar 
discentes para que sejam protagonistas e defensores do projeto. Despertar o interesse no resgate de ingredientes locais e atribuir sua importância na 
preparação gastronômica. Realizar eventos em que o saber e fazer sejam agentes transformadores. Produzir coletânea.   As referências utilizadas: 
CASTRO, Francisco Nilton. Comida se tempera com cultura. RJ, 2002. LODY, RAUL Kitutu Histórias e receitas da Africa. Senac, SP 2000. MONTANARI, 
Massimo. Comida como Cultura. Senac, SP, 2008.

Docente orientador: CRISTIANE MARIA BARRETO SILVA DE SIERVI E-mail: cristiane.barreto@estacio.br* Bolsista

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Elétrica

Título: PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE LABORATÓRIO E CURSO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL A SER IMPLEMENTADO EM ESCOLAS PÚBLICAS DE 
ENSINO MÉDIO E VIA WEB PARA TODO BRASIL
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
A robótica é um segmento que vem ganhando relevância no cenário educacional nacional. Observa-se uma forte tendência das escolas em optarem 
por métodos lúdicos para o ensino de disciplinas complexas como física e matemática. De outro lado, a robótica permite que essas disciplinas sejam 
aprendidas de forma divertida e estimulante. 	Existem grandes empresas que trabalham neste segmento no Brasil, como a LEGO que é uma empresa 
Dinamarquesa fabricante de diversos produtos na área educacional. Entre eles há dois kits de robótica, o NXT e o RCX. A empresa se destaca por 
fabricar produtos de alta qualidade. No Brasil existe um segmento da empresa que atua diretamente nas escolas. Ela oferece um serviço em que a 
escola recebe os kits além de revistas mensais. A empresa se caracteriza pela sua ampla rede de distribuição. A Lego Group teve um aumento de 13% 
no faturamento do último ano, chegando em 2020 a $ 7 bilhões (EPGrupo,2021). São realizadas também, anualmente, competições como a OBR – 
Olimpíada Brasileira de Robótica fomentando o cenário no Brasil (Olimpíada Brasileira de Robótica,2021). Estes kits, na maior parte das vezes, por 
serem importados custam milhares de reais e tem difícil manutenção. Por isso, com este projeto pretende-se elaborar um Laboratório (plataforma) 
para o Ensino da Robótica Educacional utilizando material de baixo custo (disponíveis no mercado nacional) facilitando a sua aquisição, reposição e 
diminuindo sensivelmente o custo do produto final. Além disso, será criado todo um plano de ensino, plano de aulas, apostilas e materiais de apoio 
para o “Curso de Robótica Educacional” a ser ministrado em escolas e via internet também. Tal projeto será desenvolvido em parceria com o EMIE – 
Bahia (Escritório Modelo de Inovação e Empreendedorismo da Estácio Bahia), utilizando toda a sua estrutura, corpo docente e discente. Uma vez 
iniciado o projeto, será apresentado para a equipe desenvolvedora (5 discentes) o que já existe de laboratórios deste tipo no Brasil e a concepção do 
que deverá ser desenvolvido, além das metas e cronograma de execução.  Deverá ser modelado posteriormente um plano de ensino e definidas as 
habilidades e competências a serem desenvolvidas nos alunos. A partir de então, serão escolhidas as peças que formarão o “Laboratório de Robótica” 
como: placa controladora, peças mecânicas, sensores, atuadores, dentre outras (hardware) e a plataforma de programação a ser utilizada (software – 
sempre priorizando modelos gratuitos ou o desenvolvimento de um personalizado). Ao longo do projeto deverão ser apresentados os seguintes 
resultados: - Plano de Ensino e de Aulas do curso de robótica; - Layout e Protótipo do laboratório; - Lista completa dos componentes (hardware) e 
orçamento detalhado; - Definição da plataforma de programação a ser utilizada (software); - Apostilas de utilização dos produtos confeccionados; - 
Plano de implementação do curso pela internet. A equipe trabalhará nas dependências do EMIE, podendo utilizar todos os seus recursos. Serão 
realizadas reuniões gerais semanalmente para acompanhamento das atividades. A princípio, uma vez finalizado o processo de desenvolvimento da 
plataforma de robótica educacional, pretende-se ministrar um “curso teste” para estudantes de ensino médio de escolas públicas afim de validar todos 
os produtos desenvolvidos e colher sugestões de melhorias a serem implementadas. Com isso, serão atingidos inicialmente em torno de 30 estudantes 
de Salvador e região metropolitana, contudo, o objetivo é que o projeto possa ser estendido para outras regiões do país, pois, existirá uma versão do 
curso que poderá ser ministrada pela internet, com potencial para atingir centenas ou milhares de estudantes. Referências: Olimpíada Brasileira de 
robótica, 2021. Disponível em: <http://www.obr.org.br/>, Acesso em: 30 de outubro de 2021. EPGrupo: Receita da Lego Aumenta 13% em 2020, 2021. 
Disponível em: <https://www.epgrupo.com.br/receita-da-lego-aumenta-13-em-2020

Docente orientador: LUCAS ANDRADE SILVA SANTOS E-mail: santos.lucas@estacio.br* Bolsista

Gestão

Projeto(s) do curso: Gestão Financeira

Título: EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DE EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA CRIATIVA NO CONTEXTO DO 
MERCADO PÓS COVID-19.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A pandemia da COVID-19 apresentou uma série de desafios aos empreendedores brasileiros, sobretudo aqueles do setor da Economia Criativa. 
Conforme a FGV (2020), este mercado emprega 4,9 milhões de pessoas em cerca de 300 mil empreendimentos. Destes, 63,4% tiveram operações 
paralisadas, 86,6% apresentaram queda de faturamento e 19,3% realizaram demissões. A perda estimada no biênio 2020-21 é de R$69,2 bilhões (-
18,2%). Para muitos, os efeitos foram devastadores sobre a saúde financeira, e a atual crise econômica traz, ainda, o agravamento das perdas e riscos. 
Para garantir a sustentabilidade, deve-se buscar (re)estruturar e ampliar o conjunto de ferramentas orientadas à performance de mercado, uma vez 
que a Economia Criativa é baseada em conhecimento (SERRA; FERNANDEZ, 2014). Assim, entende-se que há a necessidade instrumentalizar os 
empreendedores nas práticas mais atualizadas em Comunicação, Marketing e Estratégia, fortalecendo diante das incertezas e riscos e orientando na 
direção da efetividade e da sobrevivência no mercado. De forma a envolver a comunidade em uma iniciativa que ultrapasse os limites da Instituição e 
gere efetivo impacto, o Projeto LABCEM: Laboratório de Práticas em Comunicação, Estratégia e Marketing em Economia Criativa surge com a proposta 
de oferecer soluções efetivas por meio de atividades de pesquisa aplicada, educação continuada e consultoria. Seu objetivo geral é criar um 
ecossistema de educação, pesquisa e inovação com vistas ao suporte mercadológico a empreendimentos de Economia Criativa afetados pela pandemia 
da COVID-19. Os Objetivos Específicos são: a) Prospectar e prestar serviços de pesquisa e consultoria a tais empreendimentos; b) Oferecer ações de 
educação continuada em Economia Criativa, Empreendedorismo, Marketing Digital e correlatos às partes interessadas; c) Instrumentalizar os 
extensionistas nas metodologias e ferramentas de gestão; d) Proporcionar à sociedade um ambiente colaborativo de aprendizagem e desenvolvimento 
profissional e organizacional. Propõe-se a Pesquisa-Ação (THIOLLENT, 2007) como método de abordagem. Os parceiros serão prospectados e divididos 
em dois ciclos, conforme plano de trabalho. Os extensionistas, sob supervisão do Professor Responsável e mediante aportes teóricos e práticos, 
desenvolverão: a) diagnóstico situacional de mercado e de uso de comunicação digital, b) Planos de ação em Marketing e Comunicação, e c) 
indicadores de avaliação de desempenho. METAS: a) Atender a 20 micro e pequenos empreendimentos de Economia Criativa; b) Realizar 16 ações de 
educação continuada: 04 abertas à comunidade, 08 direcionadas aos parceiros, 04 específicas para os extensionistas; c) Gerar 02 publicações. Entende-
se que o Projeto apresenta plena viabilidade econômico-financeira, uma vez que os recursos tecnológicos envolvidos serão de propriedade do 
Professor Responsável e dos extensionistas. O material de Comunicação será desenvolvido em parceria com a Agência Sapiens (curso de Publicidade 
Estácio-BA). O impacto social surge na oportunidade de desenvolver capacidades técnicas que permitam otimizar a performance de mercado, 
contribuindo para a geração de renda e manutenção da empregabilidade e o fortalecimento da cadeia local de Economia Criativa. As ações em 
educação continuada também gerarão impactos, contribuindo para novas iniciativas empreendedoras. Aos extensionistas, o impacto será o de se 
antecipar quanto à formação em ferramentas avançadas de gestão, formando jovens profissionais com experiência prática e perfil diferenciado. 
REFERÊNCIAS: FGV. Conjuntura do setor de Economia Criativa: Efeitos da crise da Covid-19. Disponível em: 
https://www.transparenciacultura.sp.gov.br/eesseers/2018/10/Pesquisa-FGV-Impacto-pandemia_2020.pdf. SERRA, N.; FERNANDEZ, R. S. Economia 
criativa: da discussão do conceito à formulação de políticas públicas. RAI. São Paulo, v. 11, n.4, p.355-372, out./dez. 2014.THIOLLENT, M. Metodologia 
da pesquisa-ação. 15. ed. São Paulo: Cortez, 2007.
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Projeto(s) do curso: Biomedicina

Título: AVALIAÇÃO DAS POSSÍVEIS SEQUELAS HERDADAS POR PACIENTES SOBREVIVENTES DA FORMA GRAVE DA COVID-19

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Desde a sua descoberta, a COVID-19 já provocou números assustadores de infectados e mortos. Somente no estado da Bahia, já foram contabilizados 
mais de 1,2 milhões de casos confirmados e 27.084 óbitos, dos quais os principais casos de morte são em pessoas hipertensas e/ou diabéticas, seguido 
de pacientes sem comorbidades1. Neste sentido, como parte da sua fisiopatologia, a forma grave da COVID-19 é capaz de gerar um intenso processo 
inflamatório sistêmico capaz de comprometer diversos órgão e sistemas que, associado ao estresse psicossocial advindo da pandemia, podem provocar 
sequelas que irão interferir diretamente na qualidade e expectativa de vida dos sobreviventes. Entre as sequelas, as mais relatadas são declínios 
cognitivos de longo prazo, miocardites, doenças autoimunes, distúrbios do sono, ansiedade e depressão3,4. Assim, o acompanhamento dos 
sobreviventes da COVID-19, principalmente àqueles classificados dentro do grupo de risco é de grande importância, pois ajudará na identificação de 
possíveis sequelas, assim como norteará medidas assistenciais com foco na redução dos danos herdados pela doença. OBJETIVO: Rastrear as possíveis 
sequelas que ocorrem em sobreviventes da forma grave da COVID-19 e quais grupos possuem maior incidência. METODOLOGIA: Um quantitativo de 05 
alunos do curso de Biomedicina do Centro Universitário Estácio da Bahia, realizarão um estudo de corte transversal com sobreviventes da forma grave 
da COVID-19. Os participantes do estudo serão pessoas sem morbidades, hipertensas, diabéticas, asmáticas ou tabagistas que foram internadas em 
Unidades de Terapia Intensiva (UTI) por decorrência da COVID-19. Após aprovação do projeto em Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), será iniciada a 
etapa de coleta dos dados. Os voluntários serão entrevistados através de um questionário eletrônico durante o período de julho a setembro de 2022. 
Antes do preenchimento do questionário, será disponibilizado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e, somente após o seu aceite, o 
formulário será disponibilizado para resposta. METAS: Cada aluno ficará responsável por aplicar o questionário por via remota a um grupo de 
participantes. Durante a coleta dos dados e ao longo de todo o projeto, os alunos deverão escrever relatórios técnicos-científicos e realizar 
apresentações abertas à comunidade que demonstrem o status do seu tema de pesquisa. No final da coleta dos dados, cada aluno deverá escrever um 
artigo científico com os resultados encontrados. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: Os participantes da pesquisa serão residentes do estado da Bahia sem 
nenhuma doença de base ou que possuem uma das comorbidades citadas acima e que sobreviveram a forma grave da COVID-19. VIABILIDADE 
ECONÔMICA: Todos os custos referentes a elaboração dos documentos, inscrições em congressos, assim como taxas de submissão dos artigos serão de 
inteira responsabilidade do orientador do projeto. A realização dos seminários de apresentação dos resultados, assim como reuniões de discussão dos 
achados da pesquisa serão realizadas utilizando ferramentas digitais, projetores, salas e carteiras disponibilizadas pela Instituição. IMPACTO SOCIAL: A 
realização deste projeto possibilitará aprofundar os conhecimentos dos alunos a respeito da fisiopatologia da COVID-19 e suas possíveis sequelas, além 
do seu produto servir como referência técnica para a criação de medidas de controle e prevenção dos agravos decorrentes da COVID-19. REFERÊNCIAS: 
1. Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Boletim epidemiológico COVID-19 – 02/11/2021. SESAB, 2021. 2. WHITTAKER A, ANSON M, HARKY A. 
Neurological Manifestations of COVID-19: A systematic review and current update. Acta Neurol Scand. 142(1):14-22, 2020. 3. DE FIGUEIREDO, Bárbara 
QUEIROZ et al. Tempestade de citocinas e desenvolvimento de doenças autoimunes como sequela da Covid-19. Research, Society and Development, 
2021.
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Projeto(s) do curso: Farmácia

Título: ATENDIMENTO FARMACÊUTICO PARA COLABORADORES E ESTUDANTES DA ESTÁCIO – BAHIA COM FOCO EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E 
COMPLEMENTARES - HOMEOPATIA, FLORAIS DE BACH E AROMATERAPIA.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
As Práticas Integrativas e Complementares (PICS) como a Homeopatia, Florais e Aromaterapia são recursos terapêuticos aliados no tratamento ao 
paciente que tem como objetivo a prevenção de doenças, recuperação da saúde e em alguns casos são também utilizados como tratamento paliativo. 
A ênfase desse tratamento está na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com a sociedade e o 
meio ambiente.  Este projeto tem como objetivo proporcionar aos colaboradores e estudantes da Estácio Bahia através do atendimento farmacêutico 
recursos terapêuticos acessíveis, de caráter preventivo, curativo ou paliativo. De acordo com relatos dos pacientes acompanhados pelo Ambulatório de 
Práticas Integrativas (CEDEBA), as expectativas são diferentes quando tratados com a Homeopatia ou Aromaterapia, pois eles costumam associar o 
local de atendimento com um ambiente de alívio e bem-estar. Os estudantes do curso de Farmácia da Estácio FIB – Bahia terão a oportunidade de 
observar práticas clínicas com outra ótica de saúde-doença. Cumprindo o papel de responsabilidade social, através dessas Práticas Integrativas, 
poderão ser criados vínculos entre o profissional e o indivíduo, trazendo assim uma maior compreensão da sua história de vida, os processos sociais, 
culturais, hábitos etc. que o levaram àquela condição de saúde. O objetivo é desenvolver um programa de atenção farmacêutica com foco em 
Homeopatia, Aromaterapia e Florais de Bach, visando a recuperação e prevenção de comorbidades dos pacientes, gerando ao final do projeto indicares 
a serem apresentados. O projeto será desenvolvido por meio remoto, em plataformas como o Teams ou Meet, e na Farmácia Escola, com a 
participação ativa dos discentes em todas as etapas do processo. Materiais educativos serão criados e distribuídos para a população do Campus além 
de inseridas em uma Plataforma Digital para alcançar um número maior de pacientes e curiosos ao Projeto. Palestras e oficinas irão ser promovidas 
com o objetivo de proporcionar a população acadêmica mais conhecimento sobre o tema. Além de visitas aos PICS na cidade de Salvador, levando mais 
visibilidade do Projeto desenvolvido pela faculdade de Farmácia Estácio Bahia. Sem custos para a Instituição, visto que já apresentamos estrutura física 
adequada para atender o objetivo proposto. O deslocamento dos discentes para o Campus e locais de visitação serão custeados por eles. Os materiais 
de divulgação serão desenvolvidos e entregues de maneira virtual, sem custos de impressão ou material de papelaria. Como metas, pretende-se a 
melhorar o quadro clínico e qualidade de vida dos pacientes; proporcionar aos estudantes um conhecimento diferenciado em práticas clínicas 
farmacêuticas; promover uma maior interação entre os cursos de saúde do Campus; desenvolver palestras online e presenciais para colaboradores e 
estudantes de saúde e; visitar locais que possam agregar conhecimento e parcerias ao Projeto e a Instituição. Entende-se como impacto social o 
acolhimento dos pacientes, proporcionando uma melhora em sua qualidade de vida, fazendo-o entender da importância do auto cuidado, e da saúde 
como um elemento único que envolve os campos físicos, emocionais e psíquicos. A abrangência geográfica será o campus do Centro Universitário 
Estácio – Bahia, podendo estender-se ao município de Salvador. Referências: BRASIl. Ministério da saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº 971, de 03 
de maio de 2006: aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde. BRASIL. Ministério da 
Saúde. Política nacional de práticas integrativas e complementares no SUS: atitude de ampliação de acesso. 2ª ed. Brasília: Ministério da Saúde; 2015. 
CUNHA, G. T. A construção da clínica ampliada na atenção básica – 3ª Ed. – São Paulo: Hucitec, 2010. LUZ, M.T.; BARROS, N.F. Racionalidade médicas e 
práticas integrativas.
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2022 - ESTÁCIO BELÉM

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Mecânica

Título: AEROAÇAÍ: DA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA AO APRENDIZADO ATIVO NOS PRINCÍPIOS DE ENGENHARIA 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O presente projeto de extensão visa trazer uma vivência docente para discentes de graduação de engenharia, inserindo de forma lúdica um mini curso 
e competição de aeroplanadores. Como bem observado por Álvares (2006), uma das principais barreiras do profissional de engenharia na educação é a 
falta de contato pedagógico como motivacional de novas metodologias. Kopke (2004) já relata em como a monitoria ajuda a trilhar os caminhos da 
docência. 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. É importante ressaltar que a indústria aeronáutica no 
Brasil é uma das maiores do mundo, o que significa dizer que a produção e comercialização de aeronaves estão em alta, o que faz com que a busca por 
profissionais qualificados para construção de aeronaves de transporte ou de uso militar seja cada vez maior. O engenheiro aeronáutico pode atuar em 
diversas áreas, desde a concepção do projeto do avião até realizar manutenções em aeronaves já desenvolvidas. Tendo o em vista o exposto, com o 
objetivo de incentivar alunos dos níveis fundamental e médio à conhecer as aplicações da engenharia voltadas aos aviões, a equipe recentemente 
desenvolveu o projeto de competição de aeroplanadores, onde os alunos das escolas que participarão serão apresentados à aeronáutica a fim de 
desenvolver os projetos aerodinâmico e estrutural de um planador, o qual será utilizado para a competição de planadores. Que devido a pandemia da 
COVID-19 ocorrerá na forma de promoção e divulgação científica afim de despertar o espirito de ciência em jovens de ensino fundamental e médio. 
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.
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Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título: INSPIRAÇÃO FEMININA
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
A atividade empreendedora não é recente, existe desde sempre, pois inovar é parte da natureza humana. Os empreendedores “não são simplesmente 
provedores de mercadorias ou de serviços, mas fontes de energia que assumem riscos em uma economia em constante transformação e crescimento.” 
(CHIAVENATO, 2007, p.18). Porém observa-se que apesar da atuação feminina no papel de empreendedora ser relativamente recente, é crescente o 
número de mulheres que tem se tornado empreendedoras, aumentando a sua participação no mercado. O projeto InspirAção Feminina tem como 
objetivo estimular o empreendedorismo entre as mulheres, oferecendo ajuda para profissionalizar mulheres, objetivando capacitação para prepará-las 
para se tornarem líderes locais, além de trazer para o espaço acadêmico mulheres que já são empreendedoras de sucesso na comunidade para 
compartilharem suas experiências e incentivarem as participantes do projeto. O projeto objetiva também a troca entre os saberes populares e 
acadêmicos, enriquecendo todos os participantes, seja a partir do aprimoramento profissional possibilitado pelo universo acadêmico - levando em 
consideração os anseios das mulheres, seja a partir dos relatos dessas próprias mulheres, permitindo ampliar a capacidade de compreender a realidade 
social local dos alunos e professores participantes. A justificativa relaciona-se ao empreendedorismo, que é o estudo voltado para o desenvolvimento 
de competências e habilidades relacionadas à criação de um projeto (técnico, científico, empresarial). O termo tem origem na palavra empreender que 
significa realizar, fazer ou executar. Tendo em vista o crescente número de mulheres que partiram para o empreendedorismo como opção para 
suporte financeiro próprio e de suas famílias, e levando em consideração que muitas não tem conhecimentos na área de gestão, objetivamos com este 
projeto proporcionar capacitações e treinamentos para prepará-las melhor, além de oferecer orientação para formalização e oportunidade de 
networking. O objetivo do projeto InspirAção Feminina é promover o diálogo necessário entre academia e sociedade, capacitando profissionalmente as 
mulheres participantes da comunidade local em situação de vulnerabilidade para estimular o empreendedorismo feminino. O projeto promove 
articulação com outros cursos, proporcionando atendimento em diversas frentes, como saúde mental, cuidado físico, além da ênfase no 
empreendedorismo que será o foco do projeto. Os objetivos são atingir empreendedoras da comunidade local, oferecendo atividades de capacitação e 
treinamento para prepará-las melhor, além de oferecer orientação para formalização e oportunidade de networking. O Auxílio na formalização dos 
empreendimentos (MEI) e o acompanhamento e orientação de das empreendedoras na condução dos seus empreendimentos, na busca por novas 
demandas e melhoria dos processos e produtos também são objetivos deste trabalho. A metodologia do projeto será de obtenção de dados de caráter 
quantitativo e como instrumento de pesquisa utilizaremos o questionário com perguntas fechadas como instrumento para obtenção das informações 
desejadas de forma padronizada, diminuindo a possibilidade de oscilações nas respostas. (VIEIRA, 2009). A Viabilidade econômico-financeira do projeto 
será possível pois utilizará as dependências da faculdade, como LPG, auditório, salas de aula e laboratórios de informática, não necessitando de aporte 
financeiro para ocorrer. O impacto social será direto na comunidade ao redor da faculdade, incluindo alunas, que desenvolvem atividades 
empreendedoras e precisam de orientação para melhor desenvolverem suas atividades.
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Saúde

Projeto(s) do curso: Farmácia

Título: EDUCAÇÃO SEXUAL E ORIENTAÇÃO FARMACÊUTICA: MATERIAIS DIDÁTICOS E AÇÕES PARA PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE 
INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
As infecções pelo vírus HIV e outras sexualmente transmissíveis estão cada dia mais recorrentes entre jovens e adolescentes. Sendo a escola um espaço 
que perpassa a formação obrigatória dos sujeitos e a expansão do número de vagas no Ensino Superior, faz-se necessária intervenções que busquem 
promover saúde sexual nos referidos espaços. Assim, objetiva-se atender alunos de ensino superior e básico da rede pública e particular de Belém, 
através de ações de educação sexual e orientação farmacêutica, no intuito de orientar práticas sexuais saudáveis e seguras dos estudantes sob uma 
perspectiva pedagógica mais dialógica, lúdica e reflexiva. O projeto pretende contribuir para a formação científica, didática e sexual de futuros 
farmacêuticos, bem como popularizar formas de sensibilizar estudantes a desenvolverem práticas sexuais seguras. O fato de os jovens serem 
identificados como grupo de risco para ISTs (Bussab, 2008) justificam esse projeto. Em paralelo a isso, Naves et al. (2005) afirmam que, no Brasil, há 
dificuldade de acesso a serviços de saúde, a falta de orientação para o uso racional de medicamentos aos usuários e a automedicação são realidades 
que desencadeiam/agravam os problemas de saúde da população. Por falta de informação, acesso, tratamento adequado e/ou acolhimento, sinais e 
sintomas de ISTs graves podem ser confundidos com os de outros agravos ou camuflados, o que pode levar a piora de quadros clínicos, prejuízos a 
saúde mental e morte. Verifica-se que as orientações que chegam ao paciente e ao público geral muitas vezes não conseguem motivar, de forma 
eficaz, atitudes capazes de prevenir as doenças, inclusive a reincidência; o tratamento, incluindo os parceiros; mitigar estigmas sociais; e alcançar a 
todos de igualitária (Carret et al., 2004), pois estão alicerçados em ações de orientação inadequadas, pouco eficazes, descontínuas e/ou repletas de 
vocabulários técnicos pouco compreendidos pelo público em geral. Os objetivos gerais são a promoção da construção de materiais didáticos e ações de 
Educação Sexual que estimulem o desenvolvimento de práticas sexuais saudáveis e seguras. Os objetivos específicos são de estabelecer contato com 
modelos didáticos e demais recursos para estratégias que inter-relacionem educação sexual e assistência farmacêutica disponíveis na literatura da 
área. A articulação do processo de estudo, produção e aplicação dos recursos didáticos como elementos que intencionam estimular estudos sobre 
farmacologia e práticas de assistência farmacêutica. A sensibilização dos alunos da educação básica e universitária para práticas sexuais seguras a partir 
do contato com materiais didáticos concretos e virtuais também relacionam-se como objetivos específicos. A metodologia relaciona-se às ações que 
serão realizadas junto a alunos universitários, sobretudo na Faculdade Estácio de Belém, e dos níveis fundamental e médio, em escolas parceiras e de 
comunidades amazônicas com pouco acesso a serviços de aconselhamento, como ribeirinhos e quilombolas. As ações a ser realizadas são pesquisa 
bibliográfica, visitações ao Centro de Atenção à Saúde em Doenças Infecciosas Adquiridas -CASA DIA, reinterpretação de materiais ou momentos 
didáticos da literatura em Educação Sexual e Orientação Farmacêutica, planejamento e projeto dos materiais/modelos didáticos, produção e aplicação 
de materiais/modelos didáticos e realização de rodas de conversa. Para o projeto, as metas são elaborar 3 materiais didáticos inéditos para educação 
sexual e orientação farmacêutica atento às urgências epidemiológicas da região amazônica, a submissão de 1 artigo para periódico, executar 2 ações 
presenciais em comunidades amazônicas, realizar 6 ações de discussão de artigos científicos e divulgação dos materiais em meio digitais. Para a 
viabilidade financeira, além do material disponível nas dependências da Faculdade, os integrantes do projeto deverão utilizar material alternativo e/ou 
de baixo custo para construção dos materiais que deverão ser projetados de forma concreta e virtual. As escolas e IES públicas e privadas e de 
comunidades ribeirinhas e quilombolas serão a abrangência.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
A automedicação é o ato de ingerir um medicamento sem a orientação de um profissional da saúde, o que pode acarretar possíveis efeitos adversos 
leves ou graves. Sabe-se que mais de 50% de todos os fármacos são prescritos, dispensados ou vendidos inapropriadamente; metade dos usuários não 
utiliza os fármacos corretamente; e mais de 50% de todos os países não implementam políticas básicas para promover o uso racional de fármacos. 
Somam-se a isso, as consequências do uso irracional de medicamentos que podem levar ao cidadão e aos cofres públicos, com elevação de gastos em 
saúde. Com isso, destaque-se a importância do Farmacêutico como um dos profissionais adequados a fazer a orientação sobre o uso correto de 
medicamentos em qualquer nível de atenção à saúde. Portanto, o presente projeto tem como objetivo implantar um serviço de orientação sobre o uso 
racional de medicamentos, através de um projeto que atenda a sociedade de forma gratuita, pode ampliar a conscientização sobre o uso e destacar a 
importância do profissional farmacêutico como detentor do conhecimento técnico-científico sobre os medicamentos e com relação ao cuidado com o 
paciente no uso desses produtos, reduzindo os casos de Problemas Relacionados aos Medicamentos (PRM’s). Será implantado o serviço de orientação 
sobre o uso correto de medicamentos à comunidade interna e externa da Faculdade Estácio de Belém, a qual será beneficiada com o projeto. Esse 
serviço ocorrerá no contraturno dos alunos participantes (a partir do 3º semestre do curso de farmácia), sendo duas vezes por semana o atendimento. 
O atendimento ocorrerá no interior da instituição, em uma sala cedida para realizar a orientação adequada. Se ainda estivermos em tempo de 
pandemia, seguirá os protocolos de biossegurança empregados pela instituição. Caso seja decretado “lockdown”, o atendimento será por plataformas 
online de videoconferência. Serão necessários para o atendimento: uma sala com mesa e cadeiras, pranchetas, computador conectado a internet e 
com impressora e resma de papel A4. As metas ocorrerão a partir de: Abril a Maio/2022: Ocorrerá o treinamento dos alunos envolvidos no projeto e a 
organização dos protocolos para realizar a orientação correta sobre o uso de medicamento; Junho a Janeiro/2022: Execução dos atendimentos de 
orientação sobre o uso de medicamentos; Junho a Julho/2022: Entrega do Primeiro Relatório Trimestral; Setembro a Outubro/2022: Entrega do 
Segundo Relatório Trimestral; Dezembro/2022: Entrega do Terceiro Relatório Trimestral. Os protocolos de orientação sobre o uso racional de 
medicamento seguirão o Método Dadder (modificado). No final do projeto, teremos como produtos o protocolo de orientação, os folders informativos 
e os dados obtidos da realização dos serviços, os quais servirão de base para publicação de artigos e participação em eventos científicos, a partir da 
autorização do comitê de ética, após a submissão do projeto à Plataforma Brasil. Este projeto de extensão tem como impacto social a redução do uso 
indiscriminado de medicamentos pela comunidade acadêmica da Faculdade Estácio de Sá e pela população externa, destacando o papel do 
farmacêutico como um profissional com ampla expertise de conhecimento sobre os medicamentos e seu uso correto. A abrangência geográfica serão 
os acadêmicos e funcionários da Estácio de Belém, população externa que mora nas proximidades da unidade e/ou frequenta a unidade para 
atendimentos de outros projetos.

Docente orientador: AMANDA GABRYELLE NUNES CARDOSO MELLO E-mail: amanda.mello@estacio.br* Bolsista

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título: ACOLHIMENTO DE SUBJETIVIDADES LGBTQIA+: A ESCUTA TERAPÊUTICA DA PSICOLOGIA COMPORTAMENTAL COMO INSTRUMENTO DE 
PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL E INCLUSÃO SOCIAL 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A atenção em Saúde Sexual e em Saúde Reprodutiva são consideradas áreas prioritárias de atuação na Atenção Básica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 
Esta prioridade está pautada no fato de estas áreas estarem entre os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio definidos na Conferência do 
Milênio, realizada pela ONU em setembro de 2000, bem como estar presente no Pacto pela Saúde, firmado entre os gestores do SUS, a partir de 2006 
(idem). Nesse sentido, a atuação no campo da saúde sexual e reprodutiva configura-se como dever na direção de promoção de saúde e defesa dos 
direitos humanos. Entretanto, embora se configure como um campo prioritário, ainda apresenta diversos desafios na direção de fortalecimento das 
estratégias já estabelecidas na Rede de Saúde, e principalmente a ampliação do debate e das ações neste campo, uma vez que ainda se observa as 
ações nesta área mais voltadas para a questão reprodutiva, com ênfase na mulher e no ciclo gravídico-puerperal. Desta forma, compreende-se que 
dentro deste campo complexo e prioritário no setor saúde, há um espaço importante para construção de ações que fortaleçam os programas já 
construídos, mas também que auxiliem na ampliação de suas ações, contemplando homens, mulheres fora do ciclo gravídico-puerperal e demais 
complexidades que a área de saúde sexual e reprodutiva envolve. A justificativa para este projeto relaciona-se ao fato de que as Instituições de Ensino 
Superior, como a faculdade Estácio, atenta a formação de seus alunos, e a complexidade da realidade social, realizam projetos de extensão e pesquisa 
voltados para a realidade social, a fim de contribuir para a sociedade a curto prazo, por meio das ações realizadas, mas também a longo prazo, na 
medida em que entregam à sociedade profissionais que no bojo de sua formação se prepararam para lidar com a realidade social e da profissão. Nesta 
perspectiva, este projeto se constrói como uma proposta de extensão, que possibilitará aos alunos o contato com a Rede de Saúde, na área de Saúde 
Sexual e Saúde Reprodutiva, bem como a atuação nesse campo, por meio de ações psicoeducativas. Desta forma, este projeto de extensão propõe a 
realização de ações psicoeducativas na área da saúde sexual e da saúde reprodutiva, campos prioritários da Atenção Básica. O objetivo geral é a 
realização de atividades psicoeducativas sobre saúde sexual e saúde reprodutiva e os objetivos específicos são de estabelecer parceria com Unidades 
de Saúde no município de Belém; construir eventos acadêmicos sobre saúde sexual e saúde reprodutiva; capacitar alunos(as) para realizar atividades 
psicoeducativas na área da saúde. A metodologia. A viabilidade econômico-financeira é baseada no fato de que a realização de atividades 
psicoeducativas em Unidades de Saúde, por meio de grupos – como Rodas de Conversa e salas de espera –, tem custo financeiro mínimo, uma vez que 
os gastos são referentes a materiais de uso em técnicas grupais, que, eventualmente, podem demandar material de papelaria. Outros custos para 
execução das atividades se referem à transporte, e possíveis recursos didáticos na capacitação dos alunos e alunas participantes do projeto, além de 
máscaras e álcool em gel, em virtude da pandemia de COVI 19. De modo que esta proposta se configura como viável financeiramente. As metas são a 
realização de no mínimo uma ação psicoeducativa por mês em unidades de saúde parceiras do projeto, realizar no mínimo um evento acadêmico por 
semestre na Faculdade Estácio Belém na temática do projeto, capacitar e sensibilizar os alunos para atuação no campo da saúde, em especial nas áreas 
de saúde sexual e saúde reprodutiva. O Impacto social: Funcionar como uma estratégia de prevenção à agravos em saúde, além de fortalecer 
estratégias de saúde como planejamento familiar, pré-natal e diferentes programas no campo da Atenção à Saúde da Mulher e Atenção à Saúde do 
Homem. A Abrangência geográfica  é o Município de Belém, no território insular e nas ilhas do município.

Docente orientador: RUBILENE PINHEIRO BORGES E-mail: 83718826291@professores.estacio.br* Bolsista
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2022 - ESTÁCIO BH

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: DIREITO AO ENVELHECIMENTO: GARANTIAS FUNDAMENTAIS DO IDOSO À VIDA DIGNA E AUTÔNOMA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O presente projeto de extensão social buscará elucidar os vários aspectos relacionados aos direitos dos idosos. A população brasileira tem aumentado 
a cada ano. Por outro lado, não se tem percebido um aumento, na mesma proporção, de programas voltados a garantir e assegurar os direitos dos 
idosos. O Brasil possui legislação específica, voltada à proteção dos idosos, a Lei n.º: 10.741/2003. Apesar disso, muitos dos idosos não possuem ciência 
dos direitos ali garantidos. São direitos fundamentais a qualquer ser humano como: direito à vida digna, à liberdade, respeito, alimentos, saúde, 
educação, cultura, esporte, lazer, lazer, moradia, transporte, acesso à justiça, além de uma série de outros direitos que deveriam ser assegurados pelo 
Estado, como o de uma aposentadoria digna, e do envelhecimento saudável.  O Estatuto do Idoso não relega apenas ao Estado tais funções. Embora as 
políticas públicas sejam indispensáveis, há uma obrigação conjunta das famílias, comunidade e da sociedade em geral de garantir ao idoso um mínimo 
necessário para a sua subsistência digna. Justifica-se a escolha do tema para um projeto de extensão social, diante de sua importância: se por um lado a 
pobreza, o abandono e a desigualdade social são sinais de uma degradação do idoso, não se pode deixar de mencionar que há outros tantos que 
possuem a autonomia suprimida, pela superproteção de suas famílias - situações equivocadas em que a velhice é vista como sinônimo de incapacidade. 
O objetivo geral do projeto será demonstrar a necessidade de enfrentamento do tema pelo direito. São objetivos específicos: (i) compreender o 
envelhecimento e o direito ao envelhecer digno, a partir de um levantamento com dados concretos, acerca da situação dos idosos na atualidade 
brasileira; (ii) buscar propostas concretas para garantia do envelhecer digno; (iii) criar um canal, por meio de redes sociais com o intuito de esclarecer 
os idosos e a população em geral acerca dos direitos dos idosos; (iv) por fim, a criação de uma cartilha voltada aos idosos e a seus familiares, com a 
exposição dos direitos, deveres e garantias. No que tange à metodologia de trabalho, os temas serão tratados a partir da perspectiva da dogmática 
jurídica, por meio de uma pesquisa de cunho exploratório. Além da doutrina, buscará coleta de dados e decisões judiciais sobre situações jurídicas que 
envolvam idosos.  Em relação à viabilidade econômica, por envolver pesquisa de cunho eminentemente descritivo e exploratório, de natureza teórica, 
é totalmente viável economicamente. Isso porque envolverá tão somente despesas com eventuais livros ou periódicos a serem adquiridos pelo 
pesquisador, sendo certo que muitos encontram-se disponíveis em bibliotecas de acesso público. Boa parte dos resultados serão veiculados por meio 
de canal virtual, como rede social. Será ao final, lançada uma cartilha com todos os direitos, deveres e garantias aos idosos. Será uma cartilha no 
formato eletrônico e também impressa, sendo que o valor da impressão será arcado pelos pesquisadores e outros parceiros do projeto, não 
representando maiores despesas à instituição fomentadora da pesquisa.

Docente orientador: BRUNO HENRIQUE ANDRADE ALVARENGA E-mail: bruno.alvarenga@estacio.br* Bolsista

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção

Título: SINERGIA NATURAL: CULTIVANDO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: Na última década houve avanços importantes nas políticas públicas que tratam do tema. Destaca-se, em especial, a Lei 12.305/2010, pela 
qual foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS. O documento apresenta diversas diretrizes, dentre elas enfatiza que “na gestão e 
gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos 
resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos”. Outra legislação que visa promover o desenvolvimento sustentável é a Lei 
n° 14.026/2020. O documento, que instituí o novo marco do saneamento, preocupa-se com a garantia de eficiência e sustentabilidade econômica das 
empresas que realizam o tratamento e destinação de resíduos. Associada a estas duas legislações, deve-se considerar a lei nº 9.795, de 27 de abril de 
1999. Na referida lei, em seu art. 10 º., define-se que “A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e 
permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal”. Dito isto, e em consonância com as demais legislações, faz-se importante para 
contribuir para o cumprimento das duas primeiras legislações o investimento em educação ambiental, como é estabelecido pela terceira. Justificativa: 
A justificativa para realização deste trabalho se mostra pela oportunidade de desenvolver nos estudantes competências que contribuirão para seu 
desenvolvimento pessoal e profissional alinhado aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, tendo assim não só um diferencial no 
mercado, mas também, um olhar diferenciado para as questões ambientais e de sustentabilidade. Objetivo: Promover cursos de qualificação 
profissional que associam o tema “sustentabilidade” à realidade dos alunos para que estes se tornem multiplicadores do tema em escolas da rede 
pública de ensino. Metodologia: Os cursos serão ofertados por estudantes/voluntários do Centro Universitário Estácio, unidade BH/Floresta, após 
passarem por um treinamento para se tornarem multiplicadores do tema, curso este ministrado pelo proponente deste projeto. Viabilidade econômico-
financeira: Não será necessário alugar espaços para a realização dos cursos, pois a oferta será por meio de encontros síncronos dos alunos e o 
professor. Estes encontros acontecerão na plataforma teams, ferramenta já adotada pela instituição. Metas: Desenvolver ao menos dez estudantes, 
que já possuem experiência profissional na área ou desejo de atuar futuramente na área ambiental para se tornarem multiplicadores do tema, 
promovendo rodas de diálogo com outros estudantes. O objetivo é de atingir um público de 100 alunos com a intervenção. Impacto social: ter 
oportunidade de formar multiplicadores de temas relacionados ao desenvolvimento sustentável para que estes levem o conhecimento à rede pública 
de ensino. Abrangência geográfica: Poderão participar como multiplicadores, alunos de qualquer curso de graduação ou pós-graduação do Centro 
Universitário Estácio, unidade BH/Floresta. Após a formação destes multiplicadores, será possível atingir a outros estudantes do Ensino Médio das 
escolas públicas Pedro II, Presidente Kennedy, José Bonifácio e Afonso, que ficam localizadas próximo ao centro universitário.

Docente orientador: THIAGO HENRIQUE MARTINS PEREIRA E-mail: martins.thiago@estacio.br* Bolsista

Saúde

Projeto(s) do curso: Enfermagem
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Título: PROJETO:  “SOMOS 21” – ATENDIMENTO, ACOLHIMENTO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE ENVOLVENDO CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS COM SÍNDROME 
DE DOWN

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Projeto SOMOS 21 vem sendo executado desde março de 2019, sob coordenação da Prof. Rosiane Almeida, instigado pela relevância de um 
atendimento de qualidade, da humanização e do conhecimento de algumas especificidades acerca da Síndrome de Down (T21). Trata-se de uma 
atividade de extensão acadêmica dedicada ao atendimento de crianças de 0 a 5 anos com T21 da região metropolitana de Belo Horizonte. O projeto é 
alocado na Clínica de Saúde, na qual é empreendida a multidisciplinaridade entre os cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e Direito, que 
desenvolvem acompanhamento e ações voltadas para o atendimento da criança e da família. Em 2022-1 iniciaremos com mais dois cursos do Centro 
Universitário que são a Psicologia e a odontologia. É sabido que os genes humanos são formados por 46 cromossomos homólogos sendo 23 paternos e 
23 maternos, ou seja, 44 + par de cromossomos sexuais. A Síndrome de Down é uma anomalia cromossômica, na qual os indivíduos apresentam uma 
trissomia no cromossomo +21, totalizando 47 cromossomos. Esta anormalidade cromossômica tende a demonstrar características fenotípicas 
peculiares; déficits cognitivos e motores (ADRIÃO, M. et al.,2019). A Síndrome de Down não se conforma como uma doença; portanto não é possível 
mensurar “culpados”, tal alteração cromossômica não permite prevenção. Essa alteração pode ocorrer em todas as etnias humanas. Em casos de 
gestantes com idade igual ou superior aos 35 anos a probabilidade de uma criança ser afetada com Síndrome de Down é aumentada (ADRIÃO, M. et 
al.,2019). Tal fato pode ser observado em gestantes jovens com idade inferior a 18 anos. Estima-se que o número de crianças nascidas no Brasil 
anualmente com Síndrome de Down é de 8 a 10 mil e estima-se uma população de 300 mil pessoas. Segundo Rosa, et al. (2014) levantamentos 
recentes apontam que a expectativa média de vida é em torno de 65 anos. Aos pais e/ou responsáveis receber a notícia do nascimento de um(a) 
filho(a) com tal alteração genética, T21 vêm carregada de preocupações (falta de informações, dentre outras). Diversos sentimentos como angústia, 
tristeza, raiva ou culpa são frequentes. Face ao exposto é de suma importância que os pais sejam orientados, para que sejam sanadas eventuais 
dúvidas e que estes possam ser orientados(as) à nova realidade e também todo acompanhamento que deverá ser realizado. O projeto “Somos 21” tem 
como objetivo norteador de suas ações a formação multiprofissional e interdisciplinar de discentes sobre a T21, para que este discente possa 
proporcionar o atendimento de maneira sistêmica, respeitando o indivíduo em sua integralidade, ou seja, como sujeito biopsicossocial. Dentre as 
metas propostas para o ano de 2022, destaco: I) Visitação de 03 maternidades (públicas e ou privadas) com o intuito de divulgação do projeto e ações 
correlatas, II) Aumento do número de atendimentos de crianças e III) Publicação de resumos e artigos em eventos/revistas cientificas. O presente 
projeto tende através das ações e abordagens metodológicas desvelar os estereótipos sobre a T21. Frente ao contexto social o impacto deste projeto 
tem como destaque o desenvolvimento de habilidades cognitivas e psicomotores das crianças e orientação das famílias.  O desenvolvimento individual 
e coletivo é de suma importância para potencializarmos que os conhecimentos sobre a T21 tenham capilaridade no universo acadêmico que reverbere 
nas formações dos discentes da instituição. A abordagem metodológica a ser realizada parte das seguinte orientação: I) marcação das sessões é 
realizada através da Clínica de Saúde e ou través do telefone celular que fica aos cuidados da coordenadora e professora Rosiane, II) atendimento a ser 
realizado pela enfermagem (puericultura da criança), III) diagnóstico da criança e família, IV) encaminhamento a equipe multiprofissional e V) analisar o 
desenvolvimento dos atendimentos, sempre orientando e norteando os familiares quanto ao crescimento e desenvolvimento da criança.

Docente orientador: ROSIANE RODRIGUES DE ALMEIDA E-mail: almeida.rosiane@estacio.br* Bolsista

Tecnologia da Informação

Projeto(s) do curso: Ciências da Computação

Título: INCLUSÃO TECNOLÓGICA NOS SERVISÇOS DE CONTABILIDADE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: No mundo globalizado em que vivemos, repleto de tecnologias desenvolvidas há anos, e outras ainda por vir como a tecnologia 6G, os 
profissionais muitas vezes não utilizam as mesmas para melhorar sua qualidade de trabalho nas rotinas diárias. Numa época em que os serviços 
contábeis e financeiros são cada vez mais solicitados devido à globalização dos negócios, internacionalização dos commodites, crise econômica 
mundial devido a pandemia, dentre outros motivos, o uso de ferramentas tecnológicas é imprescindível para a otimização das tarefas e aumento da 
competitividade das empresas. Justificativas: Num país onde a internet é massivamente utilizada, aplicativos mobile e softwares de diversas finalidades 
podem ser importantes ferramentas para a produtividade em múltiplos setores. Nesse contexto justifica-se o esforço do projeto em facilitar o encontro 
desse mundo digital com o mundo da contabilidade e dos serviços financeiros. Muitos recursos não são utilizados pelo setor simplesmente devido ao 
desconhecimento dos profissionais que atuam nessa área. Objetivos: O objetivo desse Projeto é usar a tecnologia da informação como meio facilitador 
para os profissionais de contabilidade. Através da parceria com a empresa Thomson Reuters, que desenvolve e distribui o ERP Domínio Sistemas, a 
meta é realizar a parceria dessa empresa com a faculdade, obter a instalação do sistema num laboratório, com a licença acadêmica, e o mesmo servir 
de ferramenta para o aprendizado das técnicas contábeis. Metodologia: Numa primeira etapa, um contato seria feito com o representante do Domínio 
Sistemas, a fim de levantar a documentação necessária para a implementação do sistema na faculdade, através de um convênio acadêmico, sem custos 
para a faculdade. Esse sistema seria instalado num laboratório, numa parceria entre o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e o curso de 
Ciências Contábeis.  Numa segunda etapa, após o estabelecimento do convênio, seria feita uma parametrização do sistema e o desenvolvimento de 
uma empresa real. Viabilidade econômica-financeira: O projeto utilizará um laboratório de informática do Centro Universitário Estácio de BH – Campus 
Prado. Esse laboratório possui computadores ligados a Internet, e sistema operacional capaz de receber a instalação do Domínio, de acordo com o 
convênio acadêmico e normas da faculdade, sem custos para a faculdade. Metas: Auxiliar os profissionais da contabilidade na prestação de serviços 
para as empresas. Divulgar os resultados e propor melhorias. Impacto social: Como impacto social ajudaremos os profissionais do setor contábil e 
financeiro a prestar um serviço mais profissional para a sociedade, utilizando ferramentas tecnológicas mais atuais. Abrangência geográfica: 
Inicialmente o sistema será instalado no campus Prado da Faculdade Estácio de Sá. Comprovado seu sucesso e poder de gerenciamento das rotinas 
contábeis, a experiência poderá ser levada para outros campi. Além disso, poderá servir de modelo de parametrização para qualquer escritório situado 
no país, tomando como base nossos parâmetros e demais configurações.

Docente orientador: DANIEL JOSE PIMENTA E-mail: daniel.pimenta@estacio.br* Bolsista
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2022 - ESTÁCIO BRASÍLIA

Gestão

Projeto(s) do curso: Ciências Contábeis

Título: PROJETO MERCADINHO - EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA INFÂNCIA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O ensino de noções básicas de educação financeira deve ser trabalhado de forma prazerosa e significativa desde o início da vida escolar do cidadão. É 
nesse enfoque que o projeto “Mercadinho – Educação Financeira na Infância”, tem a finalidade de proporcionar ações voltadas às dificuldades 
existentes no processo de ensino e aprendizagem de operações básicas matemáticas, consumo consciente e controle do patrimônio, sobretudo no 
tocante à capacidade de calcular, criando um ambiente de trabalho que possibilite o conhecimento e a valorização da Matemática, consumo 
consciente e noções de educação financeira como parte das atividades cotidianas, culminando na aplicação prática do conhecimento por meio de um 
trabalho simulado no mercado. Isso deverá ser feito através do envolvimento de um grupo de oito alunos monitores devidamente matriculados no 
curso de Ciências Contábeis oferecido na IES, que juntamente à professora responsável, desenvolverão um cronograma de atividades a ser 
desenvolvida numa escola pública de ensino fundamental localizada no núcleo rural de uma cidade do entorno do Distrito Federal. Serão contempladas 
crianças matriculadas nos terceiros e quartos anos da instituição de ensino, com idade média de 9 anos. Cada encontro deverá contemplar três 
momentos: esquete teatral escrita e encenada pelos alunos monitores para introdução ao assunto; exposição através de situações problemas e 
atividade de gamificação para fixação com entrega de unidades monetárias fictícias para serem utilizadas no último encontro. A atividade final do 
projeto envolve a participação de toda a comunidade acadêmica que deverá contribuir com a arrecadação de materiais escolares e brinquedos para 
serem negociados numa prática simulada de atividade comercial em mercado, onde os conhecimentos transmitidos ao longo do semestre deverão ser 
aplicados. Não há previsão de custos financeiros envolvidos na realização deste projeto. Espera-se que a dinâmica do projeto propicie ao grupo 
participante, noções de consumo consciente, valorização do patrimônio e habilidade da capacidade de raciocínio lógico que serão empregadas nas 
diversas atividades cotidianas desse grupo. Além disso, o trabalho desenvolvido pelo grupo de alunos monitores deve estimular a capacidade de 
transmissão de conhecimento, bem como propiciar um ambiente que permita o trabalho em equipe, elaboração de conteúdos e a oportunidade de ser 
agente atuante e transformador da sociedade.
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Licenciaturas

Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título: ATENDIMENTO LÚDICO-PEDAGÓGICO EM AMBIENTE HOSPITALAR

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O atendimento lúdico-pedagógico em ambiente hospitalar caracteriza-se como prática educacional em ambientes não escolares que possibilita o 
acompanhamento educacional de crianças que se encontram impossibilitados de frequentar escola devido a internação hospitalar. Sua materialidade 
encontra-se referendada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) como a modalidade que visa garantir a continuidade da 
escolarização, ou seja, o aluno terá o acompanhamento das atividades escolares e ao retornar à escola não terá prejuízos no seu desenvolvimento 
acadêmico através do currículo flexibilizado e/ou adaptado. JUSTIFICATIVA: A justificativa da pedagogia hospitalar pode ser encontrada em minimizar 
efeitos psicológicos, sociais e educacionais negativos que a hospitalização pode causar, tanto no próprio paciente como em sua família. A 
hospitalização pode significar uma experiência estressante a ser associada a consequências psicológicas como: alterações comportamentais como 
agressividade, conduta de oposição, falta de adesão ao tratamento médico, transtornos do sono, do apetite, respostas de evitação, mutismo e 
dependência entre outros. O responsável pela condução das atividades pedagógicas nesse ambiente tem a possibilidade ressignificar a experiência de 
hospitalização das crianças atendidas, para isso não deve ser adepto a uma única metodologia de ensino, pois devido ao ambiente inóspito do hospital 
o currículo deve ser trabalhado de uma maneira diferenciada, proporcionando ludicidade e conteúdo ao mesmo tempo. Estudos (SANDRONI, 2008, 
GRANEMANN, 2011, FONSECA, 2003) tem demonstrado que o trabalho pedagógico realizado no ambiente hospitalar apresenta resultados positivos no 
que se refere à contribuição na recuperação da saúde e na redução do tempo de internação. Com a escola no hospital, as crianças e adolescentes se 
mostram mais empolgados em participar das atividades, superando as dificuldades. Contudo, não só os alunos, mas o ambiente hospitalar acaba 
melhorando também, tornando-se mais humanizado. OBJETIVOS: Ofertar atendimento pedagógico em um hospital de Taguatinga (DF) orientado pelo 
processo de desenvolvimento e construção do conhecimento O texto deve contemplar os seguintes itens: introdução, justificativa, objetivos, 
metodologia, viabilidade econômico-financeira, metas, impacto social, abrangência geográfica e referências correspondentes à educação básica, 
exercido numa ação integrada com os serviços de saúde. Capacitar alunas extensionistas do Centro Universitário Estácio de Brasília para a atuação 
pedagógica em ambiente hospitalar. METODOLOGIA: O trabalho será desenvolvido através de: Atividade Escolar (que podem ser presenciais ou a 
distância por meio de encontros síncronos): contextualizada, considerando a condição do aluno no hospital para participar das situações planejadas 
para realizar aprendizagens formais e não interromper o vínculo da hospitalizado com a escola, assim amenizando ou evitando possíveis prejuízos 
causados pela internação. • Atividade Recreativa (que podem ser presenciais ou a distância por meio de encontros síncronos): diversificada e 
motivadora para promover momentos de alegria, lazer, descontração e oportunidades de socialização e aprendizagens. VIABILIDADE: O projeto terá 
custos mínimos (com materiais pedagógicos) que será provido pela coordenadora do projeto. IMPACTO E ABRANGÊNCIA: Estima-se que com esse 
projeto contribua para que crianças hospitalizadas na região de Taguatinga (DF) não tenham seus processos educativos interrompidos devido a 
internação e que a Estácio Brasília seja reconhecida como uma referência na oferta atendimento pedagógico hospitalar e na produção de 
conhecimento sobre pedagogia hospitalar. REFERÊNCIAS: SANDRONI, G. Classe hospitalar: um recurso a mais para a inclusão educacional de crianças e 
jovens. Cadernos da pedagogia, 2008. FONSECA, E. Atendimento escolar no ambiente hospitalar. São Paulo: Memnon, 2003. GRANEMANN, Jucélia 
Linhares. Classe hospitalar: um atendimento especializado essencial e importante ao processo de desenvolvimento e aprendizagem do aluno 
internados. Cadernos de Pedagogia, 2011
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Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado

Título: PROJETO ESCOLA DE ESPORTE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O esporte é um fenômeno complexo com significações resultantes dos diferentes contextos sociais que agrega em suas formas de expressão as 
representações e ideologias de cada período. O esporte é discutido como elemento da cultura nas diversas manifestações do movimento humano. 
Segundo Kunz (2004) o esporte é em todas as sociedades atuais um fenômeno extremamente importante. Assim o esporte é atualmente um produto 
cultural altamente valorizado que tem influenciado cada vez mais a cultura do movimento humano. De acordo com Kunz (2004), o esporte de 
rendimento tem o corpo como instrumento, sendo que quando bem ajustado pode proporcionar bons resultados, reafirmando cada vez mais a sua 
prática. O esporte de rendimento pode auxiliar no desenvolvimento de competências imprescindíveis a formação do cidadão. Neste sentido, ter o 
esporte como instrumento educacional, de lazer e qualidade de vida através de ações e estratégias que possam proporcionar o acesso de todos ao 
esporte é extremamente relevante. Assim, o presente projeto visa integrar a prática desportiva e a formação de futuros professores de educação física. 
Objetivos - Despertar o interesse pela prática desportiva, instrumento imprescindível à formação geral do cidadão; - Proporcionar diversas vivências 
corporais ligadas à cultura corporal de movimento; - Diversificar as possibilidades de envolvimento em práticas esportivas como o handebol, o 
basquetebol e o futsal; - Oportunizar maior integração entre os futuros professores e a prática desportiva. Métodos: O presente projeto ocorrerá em 
parceria com a Associação Portuguesa. As aulas serão ofertadas a adolescentes e jovens adultos nas modalidades de futsal, handebol e basquetebol 
que deverão fazer a inscrição prévia de forma totalmente gratuita. As aulas serão desenvolvidas procurando ofertar uma participação mais segura e 
eficiente possível aos atletas, baseando-se nos regulamentos oficiais de cada modalidade, e buscando apoio nas parcerias para que as limitações 
humanas, materiais e estruturais sejam superadas. Os alunos do curso de Educação Física que se inscreverem para participar do presente projeto de 
extensão irão acompanhar as aulas, auxiliar o planejamento das atividades e auxiliar na execução do planejamento. O professor João Carlos Ferreira do 
Prado fará a organização O texto deve contemplar os seguintes itens: introdução, justificativa, objetivos, metodologia, viabilidade econômico-
financeira, metas, impacto social, abrangência geográfica e referências dos alunos e divisão das atividades. Viabilidade econômico-financeira O projeto 
possui viabilidade econômico-financeira, visto a parceria entre o Centro Universitário Estácio de Brasília e o clube da Associação Portuguesa. Metas - 
Fomentar o esporte na região; - Participação em campeonatos regionais; - Formação discente com alinhamento teórico prático; Impacto social A 
inatividade física é fortemente relacionada à incidência e severidade de um vasto número de doenças crônicas. Estudos epidemiológicos demonstram 
que a inatividade física aumenta substancialmente a incidência relativa de doença arterial coronariana (45%), infarto agudo do miocárdio (60%), 
hipertensão arterial (30%), câncer de cólon (41%), câncer de mama (31%), diabetes do tipo II (50%) e osteoporose (59%) (GUALANO, 2011). Em 
populações pediátricas, o sedentarismo é também considerado o principal fator responsável pelo aumento pandêmico na incidência de obesidade 
juvenil. Além disso, recentes achados sugerem que a inatividade física é um componente agravante do estado geral de saúde em crianças e 
adolescentes acometidos por várias doenças, incluindo as cardiovasculares, renais, endocrinológicas, neuromusculares e osteoarticulares (GUALANO, 
2011). Assim sendo, o exercício físico torna-se uma das ferramentas terapêuticas mais importantes na promoção de saúde e o profissional de Educação 
Física, o responsável por sua ampla disseminação. Indubitavelmente, a inatividade física é um dos grandes problemas de saúde pública na sociedade 
moderna, sobretudo quando considerado que cerca de 70% da população adulta não atinge os níveis mínimos recomendados de atividade física.
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Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título: HERÓI MIRIM

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto HERÓI MIRIM também chamado de Heróis da Alegria é um projeto multidisciplinar que forma e qualifica a comunidade em tempo de paz, 
para o socorro imediato às vítimas em tempos da marginalidade, catástrofes e calamidades. O projeto teve início no ano de 2019, já impactou milhares 
de pessoas e visa levar alegria e esperança para dentro das escolas, hospitais, asilos e orfanatos. Devido ao cenário atual, o projeto foi planejado para 
atender ao público participante de forma híbrida (presencial e virtual). As estratégias das ações semanais são elaboradas pelo corpo docente do 
projeto, as quais devem adequar os temas propostos no conteúdo programático a realidade socioespacial e a faixa etária dos alunos e comunidade 
buscando promover saúde para a população. JUSTIFICATIVA: O projeto cresceu e teve muita repercussão positiva dentro do Estado do Distrito Federal 
e Goiás, pois tem levado esperança, solidariedade, alegria, saúde e educação para a comunidade que vive em situação de vulnerabilidade e em 
trabalho informal. Portanto, o projeto é acolhido e permitido por toda a população que o conhece, além da motivação e interação dos alunos com a 
escola, o meio social e o projeto, principalmente frente a este cenário de pandemia. OBJETIVO: Promover conhecimento sobre primeiros socorros e 
atividades práticas educativas que ocupem a mente desta sociedade; ensinar valores éticos, morais, cidadania, saúde, educação, boas maneiras, 
obediência. Promover saúde, alegria e esperança para a população; melhorar o comportamento junto à escola e a família; desenvolver o conhecimento 
e prática do acadêmico participante do projeto. MÉTODO: O projeto é realizado através de vídeos remotos postados na plataforma do Youtube, 
Instagram e Google Meet, juntamente com visitas presenciais, realizadas semanalmente na comunidade. As visitas aos hospitais, Instituições de Longa 
Permanência de Idosos, escolas, orfanatos e comunidades carentes são organizadas antecipadamente juntamente com a coordenação dos setores, e 
geralmente são realizadas no período matutino ou vespertino. Os alunos se fantasiam de Super-Heróis levando músicas, brinquedos e lembranças aos 
pacientes visitados. Todas as aulas são planejadas de maneira híbrida, se atentando as normas das Escolas Públicas, OMS e Ministério da Saúde. Já 
participaram do projeto mais de 300 alunos, porém semestralmente são selecionados 45 acadêmicos com apoio de alguns professores. A divulgação de 
todos os acontecimentos do projeto é através de relatórios e das redes sociais. VIABILIDADE ECONÔMICO FINANCEIRA: O projeto não necessitará de 
gastos, pois existem parceiros e participantes do projeto (acadêmicos e professores) que apoiam o Herói Mirim. METAS: Estimular no crescimento e 
desenvolvimento destes alunos em três áreas: familiar, escolar e pessoal; Divulgar o nome da Faculdade Estácio como portadora e iniciadora do 
projeto; Incentivar os acadêmicos de saúde na promoção de atividades solidárias a população; Promover e prevenir a saúde dos moradores; Preparar 
os alunos para atendimentos básicos de primeiros socorros e saúde coletiva; IMPACTO SOCIAL: Proporcionar conforto e saúde a sociedade necessitada; 
promover um futuro melhor para esta população, esperança e alegria aos hospitais; Desenvolver o desejo de aprimorar o conhecimento sobre temas 
importantes; e fortalecer a criatividade, iniciativa e autonomia. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: O projeto visa abordar e envolver moradores da região do 
Distrito Federal e Goiás, em específico a cidade de Brasília, Taguatinga e Gama. REFERÊNCIAS: 1. Lima MAS. Visita ao Hospital de Santa Maria. Distrito 
Federal. 27 maio. 2021. Instagram: @herois_daalegria. Disponível em: https://www.instagram.com/p/CPZbp5SFv3L/?utm_source=ig_web_copy_link. 
Acesso em: 20 outubro. 2021. 2. Lima MAS. Heróis da Alegria. Distrito Federal. 26 agos. 2021. Instagram: @herois_daalegria. Disponível em: 
https://www.instagram.com/p/COg8DT2pJQ6/.
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Projeto(s) do curso: Farmácia

Título: A PROFISSÃO FARMACÊUTICA E O COMPROMISSO COM A SOCIEDADE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O processo educativo, cultural e científico deve ser capaz de articular o Ensino, a Pesquisa e a Extensão de forma indissociável e viabilizar a relação 
transformadora entre a vida universitária e a sociedade. Nesse contexto, a Extensão universitária é uma via de mãodupla, que assegura à comunidade 
acadêmica a encontrar na sociedade a oportunidade de elaboração da prática de um conhecimento acadêmico. O presente projeto visa desenvolver 
atividades acadêmicas voltadas à comunidade, inicialmente, promovendo a 1ª Campanha 05 de maio do Centro Universitário Estácio Brasília. No século 
passado, os estudantes de farmácia, inquietos com os rumos que a profissão estava tomando, instituíram por meio da Executiva Nacional de 
Estudantes de Farmácia (ENEFAR) a “Campanha 05 de maio: pelo Uso Racional de Medicamentos”. Esta campanha nacional, realizada anualmente por 
diversas instituições de ensino e profissionais, aborda diversas vertentes, como a conscientização sobre o SUS, o papel da sociedade no controle social, 
a reflexão e orientações importantes sobre o uso de plantas medicinais e medicamentos. A campanha surgiu com o propósito do estudante “mostrar a 
cara” e o papel do Farmacêutico à população, atentos às necessidades da saúde pública. A inserção do acadêmico em atividades voltadas à 
comunidade, desde o início do curso, amplia a capacidade de liderança acadêmica, reforça habilidades e competências, além de aprimorar o 
conhecimento adquirido em sala de aula. Para além disso, estão previstas atividades voltadas à população adolescente e idosa, conforme cronograma 
apresentado. O impacto social previsto para o projeto inclui: diminuição da taxa de uso indiscriminado de medicamentos, elevação da qualidade de 
vida da comunidade, prevenção de problemas devido ao uso de medicamentos, diminuição dos gastos em internações hospitalares, uso adequado de 
medicamentos nos seus devidos horários para assim conseguir sua eficácia e orientação de possíveis interações medicamentosas. A abrangência 
geográfica do projeto é a população da região de Taguatinga, no Distrito Federal. Além de instrumentalizadora deste processo dialético de 
teoria/prática, a Extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do social. O Projeto apresentado visa colaborar com a formação 
humanizadora de futuros profissionais farmacêuticos podendo despertar para uma formação além da cientificidade da intervenção por intervenção e 
sim da promoção e proteção da saúde com uma intervenção através de diálogo e empatia. Serão promovidas ações de extensão universitária que 
envolvam os acadêmicos do Curso de Farmácia em ações de promoção e proteção à saúde em praças, escolas, Centros Comunitários, Casas de Longa 
Permanência e/ou Creches, através do atendimento prestado pelos acadêmicos, supervisionados por docentes farmacêuticos, de forma a estimular a 
empatia e desmistificar o processo de medicalização na sociedade. As ações de extensão deverão ainda organizar e implementar ações de prevenção e 
de promoção à saúde, orientação à prática de atividades físicas e intervenções específicas simples em relação ao autocuidado e bem-estar geral, com o 
objetivo de favorecer a melhora da saúde dos moradores da comunidade do entorno do campus de Taguatinga do Centro Universitário Estácio de 
Brasília. A “Campanha 05 de maio”, a ser realizada no mês de maio de 2022, serão realizados atendimentos à comunidade em uma praça de grande 
circulação, com aferição das medidas de glicemia, aferição da pressão arterial e orientação à população quanto ao uso correto de medicamentos. Para 
todas as ações previstas, os acadêmicos serão capacitados previamente sobre noções de comunicação com paciente, normas de biossegurança, 
principais doenças crônicas não transmissíveis presentes na população idosa, orientações sobre uso racional de medicamentos e noções básicas de 
farmacologia.
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Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título: FISIOTERAPIA ESPORTIVA: ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO DE ATLETAS UNIVERSITÁRIOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Os esportes apresentam uma capacidade de estimular a prática de atividade física regular e contínua, com diversos benefícios para a saúde individual a 
longo prazo, como redução do risco para doença cardíaca coronária, hipertensão, câncer de cólon, obesidade, diabetes mellitus, melhora da 
capacidade física e do bem-estar. Em contrapartida, com o aumento da exposição à prática esportiva ocorre aumento de ocorrência de lesões 
musculoesqueléticas, principalmente devido ao aumento da demanda imposta ao corpo. Um público de atletas em formação que estão especialmente 
sujeitos a maior incidência de lesões, são os atletas universitários, já que eles apresentam pouco ou nenhum preparo físico, fisiológico, e de 
fundamentos para praticar e competir no esporte escolhido. Dessa forma, o atendimento fisioterapêutico tem o principal objetivo de realizar o 
tratamento ou prevenção de eventuais lesões musculoesqueléticas que ocorram ou que poderiam ocorrer e assim reduzir o índice de afastamento da 
atividade esportiva. Justificativa O atendimento fisioterapêutico dos atletas universitários é de fundamental importância, já que pode reduzir o índice 
de afastamento da atividade esportiva, promover redução do tempo de recuperação após uma competição, permitindo o atleta a voltar aos níveis 
competitivos de forma mais rápida, com menos dor, melhor força muscular, menor fadiga e melhor nível funcional. Objetivos Promover menor índice 
de afastamento dos atletas universitários; melhorar o desempenho dos atletas durante as competições; reduzir os níveis de dor e incapacidade; 
desenvolver competências práticas de atendimento fisioterapêutico nos alunos do curso de fisioterapia. Desenvolver competências de avaliação do 
atleta nos alunos do curso de fisioterapia. Proporcionar experiência observacional e prática da rotina de um fisioterapeuta esportivo, durante 
treinamentos e competições. Metodologia Será realizado atendimento fisioterapêutico dos(as) atletas dos esportes de Basquetebol e Handebol 
Universitários, do Clube Portuguesa, vinculado ao Centro Universitário Estácio de Brasília. O atendimento fisioterapêutico será realizado durante 
treinamentos, que ocorrem no clube da portuguesa, com frequência de 2 vezes por semana. O atendimento também será realizado durante as 
competições que os atletas irão participar, destacando-se os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) promovido pela Confederação Brasileira do 
Desporto Universitário. Os materiais utilizados para atendimento fisioterapêutico serão, colchonetes, rolos de mobilização miofascial, macas portáteis, 
aparelhos de eletrotermofototerapia, crioterapia, e outros recursos de recuperação disponíveis. Além disso, será utilizado bolsa de primeiros socorros 
com materiais de estabilização articular, bandagens rígidas, soro, gazes, compressas, termômetro, tesoura, colar cervical e outros materiais de 
atendimento pré-hospitalar. Viabilidade econômicofinanceira Materiais disponíveis no curso de Fisioterapia ou recursos próprios, não será necessária 
nenhuma compra ou gasto com a execução deste projeto de extensão. Metas Realização de atendimentos semanais no início do 3º mês de início do 
projeto de extensão, considerando que os dois primeiros meses serão utilizados para seleção, capacitação e treinamento dos alunos do projeto. 
Realização de atendimentos durante toda a competição dos Jogos Universitários. Impacto social O impacto social será relevante, considerando que o 
projeto irá atender muitos atletas universitários e que permitirá a prática do esporte com menor índice de incapacidade e alcançará possivelmente 
grande parte da população de forma educativa, devido a visibilidade dos atendimentos durante competições importantes. A abrangência do projeto 
será nacional. FULLER, C. W.; JUNGE, A.; DVORAK, J. Risk management: FIFA's approach for protecting the health of football players. Br J Sports Med, v. 
46, n. 1, p. 11-7, Jan 2012.
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Projeto(s) do curso: Nutrição

Título: EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL COMO ESTRATÉGIA PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE DE INDIVÍDUOS E COLETIVIDADES
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
A prática de atividades e ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) deve se basear em abordagens e recursos educacionais problematizadores e 
ativos que promovam o diálogo junto a indivíduos e coletividades, considerando as diferentes fases da vida, etapas do sistema alimentar e interações e 
significados que compõem o comportamento alimentar. A promoção da saúde contribui com a construção de ações alinhadas com as necessidades 
sociais em saúde e, portanto, possibilita trazer à tona determinantes do processo saúde e doença, que estão intimamente relacionados com a 
alimentação adequada e saudável (AAS). A promoção da saúde e da AAS relaciona-se com uma menor prevalência de doenças crônicas, incluindo 
obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão arterial e câncer, que diminuem a qualidade e a expectativa de vida das pessoas. 
Justificativa: Este projeto promove a formação de profissionais de saúde mais capacitados, seguros e aptos ao mundo do trabalho e oportuniza que 
indivíduos e grupos participem de atividades educativas de qualidade, construídas em bases técnicas e científicas atuais sobre os temas da alimentação 
e da nutrição. Objetivo: Realizar atividades e ações de EAN junto a indivíduos e coletividades com vistas à promoção da AAS destes. Metodologia: Serão 
realizadas atividades e ações de EAN (oficinas culinárias, dinâmicas, jogos, rodas de conversa, confecção de materiais educativos) e atendimentos 
nutricionais ambulatoriais para indivíduos ou grupos de pessoas. O público atendido poderá compreender crianças, adolescentes, adultos e idosos, 
com as devidas adequações de linguagem e conteúdo para cada faixa etária. O serviço prestado pelo projeto será realizado por estudantes do curso de 
Nutrição, sob supervisão da professora responsável pelo projeto e dos preceptores de Estágio em Nutrição. O atendimento nutricional individual 
incluirá anamnese nutricional, exame antropométrico e conduta nutricional, utilizando-se de escuta ativa, prescrição de plano alimentar e ação de 
promoção à saúde. Sobre as atividades de EAN, o referencial teórico e metodológico adotado corresponderá à Educação Popular de Paulo Freire e, 
portanto, as atividades serão realizadas a partir de diagnóstico situacional do grupo atendido e serão norteadas pelas demandas apresentadas pelas 
coletividades em relação à promoção de AAS e demais hábitos saudáveis de vida. Viabilidade Econômico-Financeira: Os custos do projeto 
corresponderão apenas à aquisição de materiais de escritório/papelaria (cartolinas, pincéis, canetas, colas e papéis), bem como impressão de materiais 
educativos elaborados, apresentando-se, portanto, viável do ponto de vista econômico e financeiro. Metas: Planejar e organizar 12 atividades de EAN 
ao longo do período do Projeto; realizar atendimento nutricional ambulatorial de 72 indivíduos; realizar 12 diferentes atividades de EAN; avaliar 12 
atividades realizadas por meio de adequadas ferramentas de avaliação. Impacto Social: Espera-se que, por meio da implementação do presente 
projeto, a relação comunidade-academia estreite laços, produzindo troca de conhecimento científico e de vivências, fomentando a promoção à saúde, 
aos hábitos alimentares saudáveis e consequente melhora na saúde das pessoas em geral, além do incentivo à formação de profissionais de saúde 
aptos ao ingresso no mundo do trabalho. Além disso, reconhece-se que a AAS é direito de todos e todas e, tendo em vista que, muitas vezes, esse 
direito não é assegurado, este trabalho apresenta grande relevância social por trabalhar na perspectiva de sua garantia. Abrangência Geográfica: Este 
projeto terá abrangência local. Referências: Política Nacional de Promoção da Saúde. Brasília e Marco de referência de educação alimentar e 
nutricional para as políticas públicas (Brasil, 2010 e Brasil, 2012).
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2022 - ESTÁCIO CARAPICUÍBA

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Ambiental

Título: EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ESCOLA: PROMOVENDO AÇÕES PARA ESTIMULAR O CONSUMO CONSCIENTE DE ENERGIA ELÉTRICA NA 
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: Recentemente a temática do uso racional e eficiente de energia elétrica se tornou um assunto bastante difundido em todos os meios de 
comunicação devido a atual crise hídrica que impactou na produção de energia hidrelétrica. Esse cenário obriga a utilização das usinas termoelétricas 
que, em geral, tem um custo de geração de energia mais cara. Isso impacta principalmente no orçamento do consumidor residencial, que além de 
pagar pelo que consome, deverá arcar com um reajuste no valor das bandeiras tarifárias que entraram em vigor em função do baixo nível dos 
reservatórios. Neste contexto o presente projeto pretende estimular da aproximação da ciência à realidade social, com a participação dos discentes e 
docentes dos cursos de Engenharia Civil e de Produção da Universidade Estácio de Sá – Campus de Carapicuíba, com o objetivo de sensibilizar os 
educandos da Rede de Educação Básica do munícipio de Carapicuíba para a consolidação de uma cultura voltada ao uso eficiente de energia elétrica. 
Justificativas: O uso racional da energia elétrica é um tema que aborda a economia financeira na "conta de luz", o que muitas vezes é bastante 
relevante, principalmente, para famílias carentes. Este tópico está contido dentro do cenário da eficiência energética que traz a discussão sobre a 
utilização de fontes alternativas e limpas. Sendo assim, o tratamento desse tipo assunto junto a docentes e estudantes do ensino fundamental no 
munícipio de Carapicuíba é de grande importância. Objetivos: Educar e conscientizar a sociedade quanto ao uso racional e eficiente da energia elétrica; 
Capacitar professores do ensino fundamental na temática de “uso racional de energia elétrica” para que se tornem multiplicadores de informação em 
suas escolas; Engajar o corpo docente e discentes dos cursos de Engenharia Civil e de Produção da Universidade Estácio de Sá – Campus Carapicuíba a 
desenvolverem material de capacitação a ser implementado junto aos professores das escolas de ensino fundamental da região; Firmar parcerias com 
a Associação dos Arquitetos e Engenheiros da região de Carapicuíba e com o CREA-SP para colaborar em atividades junto as escolas. Metodologia: O 
presente projeto de extensão é direcionado às crianças e adolescentes de escolas de ensino fundamental do município de Carapicuíba, a fim de 
proporcionar o crescimento técnico e humanístico tanto dos organizadores, quanto do público atendido. As ações extensionistas serão implementadas 
em cinco etapas: 1) Contatos iniciais e levantamento de dados sobre as escolas parceiras; 2) Planejamento de abordagens e estratégias de ensino-
aprendizagem a serem utilizadas; 3) Desenvolvimento e adequação de recursos educacionais; 4) Execução das atividades junto aos professores da 
escola parceira e coleta de resultados; 5) Estudo dos resultados obtidos e avaliação de desempenho. Viabilidade Econômica e Financeira: Devido a 
natureza teórica do presente projeto de pesquisa, não serão necessários recursos adicionais àqueles normalmente disponíveis e/ou possuído pelo 
pesquisador. Metas: Desenvolver material didático e oficinas para capacitar docentes de escolas de ensino fundamental da Cidade de Carapicuíba na 
temática de eletricidade básica e uso racional de energia elétrica. Com isso visamos estimular uma mudança de hábitos para um uso mais racional da 
energia elétrica observadas durante e após a execução das ações extensionistas nos docentes, alunos e suas famílias. Como resultado direto do 
projeto, também esperamos que isso tenha um impacto nas contas de energia elétrica dessas famílias. Abrangência Geográfica e Impacto Social: O 
projeto será desenvolvido em escolas de ensino fundamental no município de Carapicuíba-São Paulo. O principal impacto social esperado é o de 
incorporar de maneira ativa no dia a dia dos alunos e professores envolvidos no projeto uma cultura voltada ao uso eficiente de energia elétrica. E que 
auxilie na redução das tarifas de energia elétrica nas residências das famílias.
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Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título: PEQUENOS GRANDES ENGENHEIROS
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: Desde março de 2020, devido à pandemia da COVID-19, redes de ensino de todo o país tiveram que suspender as aulas presenciais. Em 
meio às restrições e incertezas quanto ao retorno às atividades presenciais, manter a aprendizagem dos estudantes tem sido extremamente 
desafiador, devido, principalmente, à ausência de condições adequadas para estudo em casa, e falta de acesso à Internet e aos equipamentos 
necessários para acompanhamento das atividades online. Os impactos da pandemia também são visualizados na saúde mental dos estudantes, como a 
solidão gerada pela necessidade de distanciamento físico, preocupações quanto aos danos causados na educação, inquietação significativa sobre 
alcançar o primeiro emprego e inserção profissional. Segundo estudo realizado pelo Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), no início de 2021, 
o desempenho em Matemática dos alunos do 5º ano caiu 46 pontos, quando comparado com os resultados de 2019 [1]. Este projeto de extensão, que 
será desenvolvido no curso de Engenharia Civil na Estácio Carapicuíba, destina-se a minimizar as deficiências no ensino da Matemática na educação 
básica (que futuramente refletem no ensino superior) e oferecer oficinas de Engenharia, na área de Tecnologia da Construção, para estimular 
estudantes que cursam o ensino fundamental e médio na rede pública a seguirem carreiras acadêmica e profissional na área. Justificativa: As atividades 
de Extensão pretendem fortalecer a relação academia-sociedade "ao proporcionar diálogo entre as partes e a possibilidade de desenvolver ações 
socioeducativas que priorizam a superação das condições de desigualdade e exclusão ainda existentes. [...] na medida em que socializa e disponibiliza 
seu conhecimento, tem a oportunidade de exercer e efetivar o compromisso com a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos" [2]. Deste modo, 
torna-se evidente a necessidade de criar espaços de divulgação de conhecimentos relacionados aos cursos de Engenharia da Estácio Carapicuíba junto 
à comunidade local. Objetivos: Envolver as comunidades acadêmica e local, especificamente estudantes dos ensinos fundamental e médio das redes 
públicas de ensino, em monitorias de Matemática e em oficinas de Engenharia, na área de Tecnologia da Construção; a fim de minimizar as deficiências 
no ensino da Matemática e estimular os estudantes a seguirem carreira na Engenharia. Metodologia: A divulgação do projeto será realizada de forma 
presencial nas escolas públicas de Carapicuíba – SP e através das plataformas digitais. A interação com os alunos será realizada de forma presencial, na 
unidade Estácio Carapicuíba, através de monitorias de Matemática e oficinas de Engenharia, na área de Tecnologia da Construção, mantendo os 
protocolos de segurança sanitária. A frequência prevista dos encontros é de dois encontros semanais, realizados ao final da tarde. Os encontros serão 
intercalados: um dia da semana destinado à monitoria de Matemática e um dia da semana destinado às oficinas de Engenharia. Os discentes que 
participarão do projeto contribuirão com suas experiências e conhecimentos acadêmicos. Viabilidade econômico-financeira: Por ser um projeto social 
com professores e alunos voluntários, este não terá custo. Metas: Envolver as comunidades acadêmica e local a fim de minimizar as deficiências no 
ensino da Matemática e oferecer oficinas de Engenharia, para estimular os estudantes a seguirem carreira na área. Impacto social: Este projeto 
apresenta relação direta com a sociedade e visa impactá-la positivamente, como consequência das atividades que serão realizadas que visam suprir as 
deficiências no aprendizado de Matemática e o despertar de futuros interessados na área de Engenharia. Através das atividades propostas, as 
interações entre os mundos acadêmico e sociedade serão facilitadas e dinâmicas, com troca de conhecimento. Abrangência geográfica: Carapicuíba – 
SP. Referência: [1] INEP. SAEB, 2021. [2] SILVA, V.; Ensino, pesquisa e extensão. Scielo, 2011.
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2022 - ESTÁCIO CASTANHAL

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título: ENGENHARIA PARA TODOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Engenharia Civil abre diversas portas para o ingresso no mercado de trabalho, ela é um ofício de grandes desafios e continua a ser um dos setores 
mais promissores no futuro. A visão tradicional da profissão vem mudando rapidamente por conta do surgimento de tecnologias inovadoras, o que 
instiga o novo Engenheiro Civil a expandir seus conhecimentos sobre a competência projetual e de gestão, tanto em seu aspecto criativo quanto na 
visão sistêmica.  Sabemos que nem todos têm o entendimento do que o engenheiro faz no atributo de sua profissão, com isso, o Programa de Extensão 
Universitária com o título “ENGENHARIA PARA TODOS”, tem como principal propósito desenvolver junto às escolas públicas e privadas de ensino 
médio do Município de Castanhal, o acesso a esse conhecimento. O intuito é oferecer um ciclo de palestra de forma remota, pois reconhecemos o 
cenário atual da pandemia de COVID-19. Os diálogos online serão em horários predeterminados juntamente à direção dessas instituições de ensino 
médio, abordando assuntos sobre: gerenciamento de obra, eficiência energética; acessibilidade; sustentabilidade; indústria 4.0; Building Information 
Modeling (BIM); empreendedorismo e inovação. Proporcionando, desta maneira, a informação sobre esses saberes ao público-alvo deste projeto, os 
estudantes do ensino médio castanhalenses.  O projeto de cunho interdisciplinar possibilitará aos acadêmicos do curso de engenharia civil 
desenvolverem ações voltadas a dois pilares: o social e a aprendizagem, e o mesmo tempo, em consonância com os preceitos da Extensão Universitária 
desenvolverá habilidades educativas e metodológicas juntos ao corpo discente. Visando esse aspecto, o projeto de extensão, justifica-se por se 
considerar que a proposta tem como alvo, a aproximação de estudantes de ensino médio de escola privadas e pública à experiência universitária. A 
inclinação para adentrar nesta temática, decorre da carência notada perante os alunos destas instituições de ensino médio, que não tem informação da 
área de engenharia civil.  Desse modo, através deste projeto e suas metodologias, visando cientificar as inovações tecnológicas, pretende-se contribuir 
com uma melhor compreensão e alcances da profissão de Engenheiro.  A metodologia estará pautada em desenvolver em escolas públicas e privadas 
de ensino médio da cidade de Castanhal, palestras expositivas e interativas de forma remota, com participação do docente responsável pela proposta e 
os discentes do curso de Engenharia Civil da Faculdade Estácio de Castanhal.  Estes diálogos, terão duração cerca de 30 minutos no âmbito virtual da 
sala de aula, e utilizarão os recursos didáticos disponíveis que a plataforma da Microsoft Teams ou Google Meet possuem.  A proposta para o 
desenvolvimento do Projeto de Extensão Universitária “ENGENHARIA PARA TODOS”, não precisará de recursos financeiros para a composição das 
palestras. E teremos como meta de preparar os discentes do curso de engenharia ao convívio com a prática acadêmica, viabilizando a questão do 
ensino-aprendizagem. Contribuindo dessa forma para que a Faculdade Estácio de Castanhal reafirme o seu compromisso de educar para transformar. 
O impacto social motivado pela “ENGENHARIA PARA TODOS”, interagem de maneira positiva, visando saberes para a comunidade castanhalense, e 
dessa maneira, melhorando o nível de informação e conhecimento que os alunos do ensino médio têm da profissão de engenheiro e suas 
possibilidades. Desta forma, será quebrado os fatores limitantes para os estudantes do ensino médio, no que se refere a continuação de seus estudos 
no nível superior. Neste sentido, o presente projeto visa alcançar a população localizadas na cidade de Castanhal-PA.
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Saúde

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título: JORNADA SENESCENTE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO: Por meio de estudos sobre a institucionalização do idoso, percebesse que os múltiplos fatores que os levam a se transferir de seu 
ambiente familiar para estes lugares são variados. Contudo, inegavelmente dentro dessas instituições eles encontram os recursos para uma velhice 
saudável e feliz. Nesse aspecto, é de fundamental importância a presença de fisioterapeutas como parte do corpo multiprofissional das Instituições de 
Longa Permanência para Idosos (ILPIs), para ajudar o idoso a adaptar-se ao novo ambiente e garantir a preservação e o aumento da qualidade de vida. 
Dentro da perspectiva da fisioterapia na saúde do idoso o projeto Jornada Senescente surgiu da necessidade de levar tratamentos eficazes, atividades 
físicas e lúdicas, além de oferecer um cuidado especial aos idosos. JUSTIFICATIVA: O projeto garante a inserção de atividades que promovem a 
autonomia, a autoestima e a qualidade de vida na rotina dos idosos residentes na Casa da Fraternidade. A oferta da fisioterapia como parte da rotina 
de cuidados em saúde viabiliza reabilitação, prevenção de doenças e quedas, promoção de saúde, inclusão social, atividades físicas recreativas e 
educativas com finalidades terapêuticas, enaltecendo o envelhecimento saudável em todas as suas variáveis. METODOLOGIA: 1ª etapa - Avaliação e 
norteamento das principais demandas: Realização de avaliação fisioterápica no intuito de identificar as especificidades clínicas e mapear os grupos 
distintos de condições de saúde; 2ª Etapa – Levantamento de Preferências: Juntamente com a avaliação e reavaliação será realizada anamnese para 
identificação das áreas de interesse dos pacientes; 3ª Etapa – Adoção de protocolos individuais e discussão de casos: Serão definidos os protocolos 
individuais de atendimento; 4ª Etapa – Abordagem Fisioterapêutica: Utilizar os princípios da fisioterapia aliados a psicomotricidade através da 
prevenção, promoção e reabilitação; 5ª etapa – Apresentação do Relatório: Ao final do projeto serão reunidos os dados e apresentados à  Faculdade e 
à administração da Instituição. VIABILIDADE FINANCEIRA: A Casa da Fraternidade é uma instituição que não possui fins lucrativos que recebe doações 
de voluntários e patrocinadores para manter o seu funcionamento. Sendo assim, será necessária a utilização de recursos dos laboratórios de 
cinesiologia e eletroterapia da Faculdade Estácio Castanhal. Caberá aos integrantes do projeto viabilizar demais materiais usados nas atividades 
manuais, como nas oficinas de artesanato. METAS: Reabilitar; Promover prevenção de quedas; Potencializar a capacidade de memória, propriocepção, 
equilíbrio e raciocínio; Reduzir os riscos de declínio cognitivo e motor; Incentivar a autoconfiança física e de deambulação; Promover a adaptação e 
fortalecimento muscular de idosos antes e depois de protetizados. IMPACTO SOCIAL: Melhoria da qualidade de vida para os idosos da instituição de 
longa permanência, bem como chamar a atenção da sociedade a respeito da relevância quanto ao cuidado e prevenção à saúde da pessoa idosa. 
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: O projeto será realizado na instituição de longa permanência conhecida como ‘’Casa da Fraternidade’’, localizada bairro 
do Apeú na cidade de Castanhal, Pará-Brasil.
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2022 - ESTÁCIO CEARÁ

Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Design de Moda

Título: CLIENTE OCULTO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A exitosa experiência do projeto Cliente Oculto (CO) 2021, por meio da parceria entre o Curso de Design de Moda e uma rede de varejo de moda, 
justifica e entusiasma os envolvidos em sua continuidade. Originalmente entendido como um recurso usado por empresas para avaliar seus produtos e 
serviços, o CO 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 o aluno assuma essa função de auditor/consultor.  A ideia é oferecer ao aluno 
uma experiência com o varejo nas áreas de visual merchandising (VM), marketing de moda, atendimento ao cliente, apresentação pessoal do 
colaborador, entre outras, desenvolvendo importantes competências para sua formação. O aluno irá aplicar 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 foi 
objeto de análise, instituindo a cultura da melhoria contínua, além de oportunizar um aprimoramento aos seus colaboradores. Completando o grupo 
de beneficiados, há os empreendedores de moda da comunidade que serão capacitados nas áreas abordadas. Na visita o aluno será recebido como um 
cliente e durante o atendimento ele analisará uma série de aspectos previamente abordados no treinamento promovido, em colaboração, pela 
empresa parceira e pela docente responsável pelo projeto. Todas as 8 lojas serão avaliadas mensalmente. A cada mês um aluno fica responsável pela 
visitação, análise e preenchimento de relatórios dos 8PDV. Para isso, haverá a seleção dos alunos, apresentação do projeto e da empresa, capacitação 
e distribuição dos alunos para os meses das visitas. Cada aluno que realiza o CO, segue dando apoio a empreendedores da comunidade, nas áreas de 
marketing de moda, VM e atendimento ao cliente. A primeira edição do projeto foi muito positiva, o número dos PDVs ampliou; alunos do projeto 
foram convidados a integrar outros programas da empresa, bem como a compor seu quadro funcional; o programa despertou interesse em outros 
alunos não integrantes do projeto e alunos participantes sinalizam o desejo em continuar numa próxima edição. 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 em ambiente virtual e há possibilidade de uso dos espaços institucionais e os da rede de varejo. A empresa parceira dará uma ajuda de custo 
no transporte e emitirá declaração de atuação no projeto aos alunos participantes Metas: Implantar grupo de estudos sobre os temas objeto de análise 
no CO; exercitar essa metodologia de análise dos negócios como forma de aprendizagem; oferecer uma formação complementar aos alunos; instituir a 
cultura da melhoria contínua; capacitar empreendedores da Moda sobre VM, marketing, atendimento ao cliente. Impacto: A execução do projeto 
permitirá que a metodologia CO seja desenvolvida e aprimorada pelo grupo de estudos, 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 contínuo, desdobrando-se em várias 
oportunidades, como ocorreu na edição 2021. A comunidade externa será beneficiada, pois micro empreendimentos 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 imparcial e externa de um consultor. Abrangência: as lojas da rede localizadas na capital e região metropolitana.
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Projeto(s) do curso: Jornalismo

Título: EDUCOMCAST - EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E PODCASTS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto tem como objetivo desenvolver habilidades necessárias à produção de programas de podcast, com ênfase na elaboração de roteiros, 
gravação e edição de programas curtos. A ação é relevante, pois propõe para os educandos um diálogo entre a comunicação e a educação e permite 
que sejam previstas a utilização das mídias em sala de aula, em atividades pedagógicas proporcionando uma maior visão das questões do cotidiano, 
notícias da cidade, do país e do mundo. A partir do momento em que os educandos proporcionem atividades que contribuam para que os estudantes 
compreendam a importância da produção de comunicação e a relação dessas com suas vivências, acredita-se que possam se sentir mais motivados e 
capazes, além de contribuir com a fluição da leitura e escrita.  As atividades serão realizadas de forma remota, por meio de plataformas digitais de 
ensino à distância, intercalando momentos síncronos e assíncronos. As oficinas discutirão assuntos relacionados ao rádio e podcast (características, 
gêneros e formatos), produção de programas, debates de temas relacionados à realidade das escolas, educadores e educandos e, em seguida, eles 
participarão da produção, gravação e edição dos podcasts. Pretende-se realizar 4 oficinas, gravação, edição e veiculação de 10 podcasats. Número 
previsto de beneficiários: 40 diretamente e 200 indiretamente (por meio da divulgação do podcast nas plataformas de streaming). O projeto contará 
com 8 discentes envolvidos no projeto.

Docente orientador: LUANA AMORIM GOMES E-mail: luana.gomes@estacio.br* Bolsista

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Elétrica

Título: EDUCAÇÃO ENERGÉTICA EM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA REGIÃO DE FORTALEZA
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto proporcionará uma educação energética - quanto ao uso racional da energia, principalmente, mas não unicamente a energia elétrica - a 
micro e pequenas empresas da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Existem várias barreiras à racionalização do uso da energia nas empresas, em 
geral, e nas indústrias, em particular. Nas micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) essas barreiras são ainda maiores, em função de suas 
particularidades.  Na RMF, grande parte das empresas são MPMEs, sendo estas responsáveis por grande parte dos empregos gerados na região. 
Entretanto, devido às limitações orçamentárias e até mesmo ao desconhecimento do assunto por parte de seus gestores, pouca ou nenhuma ação é 
feita no sentido da conscientização ou educação do micro e pequeno empresário e seus colaboradores para a eficiente gestão e racionalização do uso 
da energia nestes estabelecimentos. Objetivo Geral: Promover a utilização racional e consciente da energia (principalmente, mas não unicamente 
elétrica), incentivando a redução do desperdício, advindo da ineficiência dos processos e/ou equipamentos nas instalações das micro e pequenas 
empresas da RMF. A metodologia do projeto será desenvolver ações de educação nas empresas através do estudo do consumo energético da empresa, 
do estudo dos processos e equipamentos utilizados na empresa, bem como da avaliação energética destes processos e equipamentos. Antão, pretende-
se elaborar propostas adequadas à realidade da empresa quanto a racionalização do uso da energia. O Público-alvo são Micro e pequenas empresas da 
região metropolitana de Fortaleza, sendo pelo menos 3 microempresas e 2 pequenas empresas, segundo os critérios de MPMEs do SEBRAE. As ações 
deverão ser desenvolvidas no período diurno (quando do funcionamento das empresas). O uso dos equipamentos de TI do campus deverá ser, 
preferencialmente, à tarde. A Equipe necessária para a Execução do Projeto será composta de 01 professor; no mínimo 04 alunos, sendo 01 da 
engenharia elétrica, 01 da engenharia mecânica, 01 da engenharia civil e 01 da engenharia da produção, a partir do segundo semestre destes cursos. 
Parceiros e Instituições Envolvidas:  SEBRAE/CE para a escolha das empresas alvo do projeto.  Viabilidade Técnica e Financeira do Projeto: A 
averiguação da viabilidade técnica desse projeto se dará por meio dos resultados obtidos pelo estudo das medições e das análises dos resultados que 
garantirão as empresas uma maior viabilidade e eficiência do consumo de energia.  Em relação a viabilidade técnicas e financeiras de modo que 
possam em uma perspectiva positiva alcançarem os objetivos definidos no projeto e na implantação de novos serviços de Qualidade de Energia e 
Eficiência Energética das empresas visitadas.  Quanto a execução do projeto os recursos financeiros são de baixo valor, pois as devidas medições serão 
realizadas por equipamentos elétricos de baixo preço e confiáveis para obtenção dos dados a serem analisados. Além, do mais o projeto pode fazer 
usos dos equipamentos do laboratório de eletricidade aplicada do curso da Engenharia Elétrica do Centro Universitário Estácio do Ceará. Impacto Social 
do Projeto: É de fundamental importância para evitar os impactos negativos sobre o meio ambiente e a economia. A mudança de comportamento 
individual é fundamental para o processo de construção de uma sociedade mais sustentável.

Docente orientador: EDSON BRITO JUNIOR E-mail: edson.brito@estacio.br* Bolsista

Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título: HUB DE INOVAÇÃO ESTÁCIO CEARÁ

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A criação de um HUB DE INOVAÇÃO, visa contribuir para o desenvolvimento intelectual, tecnológico e econômico da Estácio bem como de seus alunos, 
comunidade acadêmica, e comunidade do entorno da IES, por meio de ações de apoio à criação e ao fortalecimento de empresas de base tecnológica, 
bem como de estímulo à realização de P&D&I em organizações educacionais e empresas, orientando profissionais de todas as áreas para os desafios do 
empreendedorismo e a inovação. É um passo de estabelecer um local como farol e porto para que os alunos e comunidade acadêmica possam interagir 
e gerar riquezas a partir de ideias nascentes. Um HUB (Conexões de Atores do Ecossistema de inovação) oriundo de uma instituição de ensino superior 
com o propósito de gerar renda e emprego tem um impacto mais intenso e sensível, pois além de possibilitar que o empreendedorismo aconteça mais 
ágil em ambiente favorável para que isso ocorra, a maturidade que fomentada e o sentimento de pertencimento por parte dos envolvidos (Alunos, 
professores, colaboradores, pais e filhos. 
Com este ciclo inicial formado por três etapas detalhados abaixo, a com a participação de parceiros da companhia de mentores e a Estácio Ceará, 
pretende ser ferramenta para que a Estácio venha a estabelecer um marco Inovador em Empreendedorismo e Inovação com resultados positivos de 
gerar emprego e renda para seus alunos e comunidade do entorno da IES. Este projeto pode propiciar o nascimento do espírito de Alumni, em que os 
egressos se orgulham da instituição que os formou e continuam participando de atividades e poder no futuro ser investidores em iniciativas dela. O 
objetivo geral é apoiar o empreendedorismo e contribuir para maior atração de jovens e adultos para a Instituição em busca de transformar suas ideias 
em negócios escaláveis e altamente rentáveis. 1- ETAPA INICIAL
Lançamento do Hub de Inovação, Chamada do Edital, Seleção e publicação do resultado; Hackathon, Elaborar Canvas, Elaborar protótipo de 
produto/serviço, Elaborar apresentação rápida – Pitch, Demoday de ideias e GRUPO (STARTUPS) COM PROTÓTIPO DEFINIDO.
2- ETAPA - CAPACITAR STARTUPEIROS E VALIDAR MVP: 
Pivotar ou perseverar produto/serviço do protótipo, Elaborar Produto Minimamente Viável – MVP, Elaborar apresentação rápida – Pitch, Demoday e 
Divulgar produto/serviço no público alvo; 3- ETAPA - USAR TRAÇÃO EM BUSCA DE INVESTIMENTOS VISANDO ESCALA):
Celebrar acordo com investidor(es).  Impacto social: A proposta do Hub da inovação é tornar um CLUSTER DE PARCEIRIOS, um berço de ideias e 
inovação bem como uma rede de oportunidades voltada a organização de eventos que facilitarão o networking entre os parceiros, potencializando a 
projeção e aplicação de novas ideias e soluções com ampla exposição ao mercado para os alunos atraindo mais alunos com mais publicidade, 
aprendizado e compartilhamento de conhecimentos inovadores. Serão contemplados todos os alunos, colaboradores e professores do Centro 
Universitário Estácio Ceará.
Como meta, apoiar as empresas nascentes, desenvolvidas pela Parceria, na estruturação de seu negócio e em sua conexão com clientes e investidores; 
Auxiliar na geração de empregos qualificados e renda recorrentes. Facilitar a criação e exploração de modelos de negócio com uso de novas 
tecnologias; Fomentar um ambiente empreendedor com inclusão de novos alunos para a ESTÁCIO CEARÁ Promoção do Networking. A Estácio irá 
disponibilizar uma rede de espaços propícios de ambientes de inovação instalados em suas Unidades do Ceará.
Como metas pretende-se criar uma metodologia para agregar valor da ESTÁCIO CEARÁ à Sociedade. Ampliar a visibilidade da ESTÁCIO CEARÁ no 
Ecossistema de Empreendedorismo e Inovação; Promover networking envolvendo membros da comunidade interna da ESTÁCIO CEARÁ, bem como do 
ambiente externo circunvizinho à mesma;
Proporcionar condições para que outras pessoas (mais alunos) se sintam estimuladas a ingressar na ESTÁCIO CEARÁ e compartilhar seus talentos.

Docente orientador: MARIETE XIMENES ARAÚJO LIMA E-mail: mariete.lima@estacio.br* Bolsista

Título: QUALIFICAR PARA CRESCER
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
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 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). O projeto possui como 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.  Para isso, será elaborado um plano de treinamento, 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. O projeto não terá custo 
algum, pois utilizaremos as dependências de nosso campus e do Centro Fashion Fortaleza. Tem como meta atingir em torno de 10% das pessoas que lá 
trabalham. Cerca de 900 pessoas (Atender aos 5500 boxes e 300 lojas presentes do Centro na cidade de Fortaleza). Dessa forma, o presente projeto 
possui grande impacto social medida em que fortalece o papel social 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.

Docente orientador: MARCOS ALEXANDRE LIMA DE OLIVEIRA E-mail: lima.marcos@estacio.br* Bolsista

Saúde

Projeto(s) do curso: Biomedicina

Título: BIOMEDICINA E SAUDE DA COMUNIDADE

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 (Rabello, Lucíola, 2010). 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.

Docente orientador: ALANA DE FREITAS PIRES E-mail: alana.pires@estacio.br* Voluntário

Título: INFORVACINA: USO DE CANAL DE YOUTUBE E APLICAÇÃO DE MODELOS DIDÁTICOS PARA DIFUNDIR CONHECIMENTO SOBRE VACINAS PARA 
A CIDADE DE FORTALEZA-CE
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Brasil se destaca há décadas, com o desenvolvimento do Programa Nacional de Imunização (PNI), o qual é referência mundial. Porém, a alta taxa de 
cobertura, que sempre foi sua principal característica, vem caindo nos últimos anos, gerando um alerta especialistas e profissionais da área (CRUZ, 
2017). Apesar da prática de imunização ser descrita como um dos métodos mais seguros e eficazes para prevenir doenças e atenuar a disseminação 
delas, a vacinação e sua efetividade vem sendo questionada por uma parcela da população devido a diversos fatores. Uma das justificativas para a 
queda da cobertura vacinal e esse descredenciamento por parte da população pode estar relacionada ao crescimento dos grupos antivacina (IRIART, 
2017). Reforça-se para o contexto em que atualmente, as informações são expandidas de forma rápida e sem controle de veracidade por meio das 
redes sociais. Essa realidade tem gerado uma grande preocupação no meio científico e acadêmico, uma vez que a prática da vacinação carrega uma 
responsabilidade coletiva, pois afeta o indivíduo vacinado, bem como a saúde da sociedade em que o indivíduo está inserido. Assim, considera-se 
relevante, usar as práticas de ensino e as ferramentas de tecnologias da informação, redes sociais para combater as falsas informações, agregar 
conhecimento e difundir estímulo à população de um modo geral, especialmente entre os jovens ainda em vida escolar.  Objetivo: difundir o 
conhecimento e sanar dúvidas sobre vacinação em escolas de ensino médio na cidade de Fortaleza, por meio de metodologias ativas e criação de um 
canal no youtube para divulgação do assunto, minimizando a disseminação do movimento antivacina nas comunidades da cidade de Fortaleza. 
Metodologia: O estudo envolverá aplicação de palestras em escolas de ensino médio na cidade de Fortaleza abordando vários pontos acerca da 
vacinação, objetivando esclarecer e informar à comunidade sobre a importância da vacinação. Nos momentos pós palestra, os alunos serão ensinados 
sobre vacinas por meio do uso de modelos didáticos de ensino, e responderão questionários sobre cobertura vacinal e sobre dúvidas relacionadas ao 
tema, informações essas que serão utilizadas para confecção de vídeos. Será criado um canal no youtube para divulgação científica, com vídeos curtos 
abordando as dúvidas dos alunos, estudos sobre vacinas, atualizações, mecanismos de ação. Serão vídeos curtos com estratégias atraentes ao público-
alvo.  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: difundir as informações verídicas sobre vacinação para um grande número de 
pessoas durante as palestras; informar de forma didática sobre as verdades e mentiras relacionadas às vacinas, com esclarecimento de dúvidas por 
meio de vídeos curtos no canal do youtube criado para o projeto; aumentar a adesão à vacinação por parte dos alunos e familiares destes mesmos 
envolvidos no projeto; traçar o perfil de imunização dos alunos da comunidade participantes do projeto com vistas a estimular a vacinação daqueles 
que tem atrasos de vacinas. Impacto social: a divulgação de conhecimento sempre gerará impacto social positivo, podendo acarretar um aumento da 
procura por imunização, reduzindo a longo prazo o risco de aquisição de doenças evitadas pelo uso das vacinas, gerando menor custo às famílias, ao 
SUS e aumento da expectativa de vida. Abrangência Geográfica: No que se refere à parte do projeto relacionada às palestrar e aplicação dos modelos 
didáticos de ensino sobre a vacina, estaremos abrangendo as escolas participantes do projeto, já quanto ao canal do youtube, poderemos alcançar 
abrangência nacional. Referências: IRIART, Jorge Alberto Bernstein. Autonomia individual vs. proteção coletiva: a não-vacinação infantil entre camadas 
de maior renda/escolaridade como desafio para a saúde pública.

Docente orientador: KAIRA EMANUELLA SALES DA SILVA LEITE E-mail: kaira.leite@estacio.br* Bolsista

Título: MICROBIOLOGIA - PEQUENOS SERES TRANSFORMANDO VIDAS.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Microbiologia é uma área das ciências relacionada ao estudo de microrganismos como bactérias, fungos e vírus. Tais seres microscópicos, em sua 
maioria, encontram-se de forma ubíqua. As bactérias, principais representantes dos micróbios, fazem parte da nossa microbiota (habitam nosso 
organismo sem causar doenças), mas podem, eventualmente, causar infecções de maneira oportunistas. Uma das principais causas que contribui para 
infecção é a má higienização praticada por muitas pessoas, em especial crianças, em virtude da falta de noções básicas de higiene, contribuindo na 
instalação do processo infeccioso que poderá ser transmitido entre as demais pessoas de seu convívio. A falta de um simples hábito de higiene como 
lavar as mãos pode acarretar em graves infecções no corpo humano. De acordo com pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, cerca de 
40% dos casos de diarreia no mundo são ocasionados por uma higienização ruim. Devido a um grande número de doenças provenientes da falta de tais 
hábitos, torna-se crucial a conscientização infantil, tanto acerca da existência de tais seres microscópicos, como também de como combatê-los através 
da higiene pessoal. Nesse sentido, a busca é demonstrar de maneira lúdica e prática, a existência e aplicações desses seres vivos em diversas 
utilizações, na indústria, alimentação e afins. Além de focar em como podemos nos higienizar a fim de diminuir as infecções oportunistas que eles 
podem causar. Outros seres que chamam atenção são os vírus, uma notoriedade crescente vem devido a Pandemia do Novo Coronavírus, no qual, 
sabemos que a higiene das mãos e utilização de máscaras acaba minimizando a sua disseminação. Diante do exposto, o objetivo dessa extensão é 
promover conhecimento através de palestras e atividades lúdicas que venham a demonstrar a existência de tais seres e sua capacidade de causar 
doença e, ainda, enfatizar hábitos higiênicos, que venham a minimizar possíveis contaminações. A população de escolha será o público Estudantes das 
Séries Iniciais do Ensino Fundamental – 5º e 6º Ano, tanto de escolas públicas como privadas (pelo menos 02 escolas de cada), acompanhados no 
período de doze meses, sendo submetidos a um questionário inicial, depois a participação das atividades lúdicas, como inclusive elaboração de cultivo 
de microrganismos, detecção da presença em diferentes superfícies, e posterior avaliação, para fins comparativos sobre o ensino-aprendizagem de tal 
população. Esse projeto tem um custo de realização relativamente baixo, ficando mais ao cargo dos alunos o deslocamento para os locais de palestra, 
bem como obtenção de produtos em supermercado para realizar as atividades lúdicas (para fazermos um meio de cultivo bacteriano ""caseiro""), 
ficando plausível a sua realização sem muitos recursos. A meta é atingir diretamente 300 alunos, e de forma indireta (familiares e outros possíveis 
turmas de colégios selecionados), o que pode levar a um valor atingido direta e indiretamente de 1.000 pessoais. Com o conhecimento adquirido, será 
possível minimizar doenças infecciosas pela falta de higiene e assim, melhorar a qualidade de vida dessas crianças/famílias, bem como, minimizar 
gastos provenientes da compra de medicamentos e outras despesas médicas proveniente das doenças. O município de escolha é Fortaleza, segundo a 
pesquisa da OMS, em países com menor desenvolvimento social, como Brasil, os índices são mais gritantes de doenças por falta de higienização, cerca 
de 20 vezes a mais que os países desenvolvidos.

Docente orientador: GENILSON JOSE DIAS JUNIOR E-mail: genilson.junior@estacio.br* Voluntário

Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado

Título: PROJETO SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA ESTÁCIO
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Projeto Saúde e Qualidade de Vida Estácio visa desenvolver e oportunizar a melhoria da qualidade de vida da comunidade acadêmica e da 
comunidade em seu entorno, desenvolvendo práticas corporais de condicionamento em suas diversas formas e modalidades. A ciência destaca o 
quanto a percepção positiva do indivíduo referente a sua relação com os objetivos, expectativas, padrões e preocupações acarretam na qualidade de 
vida de um ser humano. A prática regular de atividades físicas é considerada uma ferramenta primordial para a conquista destas percepções positivas. 
Este projeto tem o objetivo de oportunizar que o indivíduo conquiste o bem estar físico através de exercícios físicos planejados e orientados, 
desenvolvidos pela responsável deste projeto, ligada ao curso de Educação Física.  Em seu desenvolvimento, também tem como proposta a 
participação direta dos nossos discentes e do nosso corpo docente dos cursos da saúde existentes em nossa unidade: Discentes - De acordo com as 
disciplinas ofertadas nos semestres que este projeto esteja sendo desenvolvido, os discentes participarão de forma direta, de acordo com sua expertise 
ou com o segmento educacional da disciplina em curso, em planejamentos e ações com a comunidade participante, enriquecendo o seu processo de 
aprendizagem e ampliando os cuidados a comunidade participante. Docentes - Terão disponível um campo de atuação dentro da própria IES para que 
seus alunos possam desenvolver suas capacidades e habilidades ao longo da formação acadêmica. Em um contexto participativo, educativo e 
preventivo, utilizando esta prática como um instrumento educacional e de transformação social, buscaremos desenvolver a melhoria da qualidade de 
vida e consequentemente da saúde dos participantes do projeto.

Docente orientador: MARIA ALDEÍSA GADELHA E-mail: maria.gadelha@estacio.br* Bolsista

Título: SAÚDE NA PRAÇA: CARACTERÍSTICAS DE PRATICANTES DE ATIVIDADE FISICA EM ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER EM FORTALEZA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO: A prática regular de exercício físico pode tornar a população mais ativa fisicamente. Os benefícios do exercício físico à saúde e 
prevenção de doenças são bastante descritos na literatura. No entanto, quando se trata de sua prática em espaços públicos de lazer, ainda há carência 
de estudos. Autores têm sugerido que existem diversas barreiras para a prática de atividade física nestes espaços. JUSTIFICATIVA:  Nesse sentido, o 
perfil dos praticantes é uma informação importante para profissionais da área da saúde e gestores do esporte e lazer para que ações específicas 
possam ser planejadas e realizadas de maneira eficiente. OBJETIVO: Assim, o objetivo desta pesquisa será analisar, em diferentes grupos etários, os 
níveis de aptidão física funcional de participantes de um programa de atividades físicas em uma praça pública no bairro jockey em fortaleza. 
METODOLOGIA:  O estudo realizado será de natureza quantitativa e característica descritiva. A pesquisa será realizada em uma praça pública localizada 
no bairro jockey clube no município de Fortaleza–Ceará. Para a coleta dos dados, será aplicado um questionário e realizada uma avaliação 
antropométrica e uma avaliação da aptidão física, está mensurada através da bateria de testes de a Rikli e Jones. Os resultados dos testes aplicados 
serão comparados aos valores de referência apresentados por Rikli e Jones (2001), classificando cada um destes “Abaixo da média”; “Na Média” ou 
“Acima da Média”. A análise dos dados será feita através de um estudo estatístico descritivo, descrevendo os dados de três maneiras: por meio de 
tabelas, de gráficos e de medidas descritivas expressas com média, desvio padrão, valor mínimo e valor máximo (Guedes, Martins, Acorsi e Janeiro). Os 
dados serão organizados e analisados no Excel® 2010 (Microsoft). VIABILIDADE FINANCEIRA: A pesquisa terá de custo pequeno garantindo a sua 
viabilidade econômica. Notebook, xerox, equipamentos de avaliação serão fornecidos pelo pesquisador. Bolsa para o pesquisador será fornecida pelo 
projeto de extensão. METAS: A partir dos dados obtidos após a aplicação dos testes e questionário espera-se gerar maiores informações científicas 
sobre as características de praticantes de atividade física em espaço público de lazer em fortaleza identificando o nível de aptidão física e os principais 
aspectos correlacionados com uma melhor saúde e qualidade de vida desses praticantes. IMPACTO SOCIAL: Conhecer as características de praticantes 
de atividade física e conhecer o nível de aptidão física desses praticantes em espaço público de lazer se torna crucial para auxiliar na elaboração de 
estratégias para a melhoria de vida dessa população. O perfil dos praticantes é uma informação importante para profissionais da área da saúde e 
gestores do esporte e lazer para que ações específicas possam ser planejadas e realizadas de maneira eficiente. ABRANGENCIA GEOGRÁFICA: Adultos e 
idosos praticantes de atividade física em espaço público de lazer do bairro Parangaba e Jóquei clube em fortaleza.

Docente orientador: JULIANA  OSORIO ALVES E-mail: juliana.osorio@estacio.br* Voluntário

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título: SALVE- ENSINO E EXTENSÃO EM PRIMEIROS SOCORROS PARA LEIGOS
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Todos os indivíduos de todas as faixas etárias em qualquer ambiente que se encontrem são passíveis de se acidentarem ou sofrer um mal súbito 
(LACERDA, PAIANO, RESSUREIÇÃO. 2015). Situações essas que precisam de Primeiros Socorros (PS) que são intervenções realizadas no local do 
incidente com objetivo de realizar a estabilização e consequentemente manter a vida da vítima, visando também não agravar o quadro do paciente ou 
provocar outros incidentes. (RIBEIRO et al, 2019). Quando os PS são realizados adequadamente e de forma precoce aumentam a sobrevida e atenua a 
possibilidade de sequelas (DINIZ; BICA, 2017) pois conforme preconizado, o atendimento deve ocorrer de forma imediata visto que o tempo até o 
atendimento é um fator que determina a sobrevida de um indivíduo em situação de emergência (THOMAZINI; SILVA; CARITÁ, 2017). Segundo Moura et 
al (2018) o tempo resposta pode ser definido como o tempo desde o acionamento do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) até a chegada do mesmo, e 
apresentou em seu estudo tempo resposta superior a 10 minutos nos anos de 2012 a 2016. Tempo este crucial para a vítima, estimasse que a cada 
minuto que um paciente permanece em Parada Cardíaca sua chance de sobreviver diminui 10% (LUZIA, LUCENA. 2009) e geralmente nada é realizado 
até a chegada da equipe especializada por falta de conhecimento da população em geral acerca dos PS LACERDA, PAIANO, RESSUREIÇÃO. 2015). 
Possuir conhecimento, ensinar e propagar esse conhecimento é fundamentalmente importante (SILVA et al, 2019) visto que são vários tipos de 
incidentes como parada cardíaca, Obstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho (OVACE), hemorragias, amputações traumáticas dentre outros 
(SANTOS et al. 2017). E suas consequências são diretamente proporcionais à gravidade do incidente e a qualidade do atendimento prestado (LACERDA, 
PAIANO, RESSUREIÇÃO. 2015). Assim, o ensino de primeiros socorros para leigos é essencial para que manobras de manutenção da vida sejam 
realizadas até a chegada da equipe médica garantido melhores condições de sobrevivência da vítima. No entanto esse conhecimento é pouco 
disseminado para a população em geral, e sendo mais disseminado para profissionais da saúde o que torna o conhecimento quase privativo aos 
mesmos (CAVALCANTE, 2015) Um estudo realizado com leigos evidenciou um importante desconhecimento sobre os PS, com pouca diferença 
encontrada conforme variação socioeconômica. Evidenciou-se também como principal obstáculo para o atendimento inicial a falta de orientação e 
capacitação, tendo em vista que eles reconhecem sua importante função no atendimento e possuem interesse em aprender as técnicas preconizadas 
(NETO, 2016). podendo assim inferir que a capacitação do leigo se demonstra primordial para as etapas que podem ser iniciadas no ambiente pré-
hospitalar (DINIZ; BICA, 2017). O projeto tem como objetivo capacitar leigos na atuação em primeiros socorros utilizando a simulação realística como 
técnica de ensino-aprendizagem. Para isso, serão ofertadas oficinas de capacitação para leigos sobre a atuação em primeiros socorros. Inicialmente 
serão selecionados bolsistas para atuação no projeto. Os selecionados receberão curso de qualificação para alinhamento conceitual sobre o conteúdo, 
práticas direcionadas ao controle de hemorragias, engasgo, primeiros socorros em fraturas e feridas e reconhecimento e ações de primeiros socorros 
em caso de parada cardiorrespiratória. Após a qualificação dos bolsistas, as oficinas serão agendadas semanalmente sendo uma por turno sendo 
abertas a toda a comunidade acadêmica de todos os cursos bem como para os colaboradores administrativos e docentes da instituição. Também 
poderão ser realizadas extra-muros em escolas e outras entidades coletivas da comunidade.  Também será realizada a qualificação em técnica de 
simulação e maquiagem.

Docente orientador: FRANCISMEIRE BRASILEIRO MAGALHÃES BARB E-mail: francismeire.magalhaes@estacio.br* Bolsista

Projeto(s) do curso: Farmácia

Título: DESCARTE FARMA ESTACIO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O descarte de medicamentos em local inadequado é um problema de saúde pública mundial. No Brasil estimativa da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI, (2013) identificaram que a população brasileira é responsável por produzir mais de 
10,3 mil toneladas por ano de resíduos em medicamentos sem um sistema de descarte adequado.  Para solucionar a situação no Brasil foi criada a lei 
12.305 de 2010, que Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o novo Decreto Federal nº 10.388, publicado no Diário Oficial da União no dia 05 
de junho de 2022, que normatiza a logística reversa de medicamentos domiciliares ou em desuso. Neste sentido, o presente projeto tem como objetivo 
promover medidas educativas para minimizar os riscos inerentes ao descarte incorreto de medicamentos, reduzindo assim a contaminação ambiental. 
Assim, pretende-se coletar informações de como os acadêmicos fazem a destinação de medicamentos, proporcionar treinamento para multiplicadores 
sobre o manuseio de medicamentos vencidos, perfuorocortantes, materiais de curativos; implantar um local para o descarte apropriado desses 
fármacos nas unidades Parangaba e Via Corpvs, para facilitar o descarte no local correto, bem como orientar a comunidade sobre o descarte correto de 
medicamentos. O projeto apresenta viabilidade econômico-financeira haja visto que não apresenta ônus para a instituição, sendo realizado na própria 
faculdade. Metas: - realizar o diagnóstico dos acadêmicos quanto ao conhecimento descarte de medicamentos; proporcionar treinamento para 
multiplicadores sobre o manuseio de medicamentos vencidos, perfuorocortantes, materiais de curativos; formar multiplicadores; fornecer oficinas para 
acadêmicos e para a população em geral de forma lúdica. Abrangência geográfica: O projeto pretende abranger a comunidade local no entorno da 
Parangaba e da Via Corpvs, no estado do Ceará, sendo aberto à comunidade independente de faixa etária, sexo, nível de escolaridade e situação 
socioeconômica sempre sob a supervisão da coordenadora do projeto.

Docente orientador: PATRICIA QUIRINO DA COSTA E-mail: patricia.quirino@estacio.br* Voluntário

Título: IMPORTÂNCIA DO USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS NA COMUNIDADE EM TEMPOS DE PANDEMIA
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: O uso racional de medicamentos requer que os usuários utilizem o medicamento apropriado para sua condição clínica, em doses que 
atendam às suas necessidades de saúde individuais, por um período adequado e ao menor custo para si e para a comunidade. A COVID-19 é uma 
infecção que inicialmente se apresenta com um quadro gripal, provocando febre, tosse, dor de garganta. Atualmente, em virtude de não ter uma 
terapia específica para tratar e curar completamente a doença, o manejo clínico utilizado até o momento para tratar a doença são de inúmeros 
medicamentos utilizados em todos os grupos de pessoas, tais como hipertensos, diabéticos e celíacos. Justificativa: Em virtude das complicações da 
doença este público faz uso de diversas classes de medicamentos, o que pode tornar mais grave o quadro patológico devido os efeitos adversos dessas 
drogas. O Conselho Federal de Farmácia publicou recentemente uma pesquisa revelando o uso indiscriminado de medicamentos e o aumento 
extrapolado na venda de medicamentos no ano de 2021 gerando uma grande preocupação na comunidade científica quanto ao descarte correto 
desses medicamentos. Deste modo, o presente projeto tem como objetivo divulgar informação científica sobre a importância do uso racional de 
medicamentos e seus fatores associados no armazenamento, diluição e descarte corretos em tempos de pandemia. A partir desse projeto, almeja-se 
verificar se o uso racional de medicamentos em pacientes diagnosticado com COVID-19 pode minimizar possíveis reações adversas e atividade de 
outras doenças nesses pacientes. Metodologia: O projeto será realizado por meio da plataforma Teams e lives através de mídias sociais por meio de 
palestras e oficinas em ações presenciais na comunidade. Serão incluídos nesse projeto a comunidade em geral incluindo o público mais vulnerável 
como crianças que são órfãos da terapêutica e pacientes com outras patologias como o paciente celíaco. Será realizado ciclo de palestras sobre 
esclarecimento da importância do Uso Racional de Medicamentos, os principais efeitos colaterais e riscos para a saúde do paciente sobre o uso de 
medicamentos e suplementos, sobre a importância do descarte, diluição e armazenamento dos medicamentos utilizados por esses pacientes, a 
interação medicamentosa e fármaco-nutrientes, medicamento–medicamento, entre outras. Algumas dessas palestras serão realizadas com auxílios de 
apresentações, folder, cartilhas para tornar mais fácil o entendimento dos temas. Será realizado também jogos educativos sobre esses temas para 
facilitar a compreensão dos pacientes e cuidadores a fim de melhorar a qualidade de vida dessas pacientes portadores dessa patogênese. Além disso, 
serão realizadas palestras acadêmicas para os alunos do curso de Farmácia da Estácio para a troca de conhecimento e competências com a 
comunidade. Viabilidade econômico-financeira: os custos com esse projeto serão mínimos e serão de inteira responsabilidade dos professores e alunos 
envolvidos no projeto, não acarretará nenhum ônus para a instituição. Metas: Pretende-se com esse projeto gerar benefícios a sociedade celíaca de 
todo o estado do Ceará com conhecimento da sua patogênese e riscos para a sua saúde; gerar benefícios a Instituição de Ensino com marketing social e 
gerar benefícios aos envolvidos (alunos e professores) com aprendizado. Espera-se com esse projeto fornecer conhecimentos a sociedade no que se 
refere à patogênese e gerar uma melhor qualidade de vida para esses pacientes. Impacto Social: Nesse aspecto, nosso grupo vem se dedicando nos 
últimos semestres no desenvolvimento e/ou aperfeiçoamento de palestras, gincanas, jogos que visem melhorar a qualidade de vida de pacientes. 
Abrangência geográfica: Comunidade de todo o estado do Ceará gerando assim uma abrangência geográfica em todo o estado do Ceará.

Docente orientador: KAROLINE SABÓIA ARAGÃO E-mail: karoline.aragao@estacio.br* Bolsista

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título: PROGRAMA DE ASSISTENCIA A MULHER MASTECTOMIZADA - PROAMMA

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. Compreende a um tumor maligno 
devido à multiplicação desordenada das células da mama levando a alterações e complicações de natureza biológica, psicológica e social na mulher, 
secundárias a doença e a terapêutica (BRASIL, 2020). 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 enfrentando pelas mulheres submetidas aos procedimentos terapêuticos necessários, é que se julga de valia o 
desenvolvimento desse projeto que tem como objetivo realizar   ações educativas para a prevenção e a detecção precoce do câncer de mama e  
assistência multidisciplinar  a mulheres com diagnóstico de câncer de mama, submetidas ao tratamento clinico e cirúrgico .  O projeto será  
desenvolvido no laboratório de saúde  das unidades  da Estácio em Quixadá -  Faculdade de Medicina –Idomed e  na sede  via Corpvs Fortaleza, visto 
ter espaço adequado de atendimento e avaliação clínica  e fisioterapêutica, e ainda em instituição parceiras e/ou conveniadas públicas e privadas 
(escolas, Associação das mulheres guerreiras de Quixadá, centros comunitários, praças públicas dentre outros). Além do atendimento e avaliação 
fisioterapêutica, oferece também atividades com os alunos de Medicina, Psicologia, Nutrição, Enfermagem através de palestras, oficinas e dinâmicas. O 
projeto é desenvolvido em duas formas: preventiva e reabilitadora. A Abordagem preventiva  será feita  através de Educação em Saude com palestras, 
rodas de conversas sobre o câncer de mama, fatores de risco, prevenção e detecção precoce  realizadas  de forma presencial e\ou 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 e as realizadas na comunidade,  envolvendo todas as unidades da Estácio 
Ceará(Via Corpvs, Centro, Paragaba e unidade Quixada\IDOMED). A abordagem reabilitadora é feita através de formação de grupos, prática de 
exercícios, orientação de hábitos de vida saudável e tratamento fisioterapêutico especializado pós-operatório de cirurgia da mama. Esta abordagem 
consiste em 4 etapas: 1ª Captação de clientes; 2ª avaliação individual; 3ª Plano de assistência ao cliente; 4ª Formação de grupos (dez pessoas). A 
mulher é admitida no grupo de reabilitação, através da demanda espontânea ou encaminhada por diferentes especialidades médicas. O horário de 
atendimento é nas segundas e quartas-feiras, no horário de 13h às 16:00 horas. É um projeto viável econômica e financeiramente por que já dispõem 
de espaços, equipamentos e manterias necessários para a realização das atividades, ações e dos atendimentos e seu funcionamento na abordagem 
reabilitadora e já dispormos de parcerias e convênios que viabiliza a abordagem preventiva.

Docente orientador: CLEONEIDE PAULO OLIVEIRA PINHEIRO E-mail: cleoneide.oliveira@estacio.br* Bolsista

Título: PROJETO DE FISIOTERAPIA BUCOMAXILOFACIAL
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
O trauma é um problema sério e crescente em todo o mundo, sendo reconhecido como uma doença pandêmica. Segundo dados da Organização 
Mundial de Saúde, os traumas estão entre as principais causas de morbidade e mortalidade. Estima-se em 8,5 milhões o número de óbitos devido às 
consequências do trauma, em 2010, ao redor do mundo (PEDEN, MCGEE e SHARMA, 2012), e as lesões da cabeça e da face podem representar 50% de 
todas as mortes traumáticas (MACEDO, CAMARGO, et al., 2008). Fica fácil então perceber que o trauma craniomaxilofacial tornou-se um assunto de 
grande relevância para toda equipe de saúde, sobretudo o que trabalha em setor de reabilitação, devido a sua frequência ser cada vez maior, 
principalmente nas últimas quatro décadas, estando intimamente associado ao aumento dos acidentes com moto e da violência urbana (MACKENZIE, 
2000).  Nesse contexto o Projeto de Fisioterapia Bucomaxilofacial único na cidade de Fortaleza, vem preencher uma área ainda pouco explorada da 
fisioterapia, porém extremamente carente. A necessidade de reabilitação da abertura da boca, é fundamental para a função mastigatória e fala. O 
impacto das fibroses e restrições cicatriciais das fraturas de face com lacerações de pele, bem como de pacientes provenientes da oncologia de cabeça 
e pescoço, submetidos a radioterapia que apresentam severas limitações motoras da face pode ocasionar isolamento social e redução da qualidade de 
vida. Tem como objetivos: Capacitar os alunos no atendimento de pacientes com trauma de face, cirurgias bucomaxilofaciais, cirurgias oncológicas de 
cabeça e pescoço, e pacientes com disfunção da ATM; Promover elaboração de artigos científicos pelos alunos da Iniciação Científica (IC), e alunos 
participantes do projeto; Capacitar o aluno de fisioterapia para o atendimento desse público, pois esse é o diferencial da Estácio uma vez que o projeto 
não acontece em nenhuma outra IS na cidade de Fortaleza; Atender a comunidade e promover ações educativas em eventos promovidos pela Estácio; 
Formar parcerias com grandes hospitais de Fortaleza como o IJF, HGF, Walter Cantídio, Santa Casa de Misericórdia e outras instituições como o Núcleo 
de Defeitos da Face (NUFACE) que acontece na UFC e se destina a confecções de próteses faciais. O projeto funciona no atendimento a comunidade na 
sexta-feira pela manhã na Clínica de Fisioterapia da Estácio na sede Moreira Campos. O horário de atendimento acontece de 13 às 17h com horário 
marcado, e os atendimentos tem 50 minutos de duração.  O material utilizado no tratamento está disponível na clínica escola, pois é o mesmo utilizado 
para o tratamento dos demais pacientes de traumato-ortopedia, não necessitando de recursos extra para sua execução.  As metas para o ano de 2022 
são: Abrir convênio com o Hospital Instituto José Frota (IJF) para que os alunos possam estar fazendo a triagem no próprio hospital e encaminhando 
para o Projeto um número ainda maior de pacientes; elaborar 2 artigos para publicação; participar de eventos promovidos pela Estácio; capacitar 
novos alunos; criar material informativo para a comunidade sobre DTM e Cirurgia Ortognática. O projeto apresenta enorme impacto a sociedade pois 
atende em média 180 pacientes por mês, e em torno de 1879 pacientes por ano que são provenientes da capital e de cidades do interior. O 
quantitativo de alunos são 20 a 25 vagas para a graduação dos cursos de fisioterapia e 2 vagas para alunos da nutrição e 3 de pós graduação.

Docente orientador: ITANA LISANSE SPINATO E-mail: itana.dalcastel@estacio.br* Bolsista

Projeto(s) do curso: Odontologia

Título: SERVIÇO EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILO FACIAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial é de suma importância, em qualquer instituição, para atender a demanda dos pacientes com 
necessidades de cirurgias de trauma, patologias e deformidades faciais. Justificativa: Sabemos que os serviços públicos e privados de urgência e 
emergência odontológica e os de bucomaxilo facial, não conseguem suprir a grande demanda de pacientes que precisam de atendimento 
especializado. Objetivo: contando inicialmente com professores e acadêmicos o serviço deve ser uma referência de atendimento integral do Ceará, 
com realização de procedimento cirúrgicos de média e alta complexidade, tais como cirurgia de Trauma Buco-Maxilo-Facial, Patologia Oral, 
Reconstrução Óssea dos Maxilares, bichectomia e Cirurgia de extração de terceiros molares ou de dentes inclusos. Metodologia: O serviço de CTBMF 
da Estácio buscará formação integrada entre atividades de ensino, pesquisa e extensão, objetivando a integração da graduação e da pós-graduação. Os 
acadêmicos deverão estar cursando a faculdade de Odontologia da Estácio e deverão passar por processo seletivo anualmente. Metas e impacto social: 
Eles terão a oportunidade de vivenciar a área de cirurgia bucomaxilofacial que comumente não é abordada durante a graduação, participando 
ativamente de todas as atividades realizadas pelo serviço, como procedimentos ambulatoriais, participação de desenvolvimentos de pesquisas, 
discussão de artigos científicos semanais. Dessa maneira, o estágio proporcionará aos acadêmicos sua introdução no âmbito da cirurgia 
bucomaxilofacial, gerando oportunidade de aprendizado e convivência com profissionais especialistas da área. Os pacientes terão uma grande 
oportunidade, através de atendimentos clínicos e cirúrgicos, de terem um serviço que será de excelência e especializado.

Docente orientador: RONIELE LIMA DOS SANTOS E-mail: 05162997358@professores.estacio.br* Voluntário

Tecnologia da Informação

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

Título: INCLUSÃO DA INFORMÁTICA NA SOCIEDADE E A INOVAÇÃO TECNOLOGIA
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
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. Ademais, essa necessidade cresceu exponencialmente para atender a mudança 
provocada pela pandemia da covid-19, em que atividades tornaram-se remotas.  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. Neste sentido, a sociedade ainda se carece de orientação 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 em situação de 
isolamento, professores e alunos) até funcionários e empresas. O projeto Inclusão da Informática na sociedade e a inovação tecnologia, tem como 
objetivo inserir a informática 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. Este projeto se enquadra nas ações de extensão cuja observância capacitar pessoas nas comunidades 
(idosos, alunos das escolas de ensino fundamental, médio e superior, empreendedores, etc.) através de cursos e oficinas nas escolas públicas, Cursos 
de informática básica para comunidade; Oficina de diferentes ferramentas de videoconferências para comunidade. Viabilidade econômico-financeira: 
Serão utilizados os laboratórios de Informática da Estácio para oficinas e treinamentos para a sociedade de diferentes classes, desde crianças até 
idosos. 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.

Docente orientador: ILDO RAMOS VIEIRA E-mail: ildo.vieira@estacio.br* Bolsista

Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação

Título: O USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA PROTEÇÃO AMBIENTAL: O GEORREFERENCIAMENTO DO LIXO PLÁSTICO NOS PARQUES 
URBANOS DO BRASIL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O uso da Tecnologia gera novos serviços e produtos, mas também pode proteger o meio-ambiente através de recursos tecnológicos para mapear e 
gerenciar eventos agressores. O Lixo plástico 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). Os Parques urbanos no Brasil formam 
grandes áreas de lazer e de vegetação nativa nas grandes metrópoles. Conservar os parques urbanos é a garantia de vida saudável e lazer para os 
moradores dos grandes centros urbanos. O Lixo plástico descartado no entorno dos parques urbanos no Brasil, quando não coletado tem um percurso 
devastador para o meio-ambiente, percorrendo e afetando os Mangues, os Rios e as Praias, causando morte e poluição da vegetação, na vida marinha 
e nos animais silvestres da região. Nas avaliações quantitativas realizadas em uma amostra no Parque do Cocó em Fortaleza-CE, foram marcados mais 
de 380 pontos de lixos plásticos nos percursos de 2.500 metros no entrono do parque, chegando à marca de 01 (um) lixo plástico a cada 6,5 metros em 
média.   Envolver os discentes em problemas da comunidade em que estão inseridos, aplicando os conhecimentos adquiridos em sala de aula.    O 
objetivo desse Projeto é usar a tecnologia da informação como aliada na defesa dos Parques urbanos no Brasil, para mapear, comparar, 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. A pesquisa usa a metodologia do tipo experimental e aplicada. Um protótipo será criado para coletar as informações para 
gerar benefícios concretos para as comunidades. 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 dentro e no entrono dos parques estudados, 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. IMPACTO SOCIAL: Proteção do ecossistema dos Parques 
Urbanos no Brasil, onde vivem e dependem vários brasileiros, além da perpetuação da beleza dos parques para nossos descendentes. ABRANGÊNCIA 
GEOGRÁFICA: O Projeto visa defender os Parques urbanos no Brasil, comparando os níveis do Lixo plástico nessas regiões.
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Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Elétrica

Título: DESENVOLVIMENTO DE UM APLICATIVO DE CALCULADORA SOLAR PARA CELULARES SMARTPHONES NA FACULDADE ESTÁCIO DE CURITIBA E 
COMUNIDADE EXTERNA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
As Instituições de Ensino Superior (IES) tem o papel de disseminar de conhecimento para a sociedade, sendo que este projeto de extensão visa o 
desenvolvimento de um aplicativo para celular smartphone que é uma espécie de calculadora solar, que alia o envolvimento de alunos com o 
desenvolvimento de uma solução digital, juntamente ao incentivo quanto ao uso de fontes renováveis de energia elétrica. Vivemos uma evolução 
digital a partir dos grandes avanços da eletrônica, computação e automação, nas últimas décadas, culminando com a chamada Indústria 4.0 e a grande 
ênfase em simulação, entre outros conceitos (ALMEIDA, 2019). A busca pelo desenvolvimento sustentável pode se dar, também, a partir de fontes 
renováveis, sendo necessária a disseminação de conhecimentos acerca dessas fontes, como a energia solar fotovoltaica. Este projeto de extensão tem 
como objetivo disseminar o conhecimento sobre a energia solar fotovoltaica, a partir do desenvolvimento de um aplicativo para celular smartphone de 
uma calculadora solar. O algoritmo terá como parâmetros de entrada a serem fornecidos pelo usuário: o consumo em energia elétrica, em kWh/mês; o 
local da instalação; a área disponível para a instalação. Como parâmetros de saída, tem-se: a potência a ser instalada no sistema solar fotovoltaico; a 
quantidade de módulos (ou placas) necessárias; a previsão da geração de energia elétrica; a quantidade de gás carbônico equivalente (CO2) evitado; a 
área estimada necessária; o custo estimado; o tempo de retorno do investimento. Será utilizado o laboratório de informática da Faculdade Estácio de 
Curitiba, além de atividades a distância. O aplicativo a ser desenvolvido não terá custo com licenças, sendo que a divulgação será via internet. São 
metas deste projeto de extensão: desenvolver um aplicativo de celular smartphone que calcula parâmetros de projeto para sistemas de energia solar 
fotovoltaica e apresenta ao usuário de forma amigável; estimular o engajamento com a interface de desenvolvimento de aplicativo, motivando os 
alunos sobre a utilização de linguagem de programação com a implementação de banco de dados para o desenvolvimento de soluções digitais; 
disseminar o conhecimento da potencialidade da energia solar fotovoltaica para residências, comércio, empresas, entre outros ambientes; fortalecer o 
papel da Faculdade Estácio Curitiba como geradora de conhecimento de qualidade, que incentiva iniciativas locais e sustentáveis, além de promover 
um papel social no compartilhamento de boas soluções para a comunidade externa. Tendo como abrangência geográfica da cidade de Curitiba e 
Região Metropolitana inicialmente próxima à nossa Unidade, a comunidade da Estácio Curitiba poderá usufruir de uma ferramenta gratuita e acessível. 
Espera-se que a disseminação do aplicativo contribuirá para uma cultura de pessoas que pensa na sustentabilidade.

Docente orientador: HENRIQUE MARIN VAN DER BROOCKE CAMPOS E-mail: henrique.broocke@estacio.br* Bolsista

Tecnologia da Informação

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

Título: OFICINAS DE APOIO JURIDICO E PSICOLÓGICO PARA PACIENTES E FAMILIARES NO INTERNADOS EM HOSPITAIS INFANTIS DE ESPECIALIDADE 
EM ONCOLOGIA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Este é um projeto multidisciplinar que propõe visitas a hospitais especializados em atendimento infantil para o que os alunos experimentem a prática 
na atenção e apoio psicológico e jurídico as pessoas que são pais ou responsáveis legais por menores de idade que são atendidos em diversas unidades, 
de preferência oncológicas e que tenham tratamento prolongado e custoso. O Câncer é o nome genérico para um grupo de mais de 200 doenças. 
Embora existam muitos tipos de câncer, todos começam devido ao crescimento e multiplicação anormais das células. A enfermidade também é 
conhecida como neoplasia. Na questão psicológica o diagnóstico de câncer tem, geralmente, um efeito devastador na vida da pessoa que o recebe, 
seja pelo temor às mutilações e desfigurações que os tratamentos podem provocar, seja pelo medo da morte ou pelas muitas perdas, nas esferas 
emocional, social e material, que quase sempre ocorrem. Na questão jurídica existem jurisprudências de relatos de diversas teses que dizem respeito 
aos pacientes oncológicos. Ao lado do direito à aposentadoria por invalidez, o benefício da isenção de pagamento de Imposto de Renda sobre 
aposentadoria está entre os mais conhecidos pelos doentes de câncer. Este projeto tem como objetivo apoiar as pessoas, que necessitam de um ou 
mais orientações complementares no enfrentamento do Câncer dos filhos e nos próprios pacientes. Os apoios serão dados pelos alunos dos cursos de 
direito, administração, ADS e psicologia e visa dar conforto e obtenção de direitos nesta fase tão difícil. Para angariação de alunos pretende-se ofertar 
horas de atividades acadêmicas complementares de extensão social e um certificado de serviço voluntariado para envolver os alunos dos cursos de 
direito, contabilidade, ADS e psicologia. Muitas vezes estas pessoas precisam de orientações jurídicas e os nossos alunos podem orientar estas pessoas 
a procurar nosso núcleo jurídico para apoio nas dúvidas quanto aos seus direitos de legislação quanto a ser usuários do SUS e nas legislações de seus 
planos de saúde suplementares, também ajuda nas questões de tratamento, de acesso gratuito a medicamentos. O maior custo será o tempo de 
disponibilidade de alunos envolvidos que terão a incumbência de visitar pessoas e realizar uma triagem das necessidades das pessoas abordadas para 
então atuar de maneira mais assertiva possível. A meta principal é atingir pelo menos 5 hospitais, nas quais elenco alguns possíveis elegíveis: Marcelino 
Champagnat, Erasto Gaertner, Pequeno Príncipe, ABRACC - Associação Brasileira de Ajuda à Criança com Câncer, Hospital de Clínicas. A quantidade de 
pacientes e familiares que seria beneficiado por esta ação ainda é incerto, porém com a pandemia controlada podemos esperar ao menos 20 alunos 
participando a cada semestre, pois aas atividades se repetirão no segundo semestre.  O impacto social esperado é contribuir, mesmo que de forma 
voluntária, no apoio a estas pessoas que vem de várias regiões do estado do Paraná ou mesmo de outros estados da federação, na qual a faculdade 
está colaborando políticas sociais na sua região. A abrangência geográfica será na rede hospitalar da Região Metropolitana de Curitiba de preferência 
com especialidade em oncologia pediátrica ou pediatria.

Docente orientador: JEAN MARCELO DA COSTA SALES E-mail: jean.sales@estacio.br* Bolsista
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Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título: LOGÍSTICA REVERSA DE PÓS-CONSUMO COMO FERRAMENTA DE GESTÃO PARA A SUSTENTABILIDADE E REDUÇÃO DE CUSTOS EM MICRO E 
PEQUENAS EMPRESAS DE NA CIDADE MACEIÓ/AL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: A degradação ambiental foi realizada de forma crescente e desenfreada durante as últimas décadas provocando as mudanças climáticas, 
cujas consequências já são evidentes no Planeta nos dias atuais (Carvalho et al., 2020). Caso medidas que proporcionem maior sustentabilidade não 
sejam promovidas, as consequências dos impactos das mudanças climáticas serão ainda piores para o planeta. Nesse sentido, a Logística Reversa 
aparece como uma importante ferramenta de gestão para a sustentabilidade com foco no reaproveitamento de resíduos, visto que o volume dos 
produtos e das matérias-primas descartados está cada vez maior (Gontijo e Dias, 2010). Justificativa: A Logística Reversa é um instrumento de 
desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição 
dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento ou outra destinação final ambientalmente adequada. Essa ferramenta de gestão 
proporciona a ação conjunta e compartilhada entre os diversos atores que estão envolvidos em toda a cadeia produtiva (fabricação, comércio e 
consumo), sendo de sua responsabilidade estabelecer acordos setoriais para a operacionalização. Porém, a implantação de ações apresenta grandes 
dificuldades, devido principalmente à falta de conhecimento, à complexidade sobre o tema e os entraves financeiros para a execução. Micro e 
pequenas empresas podem colaborar muito para levar a uma sociedade mais sustentável através da Logística Reversa, além de reduzir os seus custos. 
Objetivo: Aplicar a Logística Reversa pós-consumo em Micro e Pequenas empresas na cidade de Maceió/AL, por meio da reciclagem de resíduos, com 
foco em promover sustentabilidade e redução de custos. Metodologia: A Logística Reversa de pós-consumo será implantada em Micro e Pequenas 
empresas do município de Maceió por meio de três etapas básicas: 1) O consumidor devolve o produto ou embalagem ao comerciante/distribuidor; 2) 
O comerciante a remete ao fabricante/importador (destinação ambiental adequada); 3) O comerciante a remete a reutilização para retorno ao ciclo 
produtivo (bens que podem ser reutilizados). Será implantada uma política de Logística Reversa que trabalham com a comercialização dos seguintes 
produtos: Agrotóxicos (embalagens), Pilhas e baterias, Pneus, óleos lubrificantes (resíduos e embalagens), Lâmpadas fluorescentes e produtos 
eletrônicos. Viabilidade econômico-financeira: Além do retorno financeiro obtido coma valorização dos resíduos, a Logística Reversa traz um 
fortalecimento da imagem corporativa. Os aspectos ambientais e econômicos fazem despertar o interesse pela utilização de resíduos como matéria-
prima. Metas: Realizar campanhas educativas sobre sustentabilidade e os conceitos sobre Logística Reversa pós-consumo no município de Maceió e 
promover o descarte correto de resíduos passíveis de Logística Reversa em Micro e Pequenas empresas. Impacto social: No atual cenário econômico, 
as organizações buscam, a cada dia, ser mais competitivas usando os fatores de redução de custos, minimizando os impactos ambientais e agindo com 
responsabilidade. O que as companhias descobriram recentemente é que controlar a geração e a destinação de seus resíduos é uma forma de 
economizar e que gera reconhecimento social e ambiental, pois não mira seu foco apenas na produção de produtos, mas a preocupação com a 
destinação final após o uso. Abrangência geográfica: O projeto abrangerá micro e pequenas empresas que atuam em diversos setores econômicos na 
cidade de Maceió. Referências: CARVALHO, A. L.; SANTOS, D. V.; MARENGO, J. A.; COUTINHO, S. M. V.; MAIA, S. M. F. Impactos da ocorrência de 
eventos climáticos extremos na produção agrícola brasileira. Sustainability in Debate, v. 11, n.3, p. 211-224, 2020. GONTIJO, F. E. K.; DIAS, A. M. P. 
Viabilidade e sustentabilidade na implantação da logística reversa de pós-consumo. VI Congresso Nacional de Excelência em Gestão, Niterói/RJ, 2010.

Docente orientador: ANDRÉ LUIZ DE CARVALHO E-mail: carvalho.andre@estacio.br* Bolsista

Saúde

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título: DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE TRATAMENTOS EM LESÕES CUTÂNEAS 
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO: Lesões cutâneas causam grande impacto ao Sistema de Saúde por aumentarem o tempo de permanência dos pacientes em instituições 
hospitalares, elevar o risco de mortalidade, aumentarem o risco de infecções e outros agravos, bem como, são geradoras de altos custos em saúde. 
Para o paciente e sua família gera desconforto, dor e impacto psicossocial (BRASIL, 2014). JUSTIFICATIVA: No Brasil, é deficiente o conhecimento sobre 
as taxas de prevalência e incidência de lesões cutâneas, devido a carência de estudos na área, mesmo este sendo um dos indicadores de qualidade da 
assistência em saúde. Os estudos disponíveis são apenas estimativas, e o número de casos e custos no tratamento são desconhecidos. OBJETIVOS: 
Elaborar Protocolos Operacionais Padrão para o manejo e tratamento de lesões cutâneas; desenvolver intervenções educacionais para discentes com o 
intuito de aprimorar suas práticas; promover melhorias e contribuir para a reabilitação dos indivíduos portadores de lesões cutâneas. METODOLOGIA: 
Este projeto será realizado na Faculdade Estácio de Alagoas (Endereço: Av. Pio XII, nº 70, Maceió/AL), mais especificamente, nas dependências da 
Clínica Escola. Lesões que necessitarem de curativos diários poderão ser realizados a domicilio, desde que, acordado com o paciente e seus familiares. 
Participarão do projeto como bolsistas, discentes e docentes do Curso de Graduação em Enfermagem da Estácio, que tenham afinidade com a área e 
que tenham participado de processo seletivo para Bolsista de Extensão no período de abril/2022 a fevereiro/2023. Serão recrutadas 150 pessoas a 
participarem como pacientes, indivíduos portadores de algum tipo de lesão cutânea, maiores de 18 anos, atendidos e encaminhados pela Atenção 
Básica do município, e que venham a se comprometer com o projeto assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). VIABILIDADE 
ECONÔMICO-FINANCEIRA: Custos relacionados a infraestrutura, materiais e insumos serão de responsabilidade da Instituição de Ensino Superior (IES) 
Estácio, visto que, já foram adquiridos e encontram-se para uso. Indivíduos portadores de lesões, que se propuserem a utilizar algum tipo de 
tratamento não ofertado pela instituição poderão comprar com recursos próprios. METAS: Propiciar aos discentes e docentes da instituição Estácio de 
Alagoas conhecimento vasto e necessário para o desenvolvimento e aplicação de tratamentos direcionados a indivíduos portadores de lesões cutâneas; 
incentivar atividades de ensino-pesquisa entre os docentes e discentes; promover a educação permanente entre os docentes; contribuir para um 
melhor prognóstico do indivíduo acometido por lesões cutâneas e suas patologias relacionadas; melhorar a qualidade de vida e de saúde dos 
indivíduos, seus cuidadores e suas famílias; contribuir para o sistema público de saúde do município. IMPACTO SOCIAL: Reduzir o número de 
internações hospitalares devido aos agravos ocasionados por feridas; reduzir custos hospitalares; auxiliar as unidades de saúde do município no 
atendimento a estes pacientes; propiciar a população acometida um cuidado com base nos princípios da integralidade, equidade e da universalidade. 
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: Este projeto de Extensão Social abrangerá o município de Maceió – AL, sem distinção de área. REFERÊNCIA: BRASIL. 
Ministério da Saúde. Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde. Protocolo para prevenção de úlcera por pressão.  
Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

Docente orientador: MANUELA FILTER ALLGAYER E-mail: manuelaallgayer@hotmail.com* Bolsista

Projeto(s) do curso: Farmácia

Título: DOSES DE CONHECIMENTO: AÇÕES PARA PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE E GARANTIA DO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO SEGURO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: Ao longo da vida, é comum passarmos por fases de adoecimentos e tentativas de reestabelecimento da saúde. Assim, medidas 
farmacológicas e não farmacológicas são importantes para o tratamento terapêutico. Na área farmacêutica, os serviços farmacêuticos clínicos 
compreendem um conjunto de atividades que visa contribuir para prevenção de doenças, promoção, proteção e recuperação da saúde, e para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas. Cada serviço farmacêutico clínico tem um objetivo e resolve tipos de problemas da farmacoterapia 
específicos, dentre eles, tem-se o serviço de educação em saúde que, por sua vez, resolve o problema dos pacientes que não entendem sobre os 
medicamentos que tomam, os tratamentos, os riscos e questões de saúde em geral. Ao oferecer Educação em Saúde, é possível identificar todas as 
dificuldades de compreensão do paciente e definir uma estratégia para resolvê-las. Justificativa: A população vive em um mundo com uma cultura da 
supervalorização dos medicamentos que desencadeia as práticas de automedicação, que corresponde ao uso de medicamentos sem prescrição e 
orientação profissional, e da medicalização, que corresponde a prática da transformação de problemas não médicos em problemas médicos 
estimulando o uso desnecessário de medicamentos. Dessa forma, a população necessita de informações, acompanhamento e orientações para a 
garantia da eficácia e segurança do tratamento. Sendo assim, esse projeto de extensão visa, por meio da educação em saúde, contribuir para 
elucidação de dúvidas sobre doenças, verificação da adesão terapêutica, identificação da compreensão do tratamento e a verificação de interações 
medicamentosas para promover promoção e recuperação da saúde, melhoria da qualidade de vida e desenvolver a autonomia e a responsabilidade 
dos indivíduos no cuidado com a saúde. Objetivos: Realizar ações para promoção da educação em saúde e garantia do tratamento medicamentoso 
seguro. Metodologia: Realizar ações com a comunidade assistida pela Clínica Escola da Faculdade Estácio FAL do campus Jatiúca, assim como dos seus 
discentes e colaboradores. Para isso, os discentes do curso de Farmácia executarão as atividades de: i. acolhimento do participante, ii. Identificação dos 
problemas de saúde, iii. Identificação de adesão terapêutica iv. Coleta de dúvidas e questionamentos sobre o uso de medicamentos e problemas de 
saúde; v. realização de palestras com recursos lúdicos como maquetes, fantoches, peças teatrais e paródias, vi. Verificação de possibilidades de 
interações medicamentosas pelo site drugs.com e resolução devida junto à docente orientadora. Viabilidade econômico-financeira: A execução do 
projeto não requer valores elevados, sendo necessário somente a compras de materiais para elaboração das ferramentas para as ações que serão 
custeados pela docente responsável. Metas: Espera-se que o indivíduo se torne capaz de compreender melhor o funcionamento do seu organismo, sua 
condição de saúde e a como realizar medidas não farmacológicas, o uso correto dos medicamentos e ter adesão terapêutica de forma efetiva e segura. 
Impacto social: transformar pessoas leigas em detentoras do conhecimento, tornando mais críticas a prevenção e promoção da saúde assim como ao 
uso racional dos medicamentos, despertar mais cuidado com a saúde e difundir informações corretas para seus próximos. Abrangência geográfica: 
Clínica Escola da Faculdade Estácio FAL campus Jatiúca. Referências: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Capacitação para implantação dos serviços de clínica farmacêutica. 
Brasília, 2014. CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA (Brasil). Serviços farmacêuticos diretamente destinados ao paciente, à família e à comunidade: 
contextualização e arcabouço conceitual. Brasília, 2016. LIMA, A. A. A.; RODRIGUES, R. V. Automedicação: o uso indiscriminado de medicamentos pela 
população de Porto Velho.

Docente orientador: CARMEM LÚCIA DE ARROXELAS SILVA E-mail: carmem.lsilva@professores.estacio.br* Bolsista

Título: PROJETO DE INTERVENÇÃO PARA FORTALECIMENTO A ADESÃO E CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DAS PESSOAS PORTADORAS DE HAS: 
NAS UNIDADES DE SAÚDE DE MACEIÓ E NA CLÍNICA DA ESTÁCIO

ESTÁCIO FAL Página 34 de 145



DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: A Hipertensão Arterial Sistémica (HAS) representa um problema de saúde pública devido aos altos valores de incidência e prevalência, bem 
como o impacto dos seus agravantes. O tratamento da hipertensão arterial assenta no tratamento medicamentoso, na adoção de cuidados dietéticos e 
na prática de atividade física. Segundo a Organização Mundial da Saúde e a Sociedade Internacional de Hipertensão o maior obstáculo ao controle da 
hipertensão arterial é a não adesão ao regime terapêutico. Sendo assim, para que haja o controle da hipertensão, fazem-se necessárias mudanças na 
prática de profissionais de saúde, principalmente no que tange ao aconselhamento em saúde. OBJETIVOS: Identificar os fatores relacionados com a não 
adesão ao regime terapêutico em hipertensos na área de abrangência e elaborar um Projeto de Intervenção para melhorar a adesão fomentando um 
material didático que disponha de uma linguagem acessível e simplificada alcançando assim o entendimento dos portadores. METODOLOGIA: Este 
projeto se constitui de várias etapas: Elaboração do plano de ação utilizando como base metodológica o Planejamento Estratégico Situacional (através 
de questionário online para avaliar o acesso medicamentoso, internações por crise hipertensiva, falha terapêutica, medidas não farmacológicas), 
Identificação e priorização do problema, a identificação das causas de um problema é o ponto de partida para a sua solução ou controle. A proposta do 
plano pretende uma vez identificada as causas da não adesão e realizadas as atividades educativas na população alvo, construção de um material 
educativo - tecnologia de cuidado ou de educação, propondo uma cartilha informativa dotada de uma linguagem simples, com explicações acerca da 
Hipertensão Arterial Sistêmica, onde constem descrições de alguns pontos relevantes sobre o que vem a ser a HAS, dicas de mudança de hábitos, 
consequências da falta de adesão, e ainda, orientações importantes de auto cuidado. Além disso, esta cartilha passará a ser incluída no acervo de 
materiais produzidos pela Equipe de saúde da Clínica Escola, o que dará suporte técnico a todos os profissionais de saúde a promoverem a prevenção 
dos agravos provocados pela não adesão ao tratamento. População Alvo: Busca-se alcançar o maior número possível das pessoas portadoras de HAS 
assistidas por Unidades de Saúde de Maceió, bem como pela Clínica Escola e seus familiares. VIABILIDADE econômico-financeira: O projeto se torna 
viável por utilizar como recursos: -Cognitivo: conhecimento sobre o tema e sobre estratégias de comunicação -Organizacional: adequação de um 
espaço físico (clínica escola), recursos humanos (Alunos graduandos) e equipamento (recursos audiovisuais, computadores, notebooks...) METAS: Uma 
vez identificada as causas da não adesão e realizadas as atividades educativas na população alvo, reduzir a incidência das complicações e mortes, assim 
como melhorar a qualidade de vida desta população; IMPACTO SOCIAL: A missão do projeto é atender alunos, funcionários, adultos, idosos e familiares 
em situação de vulnerabilidade social e com histórico de hipertensão, por meio de ações socioeducativas que promovam a melhor adesão a 
tratamento da hipertensão, além de integrar nossos alunos e futuros profissionais de saúde a essa prática, tornando assim nossos alunos e a Estácio, 
uma Instituição que produz além do básico. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: Dados divulgados pelo Ministério da Saúde colocam Maceió no quarto lugar 
das capitais com o maior número de pessoas hipertensas. Cerca de 28% da população adulta da capital vivem com a doença crônica que, caso não seja 
tratada, pode provocar infarto ou acidente vascular cerebral (AVC). REFERENCIA: ABC.MED.BR, 2008. Hipertensão Arterial. Disponível em: 
<http://www.abc.med.br/p/hipertensao-arterial/22140/hipertensao+arterial.htm>. Acesso em: 1 nov. 2019. -BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. 
Informações de saúde. Disponível em:www.datasus.gov.br. Acesso em: 19 set. 2015. -BORELLI F. A. O.; et al. 2016.
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Projeto(s) do curso: Nutrição

Título: NUTRIÇÃO A SERVIÇO DO EMPREENDEDOR: ACOLHIMENTO EM GESTÃO DE ALIMENTOS PARA EMPRESAS DO RAMO ALIMENTÍCIO QUE 
INICIARAM EMPREENDEDORISMO NA PANDEMIA POR COVID-19

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: Antes da pandemia por covid-19, o Brasil já enfrentava o desemprego de 12 milhões de pessoas e com seu surgimento 14 milhões ficaram 
desempregadas (MOREIRA; GAIER, 2021), atingindo cidades como Maceió, aumentando a aberturas de microempresas, especialmente do ramo 
alimentício como necessidade de sobrevivência (G1 ALAGOAS, 2020). Diante deste cenário, tais empreendedores precisam de todo tipo de acolhimento 
no processo de pós - pandemia, no fornecimento de qualidade dos alimentos comercializados, por isso, o objetivo geral deste projeto é oferecer 
elaboração de rotulagem nutricional, ficha técnica de preparação (FTP) e curso de capacitação em Boas práticas a empreendedores de alimentação de 
Maceió, Alagoas, sendo os específicos: estabelecer parceria com o Projeto Jovem talentos (Projete) da Estácio, para apoio de gestão empresarial, 
triando os empreendedores de alimentos para sensibilizá-los quanto a importância instrumentos oferecidos por este projeto.  Justifica-se a importância 
desta inciativa aos alunos de Nutrição, pois como futuros nutricionistas, aplicarão conhecimentos teóricos práticos, contribuindo na valorização do 
profissional em negócios alimentares, pois legalmente o nutricionista pode elaborar rotulagem nutricional (são informações nutricionais dos produtos 
embalados na ausência do consumidor que ajudam no marketing nutricional), confeccionar as fichas técnicas de preparação do alimento (instrumentos 
geracionais que contém modo de preparo das receitas, dentre outros dados, úteis para  evitar o desperdício e manter o padrão constante do produto) 
e ministrar cursos de qualificação aos funcionários em Boas práticas. Este projeto será desenvolvido presencialmente na Faculdade Estácio de Alagoas, 
Campus Jatiúca, atendendo as empresas voluntárias e/ou que forem encaminhadas pelo Projete, assim como encaminhar ao Projete as que precisarem 
de apoio empresarial. As empresas deverão ser formais, abertura a partir de 2020 e do ramo de alimentos de Maceió. Os alunos elaborarão as 
atividades técnicas, com subsídios em reuniões via telegran e google meet.  Como metas tem-se divulgar o projeto através de mídias sociais; selecionar, 
orientar e supervisionar os alunos de nutrição quanto ao atendimento dos microempreendedores, a utilização de tabelas de composição de alimentos, 
legislações de rotulagem nutricional e uso de Excel, para rotulagem nutricional, sobre os cardápios oferecidos pelas empresas, verificação das receitas e 
coleta de modo de preparo das preparações, para confecção das FTP; quanto as legislações de boas práticas, para oferta de cursos de boas práticas 
online; Como o projeto envolve elaboração de instrumentos de documentação e palestras, os custos são mínimos possíveis, sendo arcados pela 
coordenadora do projeto. O impacto social do projeto beneficia os microempreendedores com dificuldade financeira, pois o cenário econômico pode 
impossibilitar as empresas em investir na qualidade, fundamental mesmo em época de pandemia/pós-pandemia. Com isso, elas contarão com os 
serviços de nutrição, administração e marketing empresarial e marketing nutricional (rotulagem), possibilitando um crescimento na qualidade dos 
produtos, no gerenciamento, contribuindo para o não fechamento ou má administração das empresas. Quanto a abrangência geográfica, o projeto 
englobará o máximo possível de empresas do entorno da Jatiúca como em Maceió, estando dentro dos critérios de seleção.  Referências: G1 Alagoas. 
Desemprego bate recorde em Alagoas em 2020, dia IBGE. 10 de março de 2021. Disponível em: 
https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2021/03/10/desemprego-bate-recorde-em-alagoas-em-2020-diz-ibge.ghtml. Acesso em 05 de agosto de 2021. 
MOREIRA, C; GAIER, C.M. Brasil soma recorde de 14,8 mi de desempregados em meio à crise da pandemia. Site Uol. Disponível em: 
https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2021/05/27/brasil-tem-desemprego-de-147-no-tri-ate-marco-diz-ibge.htm. Acesso em: 20 de outubro, 
2021.
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2022 - ESTÁCIO FAP

Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Design Gráfico

Título: AS INTERLOCUÇÕES ENTRE DESIGN & SOCIEDADE EM TEMPOS PANDÊMICOS: CONTRIBUIÇÕES CONTRA OS REFLEXOS DA PANDEMIA NOS 
ESTABELECIMENTOS ALIMENTÍCIOS DO ENTORNO DA FACULDADE ESTÁCIO DO PARÁ – FAP.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Este projeto de extensão visa romper os muros da instituição para que os estudantes de design gráfico tenham a oportunidade de experienciar, ainda 
na graduação, as suas potencialidades como agentes de transformação social. O aluno de design Estácio acumula em sua trajetória acadêmica algumas 
disciplinas que atuam como norteadoras para o desenvolvimento deste projeto de extensão, como metodologia de projeto de design, linguagem visual 
e percepção, edição de conteúdos multi plataformas, projetos de identidade visual, tipografia e design editorial. Como o elemento-ponte, o objeto 
central do projeto é, por meio da observação do entorno da faculdade, promover a interligação dos alunos de design com a sociedade local no 
desenvolvimento de cardápios virtuais em PDF para os empreendedores locais do ramo de alimentação. Pois, com o período de fechamento das 
cidades e o isolamento social em decorrência da pandemia de Covid-19, tornou-se um vetor de transmissão do vírus os cardápios impressos, assim 
como, com o isolamento, muitos recolheram as suas mesas, incluíram a modalidade take out, e migraram seus cardápios impressos para cardápios 
digitais ou fazem apenas a divulgação de texto pelo WhatsApp apresentando um novo cardápio diariamente. Para tanto, um dos resultados desta 
pesquisa é a entrega de versões digitais (QR CODE)  dos cardápios para os estabelecimentos de pequeno porte do entorno da Faculdade. Leva-se como 
consideração primordial a nossa condição de segurança sanitária de isolamento social, para que esta proposta de pesquisa possa ser realizada na 
modalidade remota, em consonância com as orientações da Organização Mundial da Saúde – OMS, do Ministério da Saúde – MS e das demais 
autoridades sanitárias, como muito bem sinaliza o edital de seleção ao qual submete-se esta proposta. Esta pesquisa pretende passar por três fases de 
desenvolvimento. Iniciando pela pesquisa e seleção dos restaurantes do entorno da faculdade, como dito acima, primando pelo distanciamento social 
e seguindo as leis sanitárias vigentes no momento da realização da pesquisa; seguido pelo processo de esculta, construção de briefing, mapa mental 
para melhor compreensão a modalidade do restaurante (lanche, prato feito, quiosque, carrinho, espaço físico...), estilo e público-alvo, finalizando com 
a produção dos cardápios virtuais e entrega dos QR CODE para os estabelecimentos.
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Licenciaturas

Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título: A DANÇA E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A INCLUSÃO SOCIAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Este trabalho aborda a dança como instrumento de inclusão e transformação social. O objetivo geral é investigar de que modo à dança se caracteriza 
como instrumento de inclusão e transformação social. Os objetivos específicos são: pesquisar a história da dança e investigar a dança e sua aplicação 
na comunidade, suas contribuições para a inclusão social. A contribuição da presente pesquisa é de lançar um novo olhar sobre o conteúdo de cultura 
corporal, entendendo-se que a dança traz inúmeros benefícios corporais e culturais, assim como contribui para a construção da cidadania, pois 
possibilita a compreensão e consciência corporal; a tomada de consciência do espaço ao redor; a desconstrução de quaisquer preconceitos; aumento 
da autoestima e possibilidade de fortalecimento individual para o enfrentamento da vida na sociedade.
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: NEAB (NÚCLEO DE ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS)

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 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 implantação de um Núcleo que trate e aborde questões culturais e as problemáticas do negro. Para tanto, a proposta 
atual é que seja formado e organizado, na Unidade da Faculdade Estácio FARGS, em Porto Alegre, um Núcleo de Estudos Afro-brasileiros, que será 
conhecido e nomeado por sua abreviatura NEAB. O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros visa produzir, difundir e promover ações de ensino, extensão e 
pesquisa, explicitamente voltadas aos estudos afro-brasileiros e africanos por meio da articulação entre diferentes instâncias da Universidade e da 
sociedade.
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Título: NÚCLEO DE APOIO A CONSOLIDAÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES FRENTE AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O presente Projeto de Extensão, nominado de “Núcleo de Apoio na Elaboração de Políticas Públicas para a Erradicação e Proteção da Violência 
Intrafamiliar contra Crianças e Adolescentes” tem por justificativa, o estudo da questão da violência contra as crianças e os adolescentes que vem há 
décadas chamando a atenção, porém, somente recentemente, este assunto começa a ser visto, falado e discutido em todas as instâncias da sociedade. 
Na luta contra a violência às crianças e aos adolescentes é necessário que haja uma conscientização social, uma mudança de conceitos e atitudes. Daí a 
importância da sociedade civil, e sendo assim, dos discentes da Instituição, que vão atuar em conjunto com o Estado, pois este não pode ser tido como 
único responsável por todos os problemas que ocorram no País e em especial no que concerne ao tema objeto do presente trabalho. Formulou-se 
assim, o objetivo geral deste Projeto, que é o de analisar e verificar a possibilidade de a Instituição Estácio do Rio Grande do Sul, através de seus 
estudantes do Curso de Direito, contribuírem para o auxílio na elaboração e execução de políticas públicas municipais, que assegurem os direitos e 
garantias fundamentais, previstos na atual Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, aos infantes vítimas de violência, 
emprestando eficácia social (efetividade) aos direitos. Como objetivos específicos tem-se: demonstrar a importância do papel do Estado na proteção de 
crianças e adolescentes vítimas de violência; refletir sobre a função do poder local no desenvolvimento de políticas públicas de prevenção e combate à 
violência de que são vítimas crianças e adolescentes no Município de Porto Alegre/RS, bem como envolver os acadêmicos em um processo 
interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político, que promove a interação transformadora entre a Faculdade e outros setores da Sociedade, 
dentro do princípio constitucional da indissociabilidade com o Ensino e a Pesquisa. 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. Como recurso metodológico, este 
estudo implica no estabelecimento de Fóruns de Discussão, em nível interno dos(das)  participantes do Núcleo, bem como, no sentido de possibilitar a 
participação dos mesmos em Fóruns de Discussão em torno do tema. Além disso, as ações metodológicas implicam, igualmente, na elaboração de 
artigos que tratam dessas temáticas, para participação em Congressos, Seminários, bem como visitações em órgãos públicos que tratem 
especificamente com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.
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Saúde

Projeto(s) do curso: Estética e Cosmética

Título: CUIDADOS INTEGRATIVOS EM PACIENTES COM TRANSTORNOS PSICOSSOMÁTICOS E TRANSTORNOS DE SOMATIZAÇÃO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A OMS define Saúde como estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença. Há anos, a humanidade observa 
que existe uma relação entre a mente e o corpo no que se refere ao bem-estar e ao surgimento de doenças. As Práticas Integrativas e Complementares 
em Saúde (PICS) são recursos terapêuticos que buscam a prevenção de doenças e a recuperação da saúde, com ênfase na escuta acolhedora, no 
desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Porém, foi somente nos últimos 50 anos 
que se constatou que essa ligação é direta, e que se passou a estudar empiricamente os mecanismos fisiológicos desses processos. Entender o 
processo de desencadeamento das doenças psicossomáticas é fundamental para direcionar a escolha das melhores intervenções terapêuticas. Devido 
às diferenças fisiológicas individuais, cada pessoa pode reagir de um modo distinto mediante o mesmo estímulo. Com as doenças psicossomáticas, isso 
não é muito diferente. Desse modo, ainda que esses transtornos sigam um padrão semelhante, as manifestações individuais e a expressão dos 
sintomas podem provocar reações diversas. Tais reações são geradas por tensões emocionais que afetam as funções dos órgãos e fazem com que 
simulem características típicas de certas doenças. Diante do exposto, este projeto busca promover para pacientes que necessitam de cuidado mente-
corpo uma rede de apoio integrada, voltada a assistência e bem-estar que sintam completo e com vitalidade. Objetivos: desenvolver capacidade crítica 
e reflexiva sobre o cuidado em sua totalidade com o ser humano e o processo do cuidar; 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 individuo que sofre de transtorno psicossomático; 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. Metodologia: A execução do projeto deverá ocorrer no período de abril de 2022 a fevereiro de 2023. Pretende-se selecionar 
alunos dos cursos de Estética e cosmética, Fisioterapia, Enfermagem, Nutrição e Psicologia. Etapas das atividades propostas: a) embasamento teórico; 
b) planejamento de atividades teórico/práticas; c) execução das atividades no laboratório de Estética, Clinica 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 pacientes. Viabilidade econômico-financeira: para a execução completa das ações propostas se faz necessária o 
investimento em compra de alguns itens (folhas de ofício, impressões em preto e branco, lanches). Impacto social: o maior impacto social é a melhora 
da qualidade de vida dos indivíduos que estão executando atividades que não são de seu conhecimento profissional. Abrangência geográfica: O projeto 
deverá se fazer presente inicialmente com pacientes das clínicas escolas da Estácio FATERN, em sequência indivíduos de todas as regiões de Natal e 
municípios circunvizinhos. Será realizada uma divulgação nas UBS da capital e grande Natal e centros comunitários. Metas: atingir o quantitativo de 10 
alunos envolvidos; alcançar notoriedade em toda a nossa cidade e na comunidade; selecionar 20 indivíduos em tratamento psicossomático; e, 
promover visibilidade da marca Estácio nestas instituições e nas regiões que ela esteja com o projeto.

Docente orientador: MICARLA PATRICIA SILVESTRE ALVES E-mail: micarla.alves@estacio.br* Bolsista

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título: APLICAÇÃO DO MÉTODO PILATES  NA QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR DE MULHERES EM DIFERENTES FASES DA VIDA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A mulher vivencia diferentes transformações no corpo em diferentes etapas do ciclo de vida , desde o período gestacional é um momento muito 
sublime para a maioria das mulheres, até o climatério e a finalização da capacidade reprodutiva feminina. Essas alterações muitas vezes não são 
levadas a sério pelas pessoas que convivem com a mulher nas diferentes fases da vida (PICCININI et al, 2008). Na gravidez o corpo feminino passa por 
um processo fisiológico natural compreendido pela sequência de adaptações ocorridas no corpo da mulher a partir da fertilização (KROEZT; SANTOS, 
2015). A mudança do corpo ao longo da vida é visível e progressiva ao passar dos anos sobre os músculos, articulações, coluna vertebral, frouxidão 
ligamentar, circulação sanguínea, edema gestacional, estresse, influência hormonal, postura, marcha, aumento da curvatura lombar e a alteração do 
centro de gravidade modificando (KROETZ e SANTOS, 2015). Diante das alterações hormonais e biomecânicas, podemos citar as alterações no assoalho 
pélvico, lombalgia, a cefaléia, dores locais, insônia, alterações de apetite, incontinência urinaria, enjoo, alterações de humor e déficit de equilíbrio. E 
mudanças nos sistemas: genital, endócrino, renal, musculoesquelético, respiratório, gastrointestinal e cardiovascular (MOREIRA e WEILEI, 2017). O 
método pilates é uma modalidade de exercício ou programa de treinamento neuromuscular, responsável na prática clínica pela melhora da qualidade 
de vida de mulheres jovens ou idosas. Trata-se de princípios que envolve respiração, controle de movimento, concentração, fluidez, alongamento e 
flexibilidade muscular, o qual pode ser realizado em solo ou em equipamentos específicos (ARAÚJO NETO, 2015). O objetivo desse projeto será de 
promover melhora da qualidade de vida para mulheres de diferentes faixas etárias e condições de saúde, auxiliando a comunidade feminina da cidade 
do Natal a receber uma oferta gratuita de saúde de boa qualidade. A metodologia utilizada consistirá em atendimentos semanais a serem realizadas na 
clínica escola da Estácio-Fatern, Natal/RN, no qual será realizado atendimento de pilates na modalidade solo em atividades em grupo de mulheres. A 
expectativa é oferecer atendimento a cerca de 25 mulheres por semestres, totalizando 50 pacientes durante o período de execução do projeto. Os 
atendimentos serão realizados ao longo do período de duração do projeto, com interação entre grupos de pacientes de diferentes faixas etárias. O 
trabalho trará um impacto social relevante para a comunidade atendendo-a, oferecendo um serviço de qualidade e pouso acessível para populações 
mais carentes de recursos, promovendo a melhora da qualidade de vida dessa população de mulheres. A realização da atividade física através do 
método pilates contribuirá de formas significativa para a melhora da qualidade de vida de mulheres, através da realização do ganho de força, 
amplitude, mobilidade, função. Observaremos uma participação de pessoas que de outra forma não poderiam ter contato com a fisioterapia e com o 
método pilates de atendimento. A pesquisa será desenvolvida na cidade de Natal/RN e terá abrangência a mulheres dessa região.

Docente orientador: RODIRGO MARCEL VALENTIM DA SILVA E-mail: rodrigo.marcel@estacio.br* Voluntário
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2022 - ESTÁCIO FEIRA DE SANTANA

Saúde

Projeto(s) do curso: Biomedicina

Título: INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS: A NECESSIDADE DE CONHECER, PREVENIR E DESMISTIFICAR.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: As infecções sexualmente transmissíveis (IST) podem ser consideradas um problema de saúde pública mundial devida a sua ampla 
distribuição, estima-se, segundo dados da Organização Mundial da Saúde que entre 2009 e 2016 cerca de 376 milhões de pessoas foram infectadas por 
IST. As IST são transmitidas, principalmente, por relações sexuais, mas podem ser disseminadas também através de fluidos biológicos e de maneira 
vertical, sendo as causas etiológicas as mais diversas, como por exemplo, bacterianas, virais, e fungicas. Segundo dados no Ministério da Saúde, no ano 
de 2019 o Brasil apresentou 152.915 casos notificados de Sífilis Adquirida e 41.909 novos casos de HIV diagnosticados e notificados no Sistema de 
Informações de Agravos de Notificação (SINAN), no período de 2000 até meados de 2020, foram notificadas 134.328 gestantes infectadas com HIV. 
Vale ressaltar que é observada subnotificação de casos no SINAN, o que traz relevantes implicações para a resposta ao HIV/aids e outras IST, visto que 
permanecem desconhecidas informações importantes no âmbito da epidemiologia, tais como número total de casos, comportamentos e 
vulnerabilidades. Justificativa: Essa incidência alarmante sobre Infecções sexualmente transmissíveis estão relacionadas ao início precoce das relações 
sexuais, falta de informações adequadas e falta de métodos preventivos, o que implica na saúde e qualidade de vida da população, esses números e 
impactos podem ser reduzidos com atividades de prevenção e promoção em saúde, das quais se faz objetivo desse projeto. Objetivos: Conscientizar os 
adolescentes e jovens de escolas públicas de Feira de Santana-BA sobre a importância da prevenção de Infecções sexualmente transmissíveis e os 
impactos ocasionados por essas infecções através de diversas metodologias de promoção em saúde. Metodologia: As atividades serão realizadas de 
formas presenciais e remotas por meio de uma plataforma síncrona (Plataforma TEAMS da Microsoft). As atividades presencias consistem em visitas as 
unidades escolares para apresentação do projeto a equipe gestora e aos alunos, bem como, para ações práticas de promoção em saúde. No ambiente 
virtual, será criada uma equipe que servirá para reuniões e palestras, as reuniões servirão para alinhamento das ações, planejamento, debates e mesas 
redondas sobre os assuntos que serão abordados e as palestras serão realizadas para alunos a partir do nono ano do ensino fundamento ao terceiro 
ano do ensino médio e terão temas como: o que são IST’s; principais formas de transmissão, sintomas e prevenção; impacto das IST’s para a saúde 
pública; Impactos das IST’s na gravidez e em neonatos. Para avaliar os resultados das nossas atividades teremos como estratégia de avaliação a 
aplicação de perguntas, através de questionários produzidos antes e depois das palestras e demais atividades realizadas. As respostas serão avaliadas e 
contabilizadas para serem apresentadas como resultados do projeto. Também será desenvolvido um instagram do projeto, que servirá como meio de 
divulgação e postagens curtas sobre os temas relevantes. Viabilidade Econômico-Financeira: o projeto é viável economicamente, com gastos apenas de 
materiais para as dinâmicas e deslocamento em atividades presenciais. Metas: Alcançar grande parte dos alunos de rede pública de ensino que estão 
entre o 9º ano dos anos finais e 3º ano do ensino médio da cidade envolvida; conscientizar esse público sobre as IST’s e realizar ações de promoção e 
prevenção em saúde voltadas para o uso de preservativos. Impacto Social: Grande, uma vez que existe uma grande incidência de infecções 
sexualmente transmissíveis, esse projeto contribuirá para reverter essa realidade e melhorar a qualidade de vida de jovens e adolescentes. Abrangência 
Geográfica: município de Feira de Santana-BA.

Docente orientador: FRANKLIN EMMANUEL BRIZOLARA PEREIRA FIL E-mail: 06203186511@professores.estacio.br* Bolsista

Título: MULHERES EM TRANSFORMAÇÃO-SER, FAZER E REVIVER

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Projeto Mulheres em TransformAÇÃO: ser, fazer e reviver é um projeto multidisciplinar voltada para despertar o autoconhecimento, e 
desenvolvimento pessoal, promovendo e fortalecendo o protagonismo da sua história por meio de acesso ao conhecimento e informação, a fim de que 
elas adquiram condições para mudar sua trajetória de vida. O Projeto será desenvolvido em parceria com a SMPM - SECRETARIA MUNICIPAL 
EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES. O público-alvo desse projeto são as mulheres vítima de violência doméstica. Com à pandemia 
este índice pode estar associado ao aumento da violência contra a mulher. Segundo a “secretária de Políticas Para as Mulheres, Gerusa Sampaio” O 
objetivo do projeto é exercer e cumprir o compromisso social e colaborar para desenvolver autoestima de mulheres vítima de violência doméstica, 
despertando consciência dos seus direitos e dos seus deveres e cidadania, e contribuir para a construção de uma sociedade mais humana, justa e 
sólida. Meta e Impacto: 1 Autoconhecimento do ser mulher; 2. Promoção de autocuidado e autoestima; 3. Inserção da mulher no mercado de trabalho; 
4. Firmar parceria da Estácio junto a Prefeitura Municipal de Feira de Santana criando impacto positivo para a sociedade. Abrangência: Mulheres que 
procuram atendimentos no Centro de Referência Maria Quitéria (CRMQ) na cidade de Feira de Santana.

Docente orientador: MARILENE DE SOUZA SILVA E-mail: silva.marilene@estácio.br* Bolsista

Título: PROJETO (CON)VIVER: BEM ESTAR FÍSICO E MENTAL, SUSTENTABILIDADE E INTEGRAÇÃO SOCIAL EM UMA COMUNIDADE COM IDOSOS E 
MULHERES EM VULNERABILIDADE AO USO DO ÁLCOOL
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: A concepção de vulnerabilidade denota a multideterminação de sua gênese não estritamente condicionada à ausência ou precariedade no 
acesso à renda, mas atrelada também às fragilidades de vínculos afetivo-relacionais e desigualdade de acesso a bens e serviços públicos1. A ameaça de 
exclusão social dos idosos relacionado a baixa renda, moradia precária, insegurança alimentar e medicamentosa2, e de mulheres que sofrem de 
alcoolismo associado por vezes a relatos de violência doméstica e lesões corporais, podem afetar negativamente e tornar-se um dos principais fatores 
de exclusão e de morbidade e mortalidade. Justificativa: Indivíduos em vulnerabilidade social representam cada vez mais uma parcela significativa da 
sociedade, por isso, propiciar oportunidades de acesso às ações de saúde e de integração social poderá ser determinante para maior qualidade de vida 
e cidadania, bem como, colocará os discentes frente às práticas da sua futura profissão. Objetivo: O objetivo desse projeto é promover uma vivência de 
integração social, sustentabilidade e de bem estar físico e mental a idosos e mulheres dependentes de álcool que vivem na comunidade Nosso Lar, 
Feira de Santana, Bahia. Metodologia: A atitude de acolhida e a escuta qualificada serão realizadas individualmente durante o 1º mês de convivência e 
as informações anotadas em ficha específica para cada participante. A partir do 2º mês serão realizados trimestralmente pesagem, aferição de pressão, 
cálculo de ICM e avaliação nutricional observando a presença de doenças de base e restrições alimentares. A partir do 3º mês algumas ações serão 
realizadas em cada grupo: I. Grupo dos Idosos (GI): práticas de fisioterapia, contação de histórias e escuta de músicas (a cada 2 meses) desenvolvendo 
o sentimento de pertença e identidade; II. Grupos das Mulheres dependentes de álcool (GM): implantação de Horta Comunitária para cultivo e 
interação durante as colheitas. Serão realizadas rodas de conversa sobre implantação e manutenção da Horta, Compostagem e Efeitos do álcool, e 
oficinas sobre fabricação de lembranças e uso de recicláveis para decoração buscando desenvolver competências e habilidades para uma atuação 
resiliente diante das adversidades. O desenvolvimento de atividades físicas, recreativas e desportivas serão realizadas despertando hábitos saudáveis. 
Viabilidade econômico-financeira: Serão utilizados alguns recursos já disponíveis pela docente como esfigmomanômetro, balança, fichas para IMC, 
sementes, materiais para os cursos e oficinas. O projeto tem viabilidade técnica e econômica para ser executado em 1 ano. Metas: a) Realizar junto aos 
grupos a acolhida e a escuta qualificada; b) Acompanhar a saúde dos grupos envolvidos; c) Promover sessões de fisioterapia para o GI; d) Incentivar 
momentos culturais com o GI; e) Implantar Horta Comunitária com o GM; f) Realizar rodas de conversa e oficinas para o GM; g) Realizar práticas 
esportivas e de lazer com GM. Impacto social: Discentes terão a oportunidade de trabalhar com dois grupos sociais marginalizados, trazendo aos 
indivíduos expectativa de vida com melhoria da condição psicossocial, assistencial e até mesmo econômica, com possibilidade de ampliação do projeto 
para outros bairros da cidade. O projeto conseguirá integrar a prestação de serviço a esta comunidade com o exercício da prática pelos discentes 
ampliando visões e trocas de experiências. Abrangência geográfica: A comunidade Nosso Lar está situada no bairro Feira IV, Feira de Santana, Bahia. 
Referências: 1. Secretaria Nacional de Assistência Social, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Resolução do Conselho Nacional de 
Assistência Social – CNAS no 145, de 15 de outubro de 2004. Aprova a Política Nacional de Assistência Social – PNAS. Brasília: Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 2009; 2. MARMOT M, WILKINSON RG. Social determinants o health: the solid facts. 2nd edition. 
Copenhagen: Word Health Organization (WHO); 2003.

Docente orientador: JULIANA NASCIMENTO ANDRADE E-mail: andrade.juliana@estacio.br* Bolsista

ESTÁCIO FEIRA DE SANTANA Página 40 de 145



Relatório atualizado em 04/01/2023

PROJETOS DE EXTENSÃO 2022 - ESTÁCIO FLORIANÓPOLIS

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: A CULTURA DO CONSENSO NA ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS JURÍDICOS EM AMBIENTES ESCOLARES.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Objetivos: 	Implementar	em	escolas	públicas	de	Florianópolis	a	utilização	de	práticas 
consensuais	de	tratamento		de	conflitos	jurídicos,	proporcionando	aprendizagem	e empoderamento dos agentes escolares para uma cultura do 
consenso, evitando processos administrativos desnecessários pela Secretaria de Estado da Educação SC. O tema proposto para esta pesquisa justifica-
se, sob dois aspectos.Primeiro: que a cultura do consenso é apontada como um caminho de enfrentamento à crise que se estabelece no Judiciário 
brasileiro e na incapacidade dos cidadãos e dos órgãos administrativos de fiscalização e controle gerirem conflitos. Segundo: que as diretrizes 
curriculares nacionais para os cursos de Direito, publicadas pela Res. 5/2018 tornam exigíveis, a partir de dezembro de 2021, mudanças curriculares e 
estruturais na educação jurídica, visando, entre outras medidas, que as instituições de ensino superior possibilitem aos graduandos o desenvolvimento 
de competências profissionais ligadas à cultura do diálogo e da utilização de meios consensuais de solução de conflitos. Nesse sentido, Jéssica 
Gonçalves, Horácio Wanderlei Rodrigues e Ricardo Soares Stersi (2017) sugerem que, para uma verdadeira transformação da cultura da sentença para 
uma ampliação de uma cultura multiportas de administração de conflitos, ações educativas devem ser realizadas, começando pela formação dos 
bacharéis em Direito que serão os responsáveis tanto no setor público ou privado, para gerir conflitos jurídicos, prosseguindo com a intervenção nos 
espaços escolares para que os símbolos de uma cultura da sentença e da judicialização possam ser substituídos aos poucos.Diante da transformação e 
ampliação de estratégias para administração de conflitos, em especial às formas consensuais como mediação, conciliação e negociação, entre outras, é 
que as novas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de Direito, pela primeira vez na história da educação jurídica brasileira, a exigência de que 
as IES possibilitem aos graduandos o domínio da cultura do diálogo e do uso dos meios consensuais de solução de conflitos jurídicos, conforme o que 
prevê o inciso VI, do artigo 4º, da Res. 5/2018. Nesse cenário, há que se destacar que o ambiente educacional da escola básica é, na maioria das vezes, 
um espaço de formação cidadã, onde estudantes, professores e gestores precisam gerenciar conflitos de diferentes proporções, muitos deles, que 
tocam os temas jurídicos. Confrontos cotidianos que envolvem episódios de discriminação, bullying, assédio, desrespeito à intimidade e privacidade 
dos atores escolares precisam de tratamento adequado, para os quais, muitas vezes a simples punição em um procedimento administrativo não 
resolve, pois acaba com um processo, mas não consegue dirimir com o conflito no ambiente escolar, gerando novos episódios que poderiam ser 
evitados, se escolhidos procedimentos consensuais eficientes. Por isso, este projeto visa uma parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SC), 
que será realizado em três etapas: a) investigação, junto à Secretaria de Educação, para verificar as temáticas de conflitos mais presentes na região de 
Florianópolis, bem como, quais escolas apresentam maior número de conflitos apontados durante a investigação administrativa da SED;
b) verificar quais estratégias consensuais de tratamento de conflitos são aplicáveis para o contexto da investigação; c) criar e executar um plano de 
trabalho, para que os métodos consensuais de administração de conflitos façam parte do cotidiano das escolas eleitas em Florianópolis. Número 
previsto de beneficiados: Comunidade escolar (professores, gestores, alunos) de, pelo menos, 3 escolas públicas de Florianópolis. Como proposta-
intervenção que busca garantir a saúde mental dos seres humanos, propostas psicoterapêuticas, pautadas em revisões teórico-práticas e seus 
desdobramentos vem atuando e destinando ações das mais diversas ordens com o objetivo de proporcionar acompanhamento às diferentes demandas 
psicológicas dos sujeitos e ao resgate de suas subjetividades. O sofrimento psíquico, a partir das psicologias de base narrativistas não o compreendem 
como um estado interno e ontológico do sujeito, mas como práticas sociais que o conduz para um estado de não adaptação, ou seja, de crise. Este 
projeto de extensão, pautado na necessidade de criar um espaço de produção de conhecimentos e de prática para os acadêmicos, tem por objetivos: 
1) fornecer à comunidade em situação de vulnerabilidade social um serviço de atendimento psicológico; 2) fornecer ao aluno do curso de Psicologia a 
oportunidade de vivenciar a prática clínica; 3) fornecer ao aluno do curso de psicologia a oportunidade de conhecer a abordagem narrativa-
colaborativa; 4) contribuir para o acolhimento psicológico de pessoas em sofrimento psíquico. Justificativa: é relevante que o objetivo da universidade 
seja promover a participação ativa dos acadêmicos na sociedade em que vive, proporcionando também um espaço de vivências e experiências que os 
habilitem a ter experiência e a assumir a sua responsabilidade na sociedade enquanto futuros profissionais. Assim, este projeto de extensão visa a 
aproximação dos estudantes com o campo da clínica psicológica, uma das áreas de atuação do profissional da Psicologia. Ainda, ao proporcionar 
atendimentos clínicos a pessoas em vulnerabilidade social, destaca-se o cunho de impacto social e os benefícios que o projeto em questão pode 
disseminar.
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2022 - ESTÁCIO FMJ

Saúde

Projeto(s) do curso: Medicina

Título: PRIMEIROS PASSOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO: Os primeiros anos de vida da criança, são extremamente importantes para o seu desenvolvimento, esses anos iniciais também 
chamados de primeira infância, correspondem ao período que vai desde a concepção do bebê e gestação, até os seis anos de idade. É nessa etapa da 
vida que se desenvolvem as habilidades emocionais, físicas e cognitivas, principalmente nos três primeiros anos de vida quando áreas fundamentais do 
cérebro são desenvolvidas. Também é nesse período que a criança aprende com mais intensidade a fazer, a compreender, a se relacionar e, inclusive, a 
desenvolver importantes valores a partir de suas relações na família, na escola e na comunidade. Com as evidências produzidas no campo da 
neurociência, foi possível conhecer a estrutura e funcionamento do cérebro e reforçar o conhecimento da importância do período denominado de 
primeira infância para toda a vida. JUSTIFICATIVA: A criança deve receber um atendimento integral e integrado. Tendo em vista que se o atendimento 
não ocorrer nessa perspectiva abrangente, torna-se inviável trabalhar as diferentes dimensões do desenvolvimento. Pois isto só acontece quando se 
articulam diferentes ações centradas no desenvolvimento e clara intencionalidade neste sentido. Além dos cuidados básicos de alimentação, 
imunização e higiene, sabe-se hoje que o carinho e a dedicação permeados pelo afeto e atenção são tão importantes quanto as vacinas, para o 
desenvolvimento integral, tanto físico como emocional e social da criança. OBJETIVO: O projeto tem como objetivo orientar gestantes/mães e pais 
quanto aos cuidados necessários nos períodos gravídico, puerperal e nos primeiros seis anos de vida da criança; bem como realizar atividade de 
educação em saúde e promoção da saúde para mães, pais.  Visando ainda desenvolver no aluno membro do projeto o senso crítico para atuar de 
acordo com as necessidades destes e da comunidade. METODOLOGIA: A priori os alunos selecionados para extensão, total de 10 acadêmicos, serão 
capacitados acerca do tema através de grupo operativos e rodas de conversas, em seguida serão desenvolvidas oficinas de cunho 
educativo/operacional com foco em assuntos pertinentes a saúde da criança, tais como a importância de manter uma alimentação saudável, 
aleitamento exclusivo até os seis meses de vida, técnica correta de amamentação, exercício físico, higiene do bebê e cuidados com o coto umbilical, 
calendário vacinal e ainda informação sobre aspectos psicoemocional e educacional. Após a capacitação dos discentes serão utilizadas dinâmicas de 
grupo, rodas de conversas e demonstrações práticas voltadas às temáticas pré-estabelecidas. 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.  IMPACTO PARA A SOCIEDADE: Em virtude dos fatos mencionados, torna-se perceptível a 
importância do projeto para aprimorar a assistência prestada a crianças e suas famílias, uma vez que este faz menção a uma assistência adequada que 
pode ser trabalhada em unidades básicas de saúde e vinculado ao programa saúde na escola (PSE), visando a melhoria do nível de cuidado prestado. 
Contribuindo assim de forma enriquecedora para a formação profissional dos discentes envolvidos.

Docente orientador: POLYANA AMORIM CRUZ NASCIMENTO E-mail: polyana.nascimento@estacio.br* Bolsista
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2022 - ESTÁCIO GOIÁS

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: ESTAÇÃO DIVERSIDADES

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O curso de graduação em Direito deve assegurar, ao perfil do graduando, uma formação humanística, desenvolvendo a capacidade de análise, 
capacidade de argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliado a uma postura reflexiva e de visão crítica que 
fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem, autônoma e dinâmica. Atendendo ao artigo 4º das DCNs para a graduação em direito, esse 
projeto objetiva abordar discussões que possibilitem uma formação pela qual os discentes aceitem a diversidade e o pluralismo cultural e desenvolvam 
perspectivas transversais sobre direitos humanos. Para tanto, prioriza a interdisciplinaridade e a articulação de saberes envolvendo diálogos com 
saberes de outras áreas formativas, tais como: Antropologia, Ciência Política, Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia e Sociologia. Nesse sentido, 
serão realizadas, mensalmente, lives, em parceria com a Universidade Federal de Catalão (Grupo de Pesquisa Anômalos) e a Faculdade Estácio de Sá 
(Grupo de Pesquisa em Literatura e Direito) que contemplarão temas como: educação em direitos humanos, de educação para a terceira idade, de 
educação em políticas de gênero, de educação das relações étnico-raciais e histórias e culturas afro-brasileira, africana e indígena, entre outras. 
Considerando a exigência e necessidade de uma formação transversal e transdisciplinar, é notória a urgência de discussões que ampliem o campo de 
visão dos discentes para um mercado de trabalho que é repleto de diversidades culturais, de gênero, étnicas e históricas. Pensando nisso e, 
considerando o contexto pandêmico, a proposta é levar aos discentes do curso de Direito, a princípio, mas também à toda comunidade acadêmica e 
sociedade civil, discussões que permitam um olhar educador para os direitos humanos e diversidade. Além disso, o mecanismo de comunicação, as 
redes sociais, será potencialmente explorado como uma tecnologia de informação que é essencial ao mercado. Abordar discussões que possibilitem 
uma formação pela qual os discentes e a sociedade civil aceitem a diversidade e o pluralismo cultural e desenvolvam perspectivas transversais sobre 
direitos humanos. ESPECÍFICOS: Possibilitar a articulação de saberes envolvendo diálogos com saberes de outras áreas formativas; Ampliar o 
conhecimento acerca das diversidades que compreendem a sociedade brasileira; Promover um ambiente de discussão e interação entre a academia e a 
sociedade civil; Divulgar trabalhos de diversas áreas de pesquisa à comunidade acadêmica e geral numa linguagem mais acessível. O projeto será 
realizado pelos professores do curso de Direito da FESGO em dia e hora definidos e divulgados previamente. A transmissão será pelo YOUTUBE ou 
Instagram. Havendo lista de frequência para os alunos e comunidade acadêmica que desejar declaração de participação. É possível abranger todo o 
território nacional e internacional, entretanto, focaremos na região Centro-Oeste, a partir de integralizações com a Estácio Brasília e Universidade 
Federal de Catalão, através de parceria com o projeto Gaia Livre- LaGeD. Os estudos de Heller (2004, p.43), contribuem para a compreensão do 
preconceito a partir da “esfera da cotidianidade”, ou seja, do “pensamento fixado na experiência empírica e, ao mesmo tempo, ultra generalizador” 
que leva os profissionais a não se libertarem dos preconceitos, o que pode implicar uma atuação limitada e um comportamento que desconsidere por 
completo as novas e dinâmicas gerações. Nesse sentido, é importante considerar as discussões propostas nesse projeto visam uma educação que deve 
formar para libertar de preconceitos (HELLER, 2004).

Docente orientador: ANNE CAROLINE FERNANDES ALVES E-mail: anne.alves@estacio.br* Bolsista

Título: O SISTEMA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E SUA ABERTURA NA ORDEM CONSTITUCIONAL BRASILEIRA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O presente Projeto de Extensão tem por objeto o sistema de direitos fundamentais e sua abertura na ordem constitucional brasileira ao ter como 
ponto fulcral estudar o sistema de direitos fundamentais e sua abertura na ordem constitucional brasileira. Os direitos fundamentais ao constituir 
densificações da dignidade da pessoa humana, participam da construção da identidade do Estado Constitucional; há aqui um vínculo de implicação e 
dependência recíproca; sem direitos fundamentais não há Estado Constitucional e, foral de tal modelo, os direitos fundamentais não encontram as 
condições para sua garantia e concretização. A pesquisa mostra que apesar do avanço ocorrido na positivação e efetivação dos direitos fundamentais, 
não se pode afirmar que esses estejam livres de ameaças ou que supram as demandas de proteção e promoção colocadas pela dignidade, novas 
realidades históricas impulsionam demandas inéditas, apresentam novos desafios para os direitos fundamentais e atualizam outros já conhecidos. Se, 
como se verifica, a realidade cambiante traz novas ameaças à dignidade da pessoa humana – dignidade cujo respeito juridicizou–se no quadro do 
Estado Constitucional – e, simultaneamente, aponta suas potencialidades inexploradas, justifica–se a natureza aberta do sistema de direitos 
fundamentais. Desvela–se, pois, que no plano do Direito Internacional Público e, em especial, acerca dos tratados ou convenções internacionais de 
direitos humanos é possível vislumbrar a abertura do sistema jusfundamental. A previsão de cláusulas de abertura está longe de exaurir as vias do 
reconhecimento do caráter aberto do sistema jusfundamental do Estado Constitucional. O fenômeno da abertura de que se cogita nesta pesquisa é 
bem mais amplo e abrangente, traz a lume a necessidade permanente de atualização do sistema jusfundamental em prol da dignidade da pessoa 
humana. O itinerário investigativo é produto de reflexão crítica, inovadora e inclinada aos valores da ética, da justiça, da moral e da dignidade da 
pessoa humana nos quais se assentam todos os seus resultados alcançados.

Docente orientador: OSVALDO FERREIRA DE CARVALHO E-mail: osvaldo.ferreira@estacio.br* Bolsista

Saúde

Projeto(s) do curso: Biomedicina

Título: CÍRCULO AMBIENTAL: RODAS DE CONVERSA EM EDUCAÇÃO VOLTADA AOS RECURSOS NATURAIS. 
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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 os níveis de escolaridade e em espaços informais de educação como locais de convivência comunitária 
(CAVALCANTI, 2013). 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. O espaço acadêmico é lugar de relações sociais humanas, se faz um campo 
propício para a discussão, como assim também propôs o (Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) que reforça, a dimensão ambiental deve 
estar presente na formação dos professores e em todos os níveis escolares (INEA, 2014). 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, incidindo sobre os impactos ambientais oriundos das atividades 
humanas. 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, os melhores serão posteriormente 
divulgados em jornais de grande circulação. O projeto irá acompanhar as Ações Sociais Externas da IES que é um marco característico local, a depender 
das condições de isolamento social. Serão promovidas visitas em locais de ambiente preservado. 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.

Docente orientador: SANDRA OLIVEIRA SANTOS E-mail: oliveira.sandra@estacio.br* Bolsista

Projeto(s) do curso: Farmácia

Título: FESGO NA SOCIEDADE: NA PROMOÇÃO DA SAÚDE, NA TRANSFORMAÇÃO PELO CONHECIMENTO E VISIBILIDADE NO ESTADO DE GOIÁS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
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. 
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. 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.
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. A viabilidade econômica:
Atualmente a FESGO possui estreitas relações com o Conselho Regional de Farmácia – CRFGO, Escolas Públicas e Particulares, com Indústrias 
Farmacêuticas e Hospitais, o que traz uma vantagem para o nosso aluno em estágios e mercado de trabalho.

Docente orientador: ALEXSANDER AUGUSTO DA SILVEIRA E-mail: alexsander.silveira@estacio.br* Bolsista

Título: PROJETO DE EXTENSÃO EM GESTÃO INDUSTRIAL FARMACÊUTICA 

ESTÁCIO GOIÁS Página 44 de 145



DESCRIÇÃO DO PROJETO
A indústria farmacêutica é um estabelecimento responsável pela produção de medicamentos. Além disso, exerce a atividade de pesquisa, 
desenvolvimento, comercialização e distribuição de medicamentos (Wongtschowski P., 2002). No Brasil, atualmente, existem cerca de 396 indústrias 
farmacêuticas. A maioria dessas empresas está localizada na região sudeste e Centro-Oeste e gera aproximadamente 50.000 empregos diretos e 
250.000 empregos indiretos. É importante ressaltar que as indústrias farmacêuticas crescem, nos dias atuais, tanto financeiramente quanto do ponto 
de vista da qualificação dos farmacêuticos e funcionários, da qualidade dos medicamentos produzidos, da modernidade e da segurança que estas 
transmitem à população (Isse KF,2011). Gestão da produção industrial é uma área responsável pelo planejamento e supervisão de processos de 
fabricação dentro da economia produtiva. O objetivo desse campo é buscar processos cada vez mais eficientes para melhorar a competitividade das 
indústrias, reduzir custos e otimizar os resultados financeiros.
Neste sentido esse projeto tem como objetivo a inserção dos conhecimentos teóricos de gestão da produção nas indústrias farmacêuticas goianas por 
meio de cursos e palestras ministrados pelos docentes e alunos da faculdade de farmácia da Faculdade Estácio de Sá de Goiás bem como da permuta 
dos conhecimentos práticos dos funcionários e gestores já inseridos no rol destas indústrias com os alunos da faculdade Estácio de sá de Goiás (FESGO) 
e com isso  formar recursos humanos de excelência para atuar na gestão industrial farmacêutica.
Um projeto de extensão permite a interação da universidade com grupos de pessoas que estão inseridas na sociedade com o propósito de permutar 
conhecimentos e experiências obtidas na academia com valores e cultura popular. Segundo dados da SEPLAN, o Polo Farmacêutico de Goiás, que tem 
como base o DAIA, é o segundo maior polo farmacêutico em geração de empregos (aproximadamente seis mil empregados) do país e terceiro do setor 
no Brasil, sendo superado pelas empresas do ramo sediado em são Paulo e Rio de Janeiro. Portanto, há a necessidade de mão de obra e que seja 
qualificada para assumir tais cargos.
Neste sentido esse projeto traz a proposta de permutar os conhecimentos dos docentes da academia com os profissionais inseridos na indústria 
farmacêutica afim de gerar conhecimento de qualidade tanto para os docentes como para os funcionários das indústrias farmacêuticas, gerando assim 
cada vez mais um rol de recursos humanos qualificados para trabalhar nas indústrias farmacêuticas goianas. O projeto será mesclado entre cursos e 
palestras na sede da Faculdade Estácio de Sá de Goiás (FESGO), e também cursos e palestras nas indústrias farmacêuticas e cosméticas parceiras, sendo 
que ao longo de um ano de projeto será realizado um evento a nível nacional remoto: WORKSHOP DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DO CENTRO-OESTE. 
O trabalho será realizado com o auxílio de alunos e contará com a infraestrutura física da faculdade Estácio de Sá de Goiás (auditório)  e da 
infraestrutura eletrônica (Microsoft Teams). É um projeto que utilizará apenas recursos humanos e por isso tem alta viabilidade financeira.
O presente projeto irá atender uma necessidade iminente e atual do polo farmacêutico Goiano por mão de obra qualificada gerando ao final do projeto 
profissionais aptos a assumirem vagas de gestão, planejamento e supervisão. Também será de grande valia para os profissionais já inseridos nessas 
indústrias pois sentem necessidade de constante atualizações.O projeto abrangerá a Estácio de Sá de Goiás FESGO e as indústrias farmacêuticas do 
polo Goânia e Anápolis (DAIA).

Docente orientador: MARIANA CRISTINA DE MORAIS E-mail: mariana.morais@estacio.br* Bolsista

Título: UTILIZAÇÃO DO LÚDICO COMO FERRAMENTA NAS ORIENTAÇÕES FARMACÊUTICAS E DESCARTE CORRETO DE MEDICAMENTOS: BRINCANDO 
E APRENDENDO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
De acordo com dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (SINITOX), 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 óbito1. 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 utilizados2,3. 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% ficam 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. No entanto, a inexistência de informações e orientações 
sobre o descarte correto dos medicamentos trazem várias consequências para a população, como contaminação do solo, da água e dos seres vivos, o 
que pode causar resistência em certos microrganismos quando se trata do descarte incorreto de antibióticos e alterações endócrinas causadas por 
resíduos de hormônios. Justificativa- É evidente que os registros de intoxicação e envenenamento registrados e divulgados pelo SINITOX e a quantidade 
de resíduos descartados no meio ambiente apesar de serem alarmantes, ainda não retratam a verdadeira realidade. Esses números são bem maiores 
do que estão publicados, uma vez que nem todas as intoxicações causadas por medicamentos não são registradas, assim como não existe um 
parâmetro que consiga calcular a quantidade de resíduos químicos principalmente os medicamentos que são jogados no meio ambiente. Objetivo- 
Promover educação continuada de forma lúdica sobre armazenamento e descarte correto de medicamentos para crianças, adultos e idosos. 
Metodologia/Metas- Ensinar crianças, adultos e idosos de forma lúdica, levando brincadeiras de perguntas e respostas e palavras cantadas, desenhos 
para colorir para escolas, creches, centros esportivos, Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs), Igrejas, Empresas particulares e em ações 
sociais onde estarão presentes a população, sobre cuidados com os medicamentos, bem como o seu descarte correto. A meta nessa nova etapa é 
conseguir mais de 20 kg de medicamentos ao longo das ações realizadas. Viabilidade- Transporte para os locais que as palestras sejam realizadas 
presencialmente atendendo todas protocolos sanitários, respeitando o atual cenário da pandemia do novo Corona vírus. Além disso, teremos gastos 
com o aprimoramento dos materiais como placas e outros acessórios já existentes. Impacto Social- Acreditamos que uma educação de qualidade pode 
criar uma sociedade mais responsável quanto ao uso e descarte de medicamentos. Sendo que a primeira etapa do projeto demonstra grande aceitação 
e conscientização por parte da população, inclusive na entrega de medicamentos vencidos nos totens que estão à disposição. Abrangência Geográfica- 
Região metropolitana de Goiânia.

Docente orientador: ÁLVARO PAULO SILVA SOUZA E-mail: alvaro.souza@estacio.br* Bolsista
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2022 - ESTÁCIO JARAGUÁ

Saúde

Projeto(s) do curso: Medicina

Título: PROJETO PILOTO PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE "JÚNIOR" - NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE JARAGUA DO SUL, SC

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Os agentes comunitários de saúde são profissionais responsáveis pela interação entre a equipe Estratégia Saúde da Família e a população adstrita no 
seu território, sendo o vínculo direto com a realidade local. Com foco na atuação do agente comunitário de saúde na comunidade e sua importância no 
contexto da equipe, busca-se promover uma transformação na educação e cultura sobre os seus serviços prestados e a importância desses 
profissionais, a partir dos alunos de escolas estaduais, se tornando agentes comunitários de saúde “júnior”, que carinhosamente serão chamados de 
“Agente Jaguar-Júnior”. O presente projeto tem como objetivo implantar o projeto piloto para Agente Comunitário de Saúde “Júnior” nas escolas 
estaduais de Jaraguá do Sul. Serão realizadas oficinas pedagógicas utilizando o Arco de Maguerez ou metodologia da problematização, com os eixos 
pré-definidos pelo Programa Saúde na Escola. A população será composta pelos alunos da rede de ensino estadual, constituída por quatorze escolas de 
ensino fundamental, pactuadas no Programa Saúde na Escola pela Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguá do Sul e Gerência Regional de Educação, 
totalizando 4164 alunos. A amostra será composta pelos alunos dos 6º, 7º, 8º e 9º ano do Ensino Fundamental das Escolas Erich Grutzmacher e 
Euclides da Cunha, totalizando 378 alunos, sendo que serão abertas 50 vagas divididas em 5 grupos de 10 alunos em cada. A aplicação dessas ações 
propostas no projeto piloto será de responsabilidade dos alunos e professores do curso de Medicina da Faculdade Estácio de Jaraguá do Sul e da Liga 
Acadêmica de Medicina, Saúde da Família e Comunidade. Será relatado o processo de implantação do projeto piloto de agentes comunitários de saúde 
– “Jaguar Júnior” a partir do relato dos alunos, professores e pais participantes durante as oficinas. Os resultados qualitativos do presente projeto serão 
descritos por meio da análise de conteúdo e os quantitativos com o auxílio do programa SPSS 20 e apresentados em formas de gráficos e tabelas com o 
auxílio do programa GraphPad Prism, utilizando testes de uma via (One Way-ANOVA, seguindo de Tukey) e serão considerados estatisticamente 
diferentes valores de p<0,05. O projeto responde a uma necessidade identificada junto a Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguá do Sul e da Gerência 
Regional de Educação Jaraguá do Sul advindas do Programa Saúde na Escola do Ministério da Educação.

Docente orientador: ROSANA MARA DA SILVA E-mail: rosanamara.fisio@gmail.com* Bolsista
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2022 - ESTÁCIO JOÃO PESSOA

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título: UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS PLÁSTICOS COMO INSUMO PARA A CONFECÇÃO DE TIJOLOS ECOLÓGICOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
No último século, grandes mudanças sociais ocorridas em razão das revoluções tecnológicas, evolução industrial, crescimento populacional e 
urbanização mundial, resultaram em um acentuado consumo de matérias-primas e fontes de energia não renováveis poluição do meio ambiente e 
geração incontida de resíduos. Como consequência fundamental destas mudanças globais o mundo vem enfrentando uma crise de infraestrutura 
jamais vista na humanidade, ocasionada pelo aquecimento global e suas consequências ao meio ambiente, conflito humano e pobreza. A busca por 
materiais sustentáveis na área de construção vem trazendo diversos benefícios como designers diferenciados, versatilidade de produtos e agregação de 
valor ao imóvel. Neste contexto, o tijolo solo cimento, também conhecido como ecológico, tem ganhado destaque cada vez maior por ser considerado 
ecológico e econômico, uma vez que não é necessário executar o passo de queima, realizado na obtenção do tijolo de argila convencional. O presente 
estudo objetiva desenvolver o tijolo maciço, que visa os aspectos ecológicos, utilizando em sua composição, resíduos plásticos, que atualmente são 
descartados na natureza causando sérios problemas ao meio ambiente; e apresentar alternativa sustentável no âmbito da construção civil. A pesquisa 
será realizada no laboratório da Faculdade Estácio, localizada na cidade de Joao pessoa, Paraíba. Serão confeccionados os moldes e os modelos de 
tijolos, onde para a obtenção dos materiais, estudantes do campus, serão convidados a trazer, voluntariamente, materiais plásticos, esses materiais 
também serão coletados em estabelecimentos comerciais e em usinas de reciclagem na cidade de João Pessoa. Quanto à criação da receita: terá início 
a procura pela massa ideal para o tijolo, que deve ser consistente e resistente, para a obtenção de um material duradouro. Diversas receitas serão 
elaboradas e testadas na referida fase. Serão preparados corpos de prova em triplicata com adições diferentes do resíduo plástico, que serão 
misturados com cimento portland, solo e água manualmente, após a homogeneização serão destinados em moldes e secados a temperatura ambiente. 
Após este período de secagem será realizado um teste de compressão, para avaliar a resistência do material. As questões ambientais deixaram de ser 
voltadas apenas para os ambientalistas e passaram a ser incorporadas como uma das principais preocupações da sociedade, tornando foco de diversos 
estudos e discussões. Visando a obtenção de benefícios técnicos e econômicos, estudos estão sendo desenvolvidos para obter novos materiais, a partir 
de resíduos que são descartados no meio ambiente, gerando materiais sustentáveis que causam a diminuição dos impactos causados pela geração 
destes resíduos, desta forma preservando o planeta com alternativas de amenizar os impactos causados pela geração destes resíduos. O presente 
estudo terá como finalidade desenvolver um material sustentável e economicamente viável, preservando o meio ambiente e aproveitando materiais 
de forma sustentável.

Docente orientador: JOSIANE SILVA DE OLIVEIRA E-mail: josiane.soliveira@professores.estacio.br* Bolsista
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2022 - ESTÁCIO JUAZEIRO

Saúde

Projeto(s) do curso: Medicina

Título: AÇÕES EDUCATIVAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E A POPULAÇÃO ACERCA DA PREVALÊNCIA DE NÓDULOS TIREOIDIANOS E CÂNCER 
DE TIREOIDE NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO-BA. 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO: Esse projeto foi concebido com o intuito de desenvolver habilidades de diagnóstico precoce frente às alterações na glândula tireoide, 
possibilitando um tratamento ágil e mais efetivo, através da disseminação do conhecimento para a população e da capacitação de profissionais da 
saúde (enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, serviço social, entre outros) tendo 
como diretriz a interdisciplinaridade. Para tal, serão difundidas cartilhas e outros materiais informativos destinados ao público-alvo, assim como, 
atendimentos voltados para o diagnóstico, acompanhamento clínico e tratamento cirúrgico dessas patologias, na recepção do ambulatório da 
Policlínica Regional de Saúde e nas UBS. JUSTIFICATIVA: Tendo em vista beneficiar a população e aos profissionais de saúde, o projeto visa realizar uma 
atividade de extensão associada a um estudo observacional sobre prevalência de nódulos tireoidianos e câncer de tireoide no município de Juazeiro-
BA, a partir da análise clínica, ultrassonográfica, citológica e anatomopatológica dos pacientes atendidos no hospital Policlínica Regional de Saúde em 
Juazeiro-BA, submetidos à PAAF e ao tratamento cirúrgico. Diante do exposto, ampliaremos o acesso à saúde para essa parcela da população, por 
vezes desassistida devido à sobrecarga do serviço público de saúde o qual prioriza outras áreas. OBJETIVOS GERAL : Informar e incentivar a população 
sobre práticas de promoção à saúde e seus respectivos agravos relacionados à glândula tireoide, além de promover o diagnóstico e tratamento dessas 
patologias de maneira interdisciplinar, através da análise do perfil epidemiológico das doenças tireoidianas, no município de Juazeiro-BA. METAS 
Elaborar cards educativos sobre a tireoide e seus distúrbios, distribuídos por meio de mídias sociais e aplicativo de troca de mensagens instantâneas 
para a população em geral e profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBS); Confeccionar cartilhas virtuais voltadas à comunidade acadêmica; 
Aplicar material educativo nas UBS’s da região de Juazeiro-BA a partir de cartazes informativos sobre a importância da tireoide; Fornecer informações 
para a comunidade sobre os distúrbios tireoidianos a partir da coleta de dados nas UBS’s de Juazeiro-BA; MÉTODO O projeto será realizado no 
município de Juazeiro, localizada no estado da Bahia, no período compreendido entre Abril de 2022 e Fevereiro de 2023, no hospital Policlínica 
Regional de Saúde em Juazeiro-BA e nas UBS a serem selecionadas de acordo com a maior prevalência de nódulos tireoidianos, isto sendo definido em 
conjunto com as secretarias municipais de saúde das respectivas cidades. Ademais, pretende analisar os casos e estabelecer conexões com 
características ultrassonográficas, citológicas e anatomopatológicas, a fim de gerar uma análise do perfil epidemiológico global, da região estudada. 
RESULTADOS ESPERADOS Compreensão dos principais sintomas relacionados aos distúrbios nodulares da glândula tireoide precocemente; Oferta 
ampla de conhecimento ao público acadêmico de medicina e profissionais da área da saúde, sobre os diversos distúrbios tireoidianos, formas de 
diagnósticos e tratamento, para maior qualificação profissional; Qualificação dos profissionais da atenção primária, para acender um alerta sobre a 
importância da identificação precoce e eficiente de alterações na glândula tireoide sugestivas de nódulos; Preparar os estudantes para serem 
profissionais com capacidade de intervenção na realidade local.

Docente orientador: AGLAILTON SANTOS DE MENEZES E-mail: aglailton.menezes@estacio.br* Voluntário

Título: DETECÇÃO DA BAIXA ACUIDADE VISUAL EM ESCOLARES DO 1ª ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE 
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
A visão, essencial para o aprendizado, é responsável pela maior parte da informação sensorial que recebemos do meio externo. A integridade desse 
meio de percepção é indispensável para o ensino da criança. Dados do Ministério da Educação indicam que o número de alunos no primeiro ano do 
ensino público fundamental é de quase 6 milhões. Entretanto, somente parte inexpressiva dessa população se submete a algum tipo de avaliação 
oftalmológica antes de ingressar na escola. A OMS estima que cerca de 7,5 milhões de crianças em idade escolar sejam portadoras de algum tipo de 
deficiência visual e apenas 25% delas apresentem sintomas; os outros três quartos necessitariam de teste específico para identificar o problema. 
Números publicados pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia mostram que no Brasil aproximadamente 20% dos escolares apresentam alguma 
alteração oftalmológica e 10% dos alunos primários necessitam de correção por serem portadores de erros de refração: hipermetropia, miopia e 
astigmatismo; destes, aproximadamente 5% têm redução grave de acuidade visual. A capacidade visual desenvolvida nos primeiros anos de vida pode 
apresentar alterações reversíveis, geralmente durante os primeiros anos escolares. O reconhecimento da baixa visão na infância é da maior 
importância, pois na maior parte das vezes ela pode ser corrigida com terapêutica adequada. A redução da capacidade visual implica no detrimento da 
qualidade de vida decorrente de restrições ocupacionais, econômicas, sociais e psicológicas. Para a sociedade, representa encargo oneroso e perda de 
força de trabalho. A implementação dos programas de detecção de baixa acuidade visual e de prevenção de problemas oftalmológicos em países 
desenvolvidos demonstra que os custos dessas ações são incomparavelmente menores do que aqueles representados pelo atendimento a portadores 
de distúrbios oculares. São essas medidas de grande valor social, pois diminuem grandemente o número de deficientes visuais, construindo uma 
população mais saudável, produtiva e feliz. Este projeto visa detectar a prevalência de baixa visão e prestar assistência oftalmológica aos escolares do 
1o ano do ensino fundamental da rede pública do município de Juazeiro -Ba. Para as crianças com baixa acuidade visual ou algum sintoma de problema 
visual, o programa possibilitará o encaminhamento ao próprio ambulatório de habilidades práticas em oftalmologia, caso seja possível a realização do 
exame oftalmológico detalhado, permitindo dessa forma uma imersão prática dos alunos do 7o período sobre as principais patologias oculares da 
infância, ou para serviços médicos especializados. Estima-se que serão avaliadas 3.788 crianças que estão matriculadas nem escolas municipais 
conforme senso escolar IBGE 2020. Será realizado com a prévia autorização das instituições e da Coordenação de Ensino da Estácio-Juazeiro. O teste da 
acuidade visual será precedido pela aplicação de um questionário padronizado, previamente validado, onde constarão a identificação da escola, do 
escolar e do entrevistador. A acuidade visual será medida através da escala optométrica de Snellen pelos alunos do 7o período compondo parte do 
programa prático da disciplina de oftalmologia e que serão previamente treinados por mim. O examinador anotará o valor equivalente à última linha 
lida sem dificuldade, ou seja, a melhor acuidade visual (AV) obtida em cada olho. Sendo normal a AV superior a 0,7, estabelecendo-se como déficit de 
AV valores iguais ou inferiores a este, de acordo com critérios propostos pela OMS. Sobre a viabilidade econômico-financeira e logística será solicitado 
tanto à secretaria de educação municipal como à coordenação de projetos e ensino da Estácio -Juazeiro, o transporte dos alunos às escolas municipais 
para execução desse projeto. Referências: Organização Mundial de Saúde, Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Ministério da Educação, IBGE, Estudos 
publicados sobre prevalência de baixa acuidade visual e ambliopia na base de dados SciELO.
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2022 - ESTÁCIO JUIZ DE FORA

Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado

Título: ESPORTES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: GOLBOL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Na atuação docente, percebe-se o crescente interesse dos graduandos do curso de Educação Física nos conhecimentos e na prática pedagógica 
referente à prática do exercício físico e dos esportes para a pessoa com deficiência. Este projeto, portanto, vem cobrir a lacuna existente no 
oferecimento destas oportunidades de formação acadêmica e humana.  Não obstante, para que se seja atendida a crescente demanda de pessoas com 
deficiência, em todas as idades, na prática de exercícios físicos e esportivos, faz-se necessário que na formação do profissional de Educação Física, 
sejam incorporados conhecimentos e práticas pedagógicas atuais que contemplem a inclusão das pessoas com deficiência. Utiliza-se, ainda, as 
afirmações de Azevedo e Barros (2004) que para os autores a prática esportiva, nem menos ou mais importante que outras ações e alinhado a uma 
política social, se apresenta como um dos requisitos indispensáveis para que o indivíduo possa atingir a dimensão total da inclusão social. Isso pode ser 
comprovado por se tratar de um instrumento simples, acessível, barato e eficiente seja a nível recreativo, ou de competição de alto nível e que muito 
contribui para a inclusão social. Nesta mesma linha de pensamento a respeito da inclusão de pessoas com deficiência em atividades esportiva Carmo 
(2005, p.35) afirma que “a grande maioria das pessoas com deficiência não pratica esporte porque as relações sociais usurparam destas pessoas esses 
direitos, e não porque elas são incapazes”. Todos estes estudos reafirmam e reforçam ainda mais a necessidade de implementações de ações em 
esporte para a pessoa com deficiência sob a orientação de profissionais de educação física, garantido uma intervenção profissional baseada na ética e 
no profissionalismo. Atualmente, não se discute mais sobre os benefícios da prática dos exercícios físicos e esportivos, mas sim a forma mais correta de 
realizá-la para alcançar ou manter a saúde, já que a falta e o excesso podem ser danosos ao organismo, especialmente em se tratando de pessoas com 
deficiência. Em documentos com reconhecimento internacional, como a Conferência Internacional dos direitos da pessoa com deficiência (BRASIL, 
2007) destaca-se a prática da Educação Física como um direito fundamental para todos com o oferecimento de oportunidades especiais desta prática 
às pessoas muito jovens, ou idosas ou com algum tipo de deficiência ou enfermidade limitante, a fim de fazer possível o desenvolvimento integral de 
sua personalidade, por meio de programas de educação física e desportos adaptados às suas necessidades (AZEVEDO; BARROS, 2004). Portanto, é 
nessa perspectiva que este projeto se pautará, ou seja, atuar de forma sistematizada e científica no reconhecimento do direito da pessoa com 
deficiência à atividade física e esportiva e seus benefícios e ainda na importância do reconhecimento destes valores para a formação do profissional de 
Educação Física. OBJETIVOS - Oferecer prática orientada da modalidade esportiva golbol para a pessoa com deficiência visual por bolsista de Iniciação 
Científica orientado por profissional de Educação Física. - Promover a inclusão social das pessoas com deficiência visual, tendo a atividade física, o 
esporte e o lazer como um braço de uma verdadeira sociedade inclusiva. - Oferecer, ao graduando do curso de bacharelado em Educação Física, prática 
pedagógica e de pesquisa em esportes para pessoas com deficiência. - Promover estudos sobre a prática de esportes para pessoas com deficiência. 
Pretende-se atender uma equipe de golbol com 12 pessoas com deficiência visual. As atividades serão desenvolvidas na quadra de esportes coberta da 
Associação Paradesportiva de Juiz de Fora.

Docente orientador: EMERSON RODRIGUES DUARTE E-mail: emerson.duarte@estacio.br* Bolsista

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título: EDUCAÇÃO EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA PARA A PRODUÇÃO DA AUTONOMIA E PROMOÇÃO DE CUIDADO: UMA RODA DE CONVERSA 
COM ADOLESCENTES E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
A gravidez não planejada na adolescência, assim como o contágio das infecções sexualmente transmissíveis e do HIV/Aids são situações pertinentes e 
atuais presente no cotidiano da vida de muitas pessoas incluindo especificamente os adolescentes, que merecem atenção por parte da equipe de 
saúde e da comunidade como um todo, a fim de ser discutida e analisada para que se possa buscar soluções e ações que contribuam para 
conscientização e vivência segura e responsável da sexualidade e reprodução. Estudos científicos revelam que vários estudantes do ensino médio 
desconhecem os métodos contraceptivos e a forma de prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e AIDS, deixando-os vulneráveis a 
adquirir alguma infecção e a gravidez não planejada. Considerando que vulnerabilidade, é um processo dinâmico, definido pela interação dos 
elementos que a compõe, tais como, idade, raça, etnia, pobreza, escolaridade e presença de agravos à saúde, ressalta-se a importância de intervenções 
educativas para esta população. Portanto, para promover a saúde e diminuir a incidência das IST e do HIV na população adolescente e jovem e a 
gravidez na adolescência é necessário além do acesso aos serviços de saúde de qualidade, conhecer, também, os diferentes contextos de 
vulnerabilidade, e avaliar objetivamente as possibilidades que cada adolescente ou jovem tem de se proteger ou de se infectar por essas doenças 
(BRASIL, 2011). Diante do exposto surge a necessidade de docentes e discentes da área da saúde das universidades do país, integrar e interagir com a 
comunidade escolar no sentido de desenvolver projetos de extensão com financiamento para as ações educativas direcionadas ao grupo de 
adolescentes, a fim de promover a saúde, prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida. Diante desse contexto, é de extrema importância que se 
realize ações de educação sexual que tratem de contracepção/planejamento familiar com essa população, de forma a orientá-los para uma sexualidade 
saudável e com menos riscos.  Objetivos geral:  Promover a saúde sexual e reprodutiva, com adolescentes, jovens e estudantes residentes no munícipio 
de Juiz de Fora. Objetivo específico: Sensibilizar os adolescentes e jovens e as pessoas em situação de vulnerabilidade sobre as formas de prevenção 
das infecções sexualmente transmissíveis, do contágio HIV/AIDS e da gravidez não planejada.  Discutir o conceito de direitos sexuais e reprodutivos, 
considerando dialogar sobre a liberdade, autonomia e vivência segura e saudável destes direitos. Apresentar, discutir e esclarecer dúvidas sobre os 
métodos contraceptivos, gênero, sexualidade, conhecimento do corpo, higiene, autocuidado, paternidade responsável, respeito a mulher e a 
diversidade de gênero dentre outros temas. As atividades serão realizadas em escolas e instituições que possuem pessoas em situação de 
vulnerabilidade, com a utilização de metodologias ativas, através do desenvolvimento de dinâmicas, atividades em grupo, os acadêmicos responsáveis 
sob a coordenação da professora orientadora do projeto serão mediadores visando a sensibilização dos participantes sobre a importância da 
prevenção da gravidez não planejada e das doenças sexualmente transmissíveis incluindo as infecções sexualmente transmissíveis na qual os alunos 
colocaram seus conhecimentos, práticas, dúvidas através de uma discussão acerca dos conceitos de sexualidade, gênero, violência, direitos sexuais e 
reprodutivos e outros temas relacionados a saúde sexual e sexual e reprodutiva. As atividades serão realizadas em escolas no município de Juiz de Fora, 
caso necessário poderá contar com o apoio de infraestrutura do Centro Universitário Estácio de Sá – Juiz de Fora, através do acesso da professora e dos 
alunos nas dependências da instituição.

Docente orientador: CARLA CARDI NEPOMUCENO DE PAIVA E-mail:  carla.cpaiva@professores.estacio.br* Voluntário
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2022 - ESTÁCIO MACAPÁ

Saúde

Projeto(s) do curso: Biomedicina

Título: PROJETO HERÓIS DO FUTURO: FORMANDO JOVENS CONSCIENTES SOBRE A IMPORTÂNCIA DA DOAÇÃO DE SANGUE.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A doação de sangue é um assunto de interesse mundial. Os hemocomponentes são utilizados há mais de 50 anos e são essenciais à prática médica 
(CARLESSO et al., 2017). Está prática, não faz parte do cotidiano da maioria da população brasileira e, por isso, a inserção da ideia/ação de doar sangue 
é um processo lento, que necessita de estratégias educativas de captação – processo em que planejamento, execução e monitoramento e avaliação 
são etapas imprescindíveis ao seu bom desenvolvimento. Pesquisas têm mostrado que estratégias educativas contribuem para tornar a doação de 
sangue parte de hábitos e valores da população brasileira (BRASIL, 2015). A tarefa de captar doadores de sangue não é algo fácil, nem mesmo simples. 
O propósito de captar é tornar esse hábito da doação voluntária parte dos costumes, da agenda de vida dos brasileiros e transmitido de geração em 
geração, tal como ocorre nos países de alta renda, em que a importância sobre a doação de sangue é abordada durante a infância (BRASIL, 2015). 
OBJETIVO GERAL: Formar futuros doadores de sangue e/ou multiplicadores dessa ação no município de Macapá-AP. METODOLOGIA: O projeto será 
desenvolvido através da aplicação de métodos educativos, abordando o incentivo à doação de sangue, jovens em idades escolar, desenvolvidos em 
escolas localizadas no município de Macapá-Amapá, no período de abril de 2022 a fevereiro de 2023, com a atuação de acadêmicos do curso de 
Biomedicina da Faculdade Estácio de Macapá, com auxílio da equipe técnica de captação de doadores de sangue do Instituto de Hematologia e 
Hemoterapia do Amapá – HEMOAP. Serão selecionadas três escolas de ensino público e/ou privado, contactados por meio de ofícios onde será 
apresentado o projeto. Posteriormente, serão definidas as ações (reuniões, palestras, criação dos jogos e materiais informativos. Todas as atividades 
serão agendadas previamente. Nas palestras deverá ser abordada a importância da doação de sangue voluntária, altruísta, habitual e responsável, além 
das rotinas do hemocentro em relação à coleta, separação de hemocomponentes, exames laboratoriais e distribuição do sangue. Serão incluídos no 
projeto como participantes: crianças e adolescentes em idade escolar, matriculados regularmente na escola com o termo de consentimento assinado 
pelos responsáveis, permitindo a participação na atividade de extensão. Serão adotados como critérios de exclusão, os alunos que não comparecerem 
na escola no dia da atividade ou que não tiverem o termo de consentimento assinado pelo responsável.

Docente orientador: HELLEN TAYANÁ OLIVEIRA BITENCOURT E-mail: hellen.bitencourt@estacio.br* Bolsista

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título: ACOLHIMENTO PSICOLOGICOS PARA AS MULHERES TRANS* PROSTITUTAS NA CIDADE MACAPÁ-AP

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO: As pessoas travestis e transexuais passam por uma série de discriminações e violências por não se enquadrarem nos padrões 
estabelecidos socialmente como “normais”. Essas violações podem ser cometidas por familiares, na escola, na rua, no não acesso ao mercado de 
trabalho formal, entre outras. Essas situações que envolvem abandono, solidão, baixa autoestima, estigmatização, discriminação e exclusão podem 
contribuir para a constituição de inúmeros sofrimentos psíquicos que devem ser compreendidos pela(o) Psicóloga(o) para que não haja a naturalização 
dessas questões. JUSTIFICATIVA: Devemos entender que a dor psíquica pode surgir dessa situação social e não ter origem na própria identidade de 
gênero em si. Ser travesti ou ser transexual não significa ter adoecimento psíquico, mas, por conta de todo o preconceito, esse sofrimento pode ser 
constituído. PROBLEMA: Em meio a inúmeras formas de exclusão vivenciadas por mulheres trans e travestis, além de vivências que trazem ainda mais 
vulnerabilidade para o seu cotidiano, estas pessoas, por muitas vezes passam a ser população em situação de rua. OBJETIVO: É de oferecer um 
atendimento profissional e colocar em pratica o que é ensinado na academia, garantir o direito a saúde a todo sujeito constituinte da sociedade. 
METODOLOGIA: Utilizaremos o acolhimento psicológico, com as profissionais do sexo que moram na cidade Macapá-Amapá. Também buscaremos 
aplicar técnicas das psicologias como a escuta ativa, termo esse desenvolvidos pelos psicólogos norte-americanos Carl Roger e Richard Forson. O 
conceito básico dessa escuta é quando o sujeito fala e o outro ouve, interpretando e compreendendo o que está sendo exposto, vale ressaltar a 
observação das linguagens não verbais e os sentimentos expostos. O outro ponto importante sobre essa técnica é que o sujeito que ouve não é 
somente passiva nesse processo, ele deve demonstrar interesse verdadeiro sobre o diálogo, desenvolvendo desta maneira um vínculo fidedigno entre 
o pesquisador e o sujeito de análise, criando uma grande perspectiva de veracidade do objeto de análise ABRANGENCIA GEOGRAFICA: O intuito é 
abranger os pontos de prostituição e venerabilidade social das mulheres travestis dentro do espaço urbano de Macapá.

Docente orientador: ADYMAILSON NASCIMENTO SANTOS E-mail: adymailson.nsantos@professores.estacio.co* Bolsista
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2022 - ESTÁCIO NATAL

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: ABRACE: ESCOLA SEM BULLYING

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O referido projeto surge da necessidade de se conscientizar crianças e adolescentes sobre uma forma de agressão comum entre alunos no ambiente 
escolar, qual seja, o bullying. O termo surgiu a partir do inglês bully, palavra que significa tirano, na tradução para o português. Trata-se de um 
problema mundial, e se caracteriza pela prática de atos violentos, intencionais e repetidos contra uma pessoa indefesa, que podem causar danos físicos 
e psicológicos às vítimas, além de atrapalhar a aprendizagem e afetar o comportamento fora da escola. Atualmente, já existe também o cyberbullying, 
que são atos de intimidação praticados por meio de dispositivos eletrônicos. Diante desses cenários, pais e docentes devem estar atentos às atitudes 
de seus filhos e alunos, principalmente em alterações comportamentais. E como um dos obstáculos ao enfrentamento dessa violência tem-se a 
aceitação de certos comportamentos agressivos, considerados “normais” entre crianças e jovens. Então, a partir de uma abordagem pedagógica 
através de apresentações realizadas em escolas públicas e privadas, que envolvem conhecimentos jurídicos, sociais e filosóficos, serão promovidos 
espaços abertos de diálogos com os discentes sobre as causas e consequências do bullying. Para tanto, busca o projeto alcançar uma faixa etária 
discente de 7 a 16 anos, para que cada um por ele impactado seja desde cedo mais um agente multiplicador contra essa violência perversa que assola o 
cotidiano escolar.

Docente orientador: HIGOR KALLIANO FERNANDES QUEIROZ DE SOU E-mail: higor.sousa@estacio.br* Bolsista
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2022 - ESTÁCIO PARAÍBA

Gestão

Projeto(s) do curso: Gestão de Recursos Humanos

Título: PROMOÇÃO À SAÚDE, SEGURANÇA E QUALIDADE DE VIDA EM TEMPOS DE PANDEMIA: O RETORNO AO TRABALHO NA FACULDADE ESTÁCIO 
DA PARAÍBA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Nos dias atuais o mundo vem passando por transformações que estão desencadeando mudanças econômicas e sociais que modificaram toda a relação 
do homem com o trabalho, aumentando também suas necessidades, anseios e desejos, satisfeitos por este mesmo trabalho. Entende-se por qualidade 
de vida a percepção de bem-estar, gerada pelo atendimento das necessidades individuais, do ambiente social e econômico, sendo um conjugado 
harmonioso e equilibrado de realizações. A qualidade de vida no trabalho vem sendo um tema de discussão de profissionais muitas áreas, no contexto 
das organizações, e que sempre foi observada, e direcionada à satisfação e o bem-estar do trabalhador. Em 11 de março de 2020, a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) revelou o surto ocasionado pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), uma pandemia global. Descoberto pela primeira vez em 
dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, China, o vírus provoca uma doença chamada COVID-19, em que o quadro clínico varia de infecções 
assintomáticas a quadros respiratórios graves. A promoção da saúde, em conformidade à Carta da Ottawa, é a estratégia de qualificação e formação da 
comunidade para agir no avanço de sua qualidade de vida e saúde. Para alcançar um estado pleno de bem-estar físico, mental e social, os sujeitos e 
grupos devem saber descobrir aspirações, atender necessidades e transformar favoravelmente o meio ambiente. O projeto aqui proposto justifica-se 
pela necessidade de proporcionar um ambiente saudável no contexto atualmente vivenciado pelos colaboradores da Faculdade, em retornarem às 
atividades laborais numa transição de período pandêmico a pós-pandêmico, dando continuidade aos seus processos de trabalho com qualidade de 
vida. O projeto tem como objetivo principal oferecer estratégias de promoção à saúde, segurança e qualidade de vida ao corpo docente e técnico-
administrativo da Faculdade Estácio da Paraíba, no período de pandemia e pós-pandemia. Como objetivos específicos o projeto buscará: Trabalhar 
ações junto aos professores e colaboradores, que os motivem sobre o retorno do trabalho seguro; e Estimular a produção e alcance de metas e 
atividades como antes da pandemia. Metodologicamente, o projeto constará de oficinas, palestras, cartilhas, workshops, grupos focais, e exercícios 
laborais junto aos envolvidos. Serão trabalhados temas como: cuidados à saúde num contexto integrado, saúde física e mental, fatores nutricionais e 
boas práticas alimentares, ergonomia, prevenção ao uso de álcool e drogas, particularidades do trabalho home office e remoto, bem-estar no 
isolamento social, ressignificação do trabalho e do cotidiano. As temáticas serão trabalhadas no formato remoto e presencial, com utilização de 
metodologias ativas, além de avaliações da qualidade de vida. O projeto de extensão social aqui proposto possui viabilidade financeira, pois será 
desenvolvido de forma remota e presencial, onde o material a ser utilizado, no formato presencial já se encontra na Faculdade, sendo de produção da 
Professora do Projeto. As metas a serem alcançadas se configuram nas ações da promoção da saúde, segurança e qualidade de vida junto ao corpo 
docente e técnico-administrativo da instituição, proporcionando um impacto social para toda comunidade educativa da Faculdade.

Docente orientador: ROSÂNGELA GUIMARÃES DE OLIVEIRA E-mail: rosangela.oliveira@estacio.br fisioro9@gmail* Bolsista
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2022 - ESTÁCIO RECIFE

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Relações Internacionais

Título: NEGOCIAÇÕES COMO METODOLOGIAS ATIVAS: O USO DE SIMULAÇÕES COMO FERRAMENTA DE ENSINO E APRENDIZAGEM PARA AS 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO: O curso de graduação em Relações Internacionais (RI) tem como característica principal a multidisciplinaridade, vinculada à História, ao 
Direito, à Filosofia e à Economia. Assim, um internacionalista precisa estar apto para compreender os fenômenos internacionais, que são multifatoriais 
e demandam essa conexão entre as diversas áreas de estudo. Por isso, é importante desenvolver uma visão plural que inclua as diferentes perspectivas 
acadêmicas, para associar o conhecimento teórico à prática profissional.  JUSTIFICATIVA: Diante do crescente desenvolvimento tecnológico, o parecer 
do Conselho Nacional de Educação nº 243/2017, que versa sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em RI, ressalta que, para 
atender à demanda multidisciplinar, a graduação deve contemplar a utilização de novas tecnologias de pesquisa e de comunicação. Nesse sentido, as 
metodologias ativas são importantes ferramentas para o ensino-aprendizagem do aluno e, também, para o desenvolvimento de habilidades analíticas, 
ampliando a capacidade de resolução de problemas em uma realidade complexa e em constante dinamismo (LAY; SMARICK, 2006). Essas ferramentas 
criam um ambiente proativo, ao utilizar técnicas diversas, como estudos de caso, simulacros e jogos, que são frequentemente instrumentalizadas nas 
graduações e pós-graduações, a exemplo, da Harvard Law School e da UCLA International Institute (DICICCO, 2014). A importância deste projeto se 
justifica pela demanda dos discentes do curso de RI da Estácio-Recife de terem um espaço para aplicação prática do aparato teórico apreendido no 
decorrer da formação acadêmica. OBJETIVOS: O objetivo geral desta extensão é desenvolver metodologias ativas para os alunos de RI e áreas afins, 
mediante a realização da Simulação de Negociações Internacionais, que deverá ser desenvolvida junto ao Laboratório de Estudos e Práticas em 
Relações Internacionais (LABEPRI). No tocante aos objetivos específicos, almeja-se: i) compreender técnicas integrativas e distributivas de negociação 
internacional; e ii) realizar um simulacro de uma conferência internacional para operacionalizar os elementos teóricos das negociações, representando 
de maneira fidedigna os interesses e os respectivos processos decisórios de política externa dos Estados. METODOLOGIA: As atividades respeitarão os 
protocolos da Organização Mundial de Saúde e demais autoridades sanitárias. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: Todos os custos relacionados ao 
projeto serão de responsabilidade da professora responsável pela extensão, sendo perfeitamente viável a sua realização, tendo em vista que não 
utilizará de recursos físicos, logísticos e equipamentos. METAS: Estão centradas em: i) capacitar os alunos para pôr em prática as habilidades teóricas 
adquiridas ao longo da formação acadêmica; ii) promover a integração discente por meio das atividades interativas; iii) divulgar as potencialidades do 
curso de graduação em RI, com o intuito de ampliar a captação de futuros graduandos. IMPACTO SOCIAL: Busca-se estimular a consciência social e 
cultural, bem como a responsabilidade e empatia entre os participantes. Espera-se que os resultados desta extensão posicionem a graduação de RI em 
um lugar de destaque, mostrando-se atrativa e diferenciada. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: O grupo focal deste projeto abarca alunos do Centro 
Universitário Estácio do Recife, interessados em compreender melhor o ambiente de negociações internacionais, com simulacros.

Docente orientador: NAYANNA SABIA DE MOURA E-mail: nayanna.moura@estacio.br* Bolsista

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção

Título: A INDÚSTRIA 4.0 E SEUS IMPACTOS PARA AS PEQUENAS EMPRESAS NA SOCIEDADE ATUAL: O CASO DAS EMPRESAS NA REGIÃO DE 
PERNAMBUCO
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Na sociedade está evoluindo cada vez mais, hoje temos a Internet das Coisas para transmitir dados e informações e a indústria 4.0 para fazer a conexão 
das máquinas, e sistemas, em que as empresas podem criar redes inteligentes para controlar os módulos da produção de forma autônoma. Assim, 
muitos gestores diante de um cenário competitivo, estão buscando tecnologia da informação aplicada aos processos produtivos para melhor eficiência 
e automação dos seus processos que impactam na redução dos custos e na melhoria dos produtos. Para as pequenas empresas, é preciso entender que 
os investimentos podem ser facilmente adaptáveis as condições de cada empresa, priorizar as atividades críticas que estão de acordo com seu 
orçamento, contribuindo para o aumento na sua eficiência e rentabilidade. Diante do exposto, o projeto JUSTIFICA-SE pela relevância que a indústria 
4.0 está cada vez mais presente em todas as nossas atividades, e para as pequenas empresas é imprescindível para sua permanência e crescimento no 
mercado, adequando a necessidade com o orçamento disponível para encontrar soluções acessíveis para cada realidade empresarial. OBJETIVO GERAL: 
Mobilizar os universitários da Estácio Recife e as pequenas empresas da região em parceria com o Porto Digital de PE, como a implantação das 
tecnologias nos setores produtivos contribuem para reavaliar os processos das empresas e partir do seu nível de maturidade tecnológica, indicar a 
tecnologia que será mais benéfica para o negócio. ESPECÍFICOS: a) Explicar a comunidade acadêmica e externa como a indústria 4.0 está relacionada 
com os gargalos e competitividades das pequenas empresas b) Promover o compartilhamento de situações práticas e atual sobre a temática. c) Criar 
um espaço de aproximação real entre universidade, Porto Digital do Estado e comunidade empresarial, mediante palestras e visitas técnicas para 
levantamento e soluções dos problemas apresentados. METODOLOGIA DA PESQUISA: O projeto, será dividido em 3 etapas: Etapa 1: realização de uma 
pesquisa exploratória em conjuntos com os discentes com base na revisão da literatura. Etapa 2: Visitar o Porto digital do Estado de PE e analisar os 
dados de casos de empresas que investem e não investem em tecnologia nos processos produtivos. A construção do projeto segue os passos conforme 
Lakatos & Marconi (2003): a seleção da problemática e coleta dos dados com base nas visitas técnicas. Etapa 3: Demonstrar as situações práticas que 
envolve sobre os conceitos da indústria 4.0 nas pequenas empresas para propor ideias para solucionar os problemas levantados. VIABILIDADE 
ECONÔMICA-FINANCEIRA: O projeto é viável, servirá como prática para os alunos e para os empreendedores da região como um contributo importante 
para melhorar o desempenho dos seus processos e sua competitividade no mercado. O projeto demandará recursos humanos: comunidade interna e 
externa, e recursos materiais: computador e internet. METAS: 1. Contribuir com empreendedores locais no sentido de melhorar o desempenho nas 
tomadas de decisões e disseminar a importância da aplicação da indústria 4.0 para o sucesso na gestão empresarial.2. Desenvolver parcerias com o 
Porto Digital e com os empreendedores locais. IMPACTO SOCIAL: Otimizar os processos operacionais e, como consequência, tornam a empresa ainda 
mais rentável e competitiva.

Docente orientador: RITA DE CÁSSIA DE VASCONCELOS PEDROSA E-mail: rita.economia@gmail.com* Bolsista

Saúde

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título: PERFIL DE SAÚDE DE MULHERESATENDIDAS PELO ESPAÇO MÃE CORUJA TORRÕES NA CIDADE DO RECIFE-PE 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO: a atenção qualificada e humanizada para mulheres  vulneráveis socialmente, tem sido uma das preocupações fundamentais dentro do 
pacto do milênio, visando a vigilância de morbidades e redução da mortalidade desta população, diversas experiências e ações têm sido adotadas 
dentro das políticas públicas, entre elas, o programa mãe coruja, que é voltado ao acompanhamento qualificado envolvendo ações na área da saúde, 
educação e desenvolvimento social, visando uma assistência qualificada à mulher durante o pré-natal, puerpério, exames citológicos e posteriormente 
no acompanhamento da criança até cinco anos de vida. JUSTIFICATIVA: a identificação do perfil de saúde das mulheres e crianças atendidas pelo Mãe 
Coruja Torrões é de grande importância para conhecer as principais morbidades e causas de mortalidade nesta população, sendo possível realizar 
ações em saúde, melhorias e mudanças de práticas baseadas em informações cientificas. OBJETIVO: identificar o perfil de saúde de mulheres e crianças 
atendidas pelo programa Mãe Coruja-Torrões entre os anos de 2015 a 2020 na cidade do Recife-PE. METODOLOGIA: trata-se de um estudo 
quantitativo, descritivo, do tipo retrospectivo e experimental, que irá trabalhar com dados secundários do programa em banco de dados do próprio 
Mãe Coruja versão 3.8.4, tomando como base as principais variáveis de saúde acompanhadas no pré-natal, exames citológicos, nascimento e 
acompanhamento da criança até cinco anos de idade. Realizado mediante inscrição na Plataforma Brasil e encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa 
– CEP, do Centro Universitário Estácio do Recife sob o CAAE 46464921.1.0000.564, seguindo os conceitos éticos preconizados pela Resolução nº 
510/2016, que fundamenta os aspectos com pesquisa em seres humanos e a Resolução COFEN nº 311/2007, que reformula o Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: devido a necessidade de materiais para realização dos estudos e práticas, é 
necessário a quantia mínima de R$ 400,00 para compra de utensílios, sendo eles, duas resmas de papel A4, materiais de escritório (lápis, caneta, 
borracha, marca texto e apagador), dois cartuchos de tinta impressora e confecções de panfletos com orientações educativas em saúde. METAS: traçar 
o perfil de saúde das mulheres e crianças atendidas no programa dentro da unidade Torrões, identificar as principais morbidades, causas de agravos e 
óbito, promover a vigilância e realizar ações com base no perfil populacional. IMPACTO SOCIAL: em consequência das evidências que serão obtidas 
através da análise dos dados, atividades populacionais de saúde serão realizadas em prol das necessidades encontradas, resultando em melhores 
atendimentos e acompanhamento da população local, assim como atendimento e suporte para prevenção de doenças e promoção de saúde, obtendo 
assim uma melhora na qualidade de vida da comunidade. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: o estudo será desenvolvido no Espaço Mãe Coruja Torrões, 
localizado na USF Joaquim Cavalcanti no Distrito Sanitário IV, que assiste mulheres e crianças das USF Roda de Fogo (Sinos, COSIROF I e II e Macaé), 
Vietnã I e II e Sítio das Palmeiras e dos PACS Torrões, Cordeiro e Prado. REFERÊNCIAS: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Indicadores e Dados Básicos. Diário Oficial União. Brasília, DF; 2011. BRASIL. Portaria Nº 1.459, de 24 de junho de 2011. Institui, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde - SUS - a Rede Cegonha. COFEN – CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução COFEN 311/2007 de 08 de fevereiro de 2007. 
Aprova o código de ética dos profissionais de enfermagem na jurisdição de todos os conselhos de enfermagem. Rio de Janeiro, 2017. Resolução 
466/2012 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012. Conselho Nacional de Saúde, Ministério da Saúde. Que decide aprovar as diretrizes e normas 
regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos.

Docente orientador: LUCIDIA DE MEDEIROS TAVARES E-mail: lucidiatavares@gmail.com* Bolsista

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título: CONSTRUÇÃO DA LIGA ACADÊMICA DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DA ESTÁCIO: CONTRIBUINDO PARA A REABILITAÇÃO PULMONAR DA 
POPULAÇÃO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: A covid-19 ocasiona sintomas heterogêneos como febre, dispneia, tosse seca, mialgia, fadiga generalizada, anosmia e disgeusia em casos 
mais leves (ADIL et al., 2021; CASTRO et al., 2021). Os pacientes que evoluem com a forma grave, culminam com insuficiência respiratória aguda 
(LQBAL, et al., 2021; ZHU, et al.,2020). Tem-se notado que muitos pacientes apresentam sequelas duradouras da COVID-19. Mais da metade (63%) dos 
pacientes que manifestam a doença na forma moderada a grave relataram pelo menos uma sequela funcional (GARRIGUES, et al., 2020; LQBAL, et al., 
2021). Um subgrupo de pacientes em recuperação de COVID-19 apresenta sintomas persistentes, diminuição da qualidade de vida, aumento da 
dependência de outras pessoas para cuidados pessoais e desempenho prejudicado das atividades da vida diária (DELBRESSINE, et al, 2021). Os danos 
sistêmicos se apresentam em um amplo espectro clínico com sobreposição de sintomas heterogêneos. Dentre essas, os mais prevalentes são fadiga, 
dor torácica, dispneia, distúrbios cognitivos, distúrbios do sono e redução da capacidade funcional, e qualidade de vida (LEON et al, 2021). A gravidade 
da sintomatologia é aumentada em pacientes Pós-COVID-19 que necessitaram de longa permanência em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e está 
associada ao uso de ventilação mecânica invasiva (VMI), corticoides, sedativos bloqueadores neuromusculares, e está diretamente relacionada a 
redução da distância percorrida pelo teste de caminhada de 6 minutos (< 200m), bem como a uma expressiva fraqueza muscular respiratória e 
periférica. (TOZATO et al., 2021; MENDELSON, et al., 2021; CASTRO, et al., 2020; HUANG, et al.,2021). Sendo assim, a covid-19 pode ocasionar 
limitações das atividades de vida diária (AVD) e restrição à participação do indivíduo no seu contexto social. Isto afeta todo o contexto biopsicossocial e 
ocasiona grande prejuízo na funcionalidade e, consequentemente, na qualidade de vida. Através deste projeto, visamos junto a equipe de alunos de 
fisioterapia criar um grupo de estudos e de intervenção para toda população que necessite de reabilitação pós-covid 19. Onde estratégias de educação 
em saúde devem ser estimuladas pelo professor e alunos envolvidos, onde a fisioterapia tem papel fundamental para que o usuário mantenha ou 
adquira hábitos de vida saudáveis, incluindo a prática regular de atividades físicas. Objetivos: - Promover a vivência da reabilitação pulmonar para os 
alunos de fisioterapia no enfretamento das sequelas da covid 19; - Gerenciar o risco durante o projeto de reabilitação pulmonar pós-covid 19; - 
Retratar numericamente os valores dos marcadores fisiológicos após o programa de reabilitação pulmonar quando avaliamos a população de 
interesse; - Descrever os obstáculos, medos e inquietações dos alunos sobre a momento presente; - Reforçar as adaptações para a execução desse 
projeto de reabilitação pulmonar durante a pandemia de covid 19. Metodologia: O presente projeto apresenta um caráter observacional e descritivo 
de todas as fases operacionais até a sua execução. Os pacientes terão livre acesso após divulgação em redes sociais do nosso projeto de reabilitação 
pulmonar. Os interessados, serão avaliados os mais diferentes aspectos da fisioterapia e conduzidos a uma jornada de atividades visando o retorno 
funcional desse indivíduo para a sociedade.

Docente orientador: THIAGO NUNES DE AZEVEDO FERRAZ DE CARVA E-mail: thiagoazevedoferraz.dr@gmail.com* Bolsista

Título: LIFE - LIGA DE FISIOTERAPIA ESPORTIVA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO: A Liga de Fisioterapia Esportiva (LIFE) é uma liga composta por docente e discentes do curso de Fisioterapia da Estácio Recife, 
autônoma, sem fins lucrativos, que atua na saúde do atleta, seja amador ou profissional, e realizam ações de avaliação funcional e biomecânica; 
atendimento a nível ambulatorial dos atletas vinculados ao Desporto Universitário da instituição, acompanha as delegações esportivas parceiras em 
competições estaduais e nacionais; desenvolve projetos de pesquisas científicas relacionados a fisioterapia esportiva; promove reuniões e encontros 
científicos a respeito de estudo de casos clínicos; além de participar de eventos científicos a nível local, nacional e internacional e promover jornadas 
científicas visando a disseminação do conhecimento sobre práticas baseada em evidência (PBE). JUSTIFICATIVA: Baseado no tripé: ensino, pesquisa e 
extensão, permite ao aluno observar, registrar e divulgar informações coletadas, além de organizar e participar de cursos, palestras, jornadas, 
congressos, simpósios e outras atividades informativas relacionadas com as áreas de atuação em fisioterapia esportiva, propiciar a comunidade a 
prática adequada de atividades físicas e atuar nos diversos níveis de prevenção e práticas esportivas através de trabalhos educativos, preventivos e 
funcionais. OBJETIVOS: Propiciar maior alcance e progresso, tendo como finalidade o desenvolvimento, a promoção e a difusão de conhecimentos 
acerca da Fisioterapia Esportiva. Dessa forma, contribuirá para a formação acadêmica e profissional dos alunos vinculados e não vinculados à 
instituição Estácio Recife. Entre as propostas estão reuniões científicas mensais, elaboração e participação de eventos científicos onlines e/ou 
presenciais, organização de workshops, atendimento ao público atleta parceiro com foco na prevenção e objetivos funcionais dos participantes. 
METODOLOGIA: As atividades consistem em prestar auxílio a pacientes com quadro patológico ou não, que possam receber tratamento através da 
fisioterapia esportiva, sob orientação direta de profissionais que supervisionarão possíveis atendimentos, avaliações e/ou acompanhamentos. Além 
disso, participar de atividades em conjunto com outras ligas, com outros cursos, acompanhamentos de atendimento médico e de atividades esportivas. 
Atividades didáticas da liga consistem em visitar locais onde haja o estudo, avaliação e/ou tratamento de pacientes na área de fisioterapia esportiva, 
em todos os campos de atuação prática da universidade e locais onde ela tenha vínculo. Por fim, serão ministradas aulas teóricas, que abordem 
assuntos relacionados à área. 
VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: Esse projeto não depende de grandes custos financeiros para sua realização. A locomoção da equipe que o 
realizará, materiais para atendimento e outros necessários serão de responsabilidade dos integrantes da liga. METAS: Executar atividades e objetivos 
da liga, nas áreas de pesquisa, ensino e extensão.
IMPACTO SOCIAL: Atuar em conjunto com a comunidade de interesse esportivo com o foco em propagar a importância da atividade física e do 
tratamento fisioterapêutico na prevenção e reabilitação na área esportiva, além de estimular a prática de pesquisas científicas com a finalidade de 
levar um conhecimento eficaz e comprovado, através de palestras abertas ao público de forma online e presencial seguindo as recomendações do 
Ministério de Saúde sobre o distanciamento social e cuidados de prevenção no combate a covid-19.
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: Alcançar um público vinculado ao esporte e a clubes que tenham interesse em participar do projeto através de parcerias, 
não apenas em Recife e na região metropolitana, como também membros de instituições públicas e privadas da comunidade regional, nacional e 
internacional através de atividades remotas e presenciais.

Docente orientador: EDUARDO AUGUSTO DOS SANTOS PIMENTEL E-mail: eduspimentel@hotmail.com* Bolsista

Projeto(s) do curso: Odontologia

Título: GESTANTE SORRIDENTE: A IMPORTÂNCIA DO PRÉ-NATAL ODONTOLÓGICO NA SAÚDE BUCAL MATERNO-INFANTIL
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO: O período gestacional é marcado por profundas alterações fisiológicas e psicológicas, que influenciam diretamente no perfil de saúde e 
qualidade de vida das gestantes e neonatais, que por sua vez se prolonga até os primeiros anos de vida da criança. Fatores fisiológicos como 
endócrinos, gastrointestinais, cardiovasculares, respiratórios e hematológicos favorecem o surgimento de alterações no meio bucal dessas pacientes.  
Neste sentido, o impacto da condição de saúde bucal na saúde e qualidade de vida de gestantes reforça a importância da garantia e acesso ao cuidado 
odontológico qualificado e resolutivo (BRUZAMOLIN E GABARDO, 2020). JUSTIFICATIVA: A literatura aponta que existe uma lacuna importante na 
formação de cirurgiões-dentistas acerca do atendimento à gestante. O desconhecimento e medo ocasiona a postergação de procedimentos 
odontológicos e a não intervenção de maneira resolutiva, proporcionando um atendimento incompleto e desatualizado a esse público (SANTOS NETO 
et al., 2012). Portanto, o presente projeto de extensão busca o aprimoramento profissional de acadêmicos de  odontologia  visando  o tripé  ensino-
pesquisa-extensão,  assim  como  a  promoção  de  saúde  bucal e geral de gestantes. OBJETIVOS: Discutir a importância da educação em saúde como 
estratégia de promoção de saúde bucal no período gestacional, descrevendo as principais recomendações e cuidados referentes ao atendimento 
odontológico; Proporcionar aos acadêmicos de Odontologia uma vivência teórico-prática referente a temática abordada, desenvolvendo pensamentos 
críticos e reflexivos; Fortalecer a criação de grupos de estudo e produção acadêmica, envolvendo artigos, palestras, participação em eventos; Promover 
saúde e atendimentos pautados na resolução dos problemas odontológicos. METODOLOGIA: Serão realizadas quinzenalmente reuniões para obtenção 
do referencial teórico para desenvolvimento do projeto, bem como elaboração de protocolos de atendimentos e materiais educativos (vídeos e 
cartilhas) para atuação dos participantes. Serão realizados atendimentos odontológicos à gestante na Clínica Odontológica da Estácio e aplicação de 
questionários. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: O projeto contará com materiais odontológico para atendimento das gestantes que serão 
custeados com a bolsa auxílio. Os instrumentos de atendimento já fazem parte do currículo odontológico da Estácio e os alunos que irão participar do 
projeto já os possuem. METAS: Promover saúde e desmistificar o atendimento à gestante pelos cirurgiões dentistas. Temos a meta de atender 100 
gestantes no decorrer desse primeiro ano de projeto. IMPACTO SOCIAL: O presente projeto visa preencher essa lacuna na prática clínica de cirurgiões 
dentistas, fornecendo subsídios para a implantação de políticas públicas coerentes, evitando investimentos equivocados, uma vez que permitirá que os 
acadêmicos de odontologia sejam capazes de identificar estratégias de promoção de saúde e de melhora na qualidade de vida e bem-estar das 
gestantes.

Docente orientador: MARIA CARLLA AROUCHA LYRA E-mail: mcarllalyra@gmail.com* Bolsista

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título: MINHA CARREIRA, MINHA VIDA: ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Segundo Ferreira; Nascimento; Fontaine (2009) o processo de construção profissional não é uma tarefa solitária ou um projeto apenas individual, mas 
um processo que percorre o itinerário que o indivíduo trilhou durante suas interações com o meio e das oportunidades trocadas no seu 
desenvolvimento pessoal. O processo de busca pelo projeto de vida individual, é também um processo social.  Sendo um processo social, torna-se 
importante que o indivíduo vivencie, trabalhe e construa ao longo de sua jornada o seu perfil profissional, o desenvolvimento de suas aptidões e a 
busca pelo autoconhecimento, evitando com isso o que hoje se tornou um problema na vida dos jovens que chegam ao final da Educação Básica e se 
deparam com uma escolha entre opções desconhecidas, das quais não têm certeza se terão afinidades para seguir, tornando o que poderia  ser um 
momento de crescimento pessoal num momento de angústia e desmotivação. Justificativa: Nos anos de 2020 e 2021 a educação básica transformou-se 
abruptamente devido a pandemia do novo coronavírus, somando-se ainda que nestes anos estudantes estavam no ensino fundamental e em 2022 
entrarão no “novo” ensino médio, que diz respeito  a Lei nº 13.415/2017 que alterou  a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelecendo 
uma mudança na estrutura do ensino médio, agora o tempo mínimo do estudante na escola de 800 horas passará para 1.000 horas anuais  e definindo 
uma nova organização curricular, ofertando diferentes possibilidades de escolhas aos estudantes, itinerários formativos, com foco nas áreas de 
conhecimento e na formação técnica e profissional. Oferecendo subsídios para oportunizar aos jovens a reflexão e a construção de seu presente e de 
seu futuro em relação às escolhas profissionais e a inserção e permanência no mundo do trabalho. Objetivos: Oferecer aos jovens acesso à reflexão e 
discussão sobre seu projeto de vida profissional. Especificamente: incentivar a escolha profissional; favorecer o conhecimento acerca das profissões, 
áreas de trabalho e práticas de atuação; estimular a percepção do estudante sobre suas características pessoais e a relação com determinadas 
profissões; favorecer seu processo de escolha, e de sua tomada de decisões, estimulando uma postura autônoma; contribuir para o desenvolvimento 
de uma postura ativa na busca de informações. Metodologia: Este projeto constará de reuniões semanais com grupos de jovens cursando 1º, 2º e 3º 
do ensino médio totalizando 8 encontros por grupo. As reuniões serão semanais com um quantitativo de 4 a 8 jovens de escolas públicas e privadas a 
serem realizadas no Centro Universitário Estácio, com duração de 2 horas cada reunião para aplicação das técnicas de orientação profissional. Ao fim 
das 8 reuniões com o grupo, dará início a outro grupo de 4 a 8 estudantes até atingir 100% dos alunos do ensino médio das escolas contactadas. 
Viabilidade econômico-financeira: Para colocar em prática este projeto será necessário a compra de material escolar e testes psicológicos. Todo 
material será adquirido com o recurso da bolsa e disponibilizado aos estudantes de psicologia para uso na prática da extensão. Metas: Enquanto metas 
procurará atingir o maior número de estudantes dos 1º, 2º e 3º anos do ensino médio das escolas contatadas. Impacto social: O impacto social deste 
projeto está relacionado com a minimização das ansiedades e angustias frente a realização de uma escolha profissional ainda tão jovem, cuja emoções 
possuem diversos fatores desencadeadores desde influência da família, contexto e pressão social, escola e dúvidas sobre o mercado de trabalho. 
Abrangência geográfica: Atender-se-á jovens que estudam em escolas pública e privadas nas proximidades do Centro Universitário Estácio Recife.

Docente orientador: ANNA KARINA GONÇALVES XAVIER E-mail: akpsicologia@hotmail.com* Bolsista
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Economia Criativa

Projeto(s) do curso: ARQUITETURA E URBANISMO

Título: O DIREITO À CIDADE E À CIDADANIA: A CONSTRUÇÃO COLETIVA DE MELHORIAS HABITACIONAIS, AMBIENTAIS E URBANAS NA COMUNIDADE 
DA PAZ EM RIBEIRÃO PRETO/SP.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO: A Comunidade da Paz está situada na Zona Leste de Ribeirão Preto, no Bairro Jardim Juliana, e abriga cerca de 1.500 moradores, vivendo 
em 330 domicílios. É classificada como assentamento precário, irregular e consolidável, com elevado índice de precariedade, para os quais se prevê 
elevado percentual de remoção ou substituição de tecido. A Comunidade da Paz enfrenta problemas comuns aos assentamentos precários no Brasil, 
como: autoconstrução, sem assistência técnica adequada, sem saneamento, sem ligação regular às redes públicas de água, esgoto e eletricidade; as 
habitações são insalubres; existe carência e/ou ausência de serviços públicos de coleta de lixo e de iluminação pública; carência e/ou ausência de áreas 
livres; e problemas de mobilidade e acessibilidade. O projeto de extensão se insere neste cenário da Comunidade da Paz, visando subsidiar projetos de 
melhorias habitacionais, ambientais e urbanas. JUSTIFICATIVA: O presente projeto justifica-se à medida que a universidade se coloca a serviço da 
comunidade para melhorar a qualidade do ambiente em que está inserida, apostando no ensino, na pesquisa e na extensão como meios de estimular a 
produção de novos conhecimentos e a troca de experiências e vivências entre a instituição e a comunidade. OBJETIVOS: Desenvolver atividades de 
assessoria técnica junto à comunidade organizadas em projetos nas áreas da arquitetura e urbanismo, como habitação, paisagismo e outras, 
potencializando a atuação profissional nas parcelas da sociedade impedidas de adquirir esses serviços; desenvolver habilidades técnicas, práticas e 
metodológicas do processo de urbanização de favelas junto aos alunos participantes do projeto; estabelecer nos alunos envolvidos a consciência do 
papel social da profissão de Arquiteto e Urbanista; estimular a participação da comunidade local nas discussões sobre salubridade habitacional e 
urbana, qualidade das áreas verdes e de lazer, assim como sobre sustentabilidade e educação ambiental. METODOLOGIA: Será utilizada a triangulação 
de métodos, ou seja, o uso de métodos mistos de pesquisa, o quantitativo (por meio de indicadores quantitativos) e o qualitativo (por meio de 
observação direta in loco e de exame de documentos oficiais); avaliação das moradias e dos espaços abertos no que concerne as condições físicas, 
ambientais e de adequação aos requisitos mínimos de conforto, de estabilidade e segurança; elaboração de estudos, desenhos e croquis para subsidiar 
projetos de melhorias habitacionais e urbanas; seleção de alunos para o projeto de extensão; reuniões com moradores da Comunidade da Paz. METAS: 
Desenvolver projetos com a participação dos beneficiários em todas as etapas do projeto em questão, de modo a garantir a mobilização social e a 
composição de propostas e intervenções arquitetônicas e urbanísticas que respondam democraticamente às necessidades e anseios das populações 
beneficiadas pelos trabalhos de extensão.

Docente orientador: ROSA SULAINE SILVA FARIAS E-mail: rosa.farias@estacio.br* Voluntário

Licenciaturas

Projeto(s) do curso: PEDAGOGIA

Título: BRINQUEDOTECA: ATIVAR!

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A ausência de espaços lúdicos gratuitos é um imperativo que necessita ser revisto principalmente após os impactos causados pela pandemia que 
trouxeram profundas consequências para o processo de socialização das pessoas e principalmente das crianças. O espaço da brinquedoteca é um 
ambiente amplificador de práticas educativas e das múltiplas linguagens direcionadas para o desenvolvimento infantil. Visa promover a 
interculturalidade educativa e desenvolver a formação do pedagogo e de sua práxis. 1. JUSTIFICATIVA A Associação Brasileira de Brinquedotecas (ABB) 
conceitua as brinquedotecas como espaços mágicos destinados ao brincar e alerta para o fato que estes espaços não podem ser confundidos como 
mero espaços de exposição de brinquedos onde as crianças passam um tempo aleatoriamente. A criação de uma brinquedoteca está sempre ligada a 
objetivos específicos tais como sociais, terapêuticos, educacionais, artísticos, lazer etc. (RAMALHO, SILVA. 2003). O brincar e o lazer são áreas 
prioritárias das políticas públicas para a primeira infância. Brincar, portanto, é uma ação fundamental e que se dá articulada com a vida. A ludicidade 
deve ser o ponto de partida, pois é brincando que as crianças aprendem (MONTEIRO, 2010). O direito ao brincar além de ser reconhecido pela 
Constituição Federal Brasileira é previsto no Estatuto da criança e do adolescente (ECA) em seu artigo 16, IV, onde cita: “o direito a liberdade 
compreende os aspectos dentre eles: brincar, praticar esportes e divertir-se”. (BRASIL, 1988) 2. Objetivos Promover um projeto de pesquisa e extensão, 
recebendo crianças na faixa etária entre 4 a 10 anos e 11 meses na brinquedoteca do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto-SP , sob supervisão 
dos discentes voluntários para o desenvolvimento de oficinas e atividades orientadas. 2.1 Objetivos Específicos - Propiciar a socialização das crianças, a 
experiência sociocultural, cognitiva e psicomotora após autorização de retorno escolar em tempos de pandemia. - Fornecer ambiente institucionalizado 
para estágio obrigatório na Brinquedoteca para discentes do curso de pedagogia, - Ressaltar o papel do espaço da brinquedoteca como ambiente de 
formação para o pedagogo. - Construir o acervo da brinquedoteca do curso de Pedagogia, para o desenvolvimento das atividades de extensão e 
pesquisa bem como para atendimento à comunidade. 3. METODOLOGIA Atividades dirigidas, de estimulação lúdico-pedagógica (oficinas de leitura, 
musicalização, criação de brinquedos recicláveis, jogos, desenhos, pintura, etc. ) para crianças na faixa etária entre 4 a 10 anos e 11 meses. 
Planejamento em calendário semanal divulgado mensalmente nas mídias oficiais da IES. O atendimento Capacidade estará limitada em 15 crianças por 
hora/ atividade a cada data de evento. 4. RESULTADOS ESPERADOS Ressocialização e adaptação ao ambiente socio-educativo da brinquedoteca. 
Ressignificação do brincar na prática do educador. Ampliar o conhecimento e prática em metodologias ativas do discente em pedagogia.

Docente orientador: PATRICIA RACEHL PISANI MANZOLI E-mail: patriciamanzoli@gmail.com* Bolsista

Saúde

Projeto(s) do curso: BIOMEDICINA

Título: DESENVOLVIMENTO DE UM APLICATIVO PARA CELULAR SOBRE PREVENÇÃO CÂNCER COLO DO ÚTERO
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
O câncer do colo do útero é a terceira neoplasia mais frequente em mulheres, configurando-se como a quarta causa de morte por câncer no brasil. 
Estima-se que, para cada ano do biênio 2018-2019 surgirão 16.370 novos casos de câncer do colo do útero, com um risco estimado de 15,43 casos a 
cada 100 mil mulheres. As estratégias de rastreio no controle do câncer do colo do útero devem considerar as questões demográficas e socioculturais 
de cada região, visto que, o acesso aos serviços de saúde, a densidade populacional e o desenvolvimento financeiro regional ainda representam um 
desafio para o controle dessa patologia. O padrão predominante do rastreamento no brasil é oportunístico, ou seja, as mulheres têm realizado o exame 
de Papanicolau quando procuram os serviços de saúde por outras razões. Assim, há um contingente de mulheres rastreadas em excesso e outro 
contingente sem qualquer exame de rastreamento. Estudos sugerem que a falta de acesso a informações e cuidados padrão são fatores de risco que 
podem contribuir para o desenvolvimento de diversas patologias, entre elas o câncer. Diante desta situação, objetivo deste trabalho é desenvolver um 
aplicativo para celulares, que possa ser facilmente obtido por meio de QR codes estrategicamente expostos. O conteúdo do aplicativo será baseado nas 
informações obtidas pela biblioteca virtual em saúde, assim como nas diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero. Um dos 
pontos principais será nas recomendações para o rastreamento do câncer do colo do útero, periodicidade e população-alvo e situações especiais. Estas 
informações são encontradas frequentemente em diretrizes e muitas vezes não estão acessíveis ao público geral de forma clara e objetiva. Assim 
sendo, o app desenvolvido fará uma ponte entre a linguagem técnica das recomendações para a linguagem diária da população favorecendo a adesão 
aos programas públicos de rastreio do câncer.

Docente orientador: CAMILA DOS SANTOS ALVIM THEODORO DE OLI E-mail: camila.alvim@estacio.br* Bolsista

Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado

Título: ENGAJA EDUCA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
As redes sociais são ambientes que favorecem o desenvolvimento de diferentes saberes, bem como: motivação e engajamento. Atualmente, novas 
práticas e comportamentos são impulsionados pelas redes. Em particular, o Instagram é uma plataforma de comunicação de grande potencial focado 
em conteúdos visuais. Ele foi fundado em 2010 e o Brasil é o terceiro país com mais usuários ativos na rede. O funcionamento do Instagram é simples e 
apresenta várias alternativas para a apresentação de conteúdo no modelo que vem sendo consumido, especialmente pelos alunos de graduação do 
curso de bacharelado em educação física, dados apurados de forma empírica junto aos discentes. Diante disso, apresenta-se aqui uma proposta de 
fortalecimento do curso em rede social, com utilização do Instagram, intitulada Engaja Estácio, com a finalidade de promover maior adesão e 
motivação dos alunos no semestre em andamento e ampliar a captação de ingressos. Espera-se com a criação desta estratégia promover maior 
engajamento dos discentes regularmente matriculados e dos docentes na realização de uma graduação que seja presente e ativa na sua formação 
profissional e pessoal. Além disso, busca-se por meio de alunos mais motivados dar exemplos de uma ótima escolha da Instituição de Ensino para 
adesão de novos alunos ao curso de graduação em educação física da Faculdade Estácio de Sá, campus Ribeirão Preto, SP. " "Desenvolvimento: As 
atividades do Instagram serão realizadas em 4 eixos, desenvolvidos por 4 alunos monitores que terão como contrapartida 20 horas complementares 
mensais para realização das funções pré-estabelecidas. Cada discente será o responsável direto por um eixo de execução devendo, entretanto, ter 
atitude de companheirismo e colaboração com o docente de todos os eixos, pois no momento das postagens os assuntos devem se entrelaçar em uma 
dimensão descontraída e amistosa. Os discentes receberão treinamento, orientação e acompanhamento estratégico de um docente coordenador.

Docente orientador: MERLYN MÉRCIA OLIANI E-mail: merlynoliani@gmail.com* Bolsista

Projeto(s) do curso: MEDICINA

Título: IFMSA BRAZIL: EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A IFMSA Brazil atua como uma organização representativa de estudantes de medicina dentro do território brasileiro, promovendo ideias humanitárias 
e a formação de médicos responsáveis e com senso crítico. A instituição tem, entre muitos focos, trabalhar em projetos de auxílio à comunidade, 
promovendo a ação coletiva entre estudantes e população e impactando diretamente no meio que atuam. A IFMSA Brazil atua como agente 
disseminador de educação em saúde, intervindo em necessidades específicas das mais diversas regiões do país. Resultados notáveis em melhoria de 
qualidade de vida são obtidos por projetos que legam conhecimento, autonomia e hábitos positivos às comunidades. Propondo assim o conhecimento 
aplicado e o protagonismo como ferramentas de transformação pessoal, local e global, estabelecendo empatia e reforçando valores que transpõem a 
naturalização de hábitos mecanizados da profissão, formando médicos preparados para convívio e atendimento a diversidades e adversidades. Por isso 
o objetivo deste projeto é realizar eventos educativos e informativos, demonstrando os impactos positivos sobre as atividades recreativas de cuidado à 
saúde, realizadas para a comunidade, além de capacitações para os profissionais da área da saúde no âmbito da IFMSA BRAZIL Estácio RP e transformar 
o comitê local em um projeto de extensão para reconhecimento e abordagem científica local e nacional. As atividades recreativas, de cunho 
informativo e educação em saúde para a comunidade e capacitações para membros da IFMSA Brazil, serão realizadas algumas remotamente até que 
haja normalização devido ao atual cenário por pandemia do COVID-19. As ações comunitárias serão realizadas em locais abertos, como praças, visando 
abordar situações recorrentes e importantes de saúde (aferição da pressão, glicemia, orientações sobre aleitamento materno e outros cuidados em 
saúde), assim como cuidados e monitoramento das principais doenças crônicas, sendo divulgados através da principal rede social ativa. Serão 
realizados palestras, eventos, workshops, simpósios e ações comunitárias, almejando capacitar estudantes de medicina para debater, atuar e liderar 
em iniciativas acerca de prevenção e promoção à saúde, qualificada e equânime, de acordo com os direitos humanos, promovendo um impacto 
positivo na sociedade. Metas: Permitir aos alunos a troca de experiências nacionais e internacionais, que agreguem novos conhecimentos, promovam 
respeito à diversidade e compreensão da realidade médica local e global. É esperado que as ações desse comitê contribuam com impactos positivos 
gerados junto à comunidade, sempre evidenciando a humanização, união, ética, equidade e cidadania, sempre visando o auxílio para a população em 
geral. Além disso, disseminar conhecimento e educação em saúde por meio dos eventos para a população em geral, propiciando informações para a 
comunidade sobre os principais problemas de saúde pública. Ressalta-se que este projeto visa os quatros eixos de atuação, sendo educação médica, 
saúde pública, direitos humanos e paz, e saúde sexual e reprodutiva. Impacto social: Toda ação realizada pelo comitê local visa beneficiar a população, 
seja por meio de conhecimento e informações de temas sobre saúde pública, educação médica saúde sexual e outros, como atividades que ensinem 
sobre o cuidado em saúde, como monitorar e cuidar das patologias que o indivíduo tem. Os treinamentos e cursos realizados de forma online possuem 
abrangência nacional. As ações comunitárias são voltadas ao Município de Ribeirão Preto.

Docente orientador: CRISTIANE CARDOSO CORREIA TEIXEIRA E-mail: cristiane.teixeira@estacio.br* Voluntário

Projeto(s) do curso: NUTRIÇÃO
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Título: OFICINAS CULINÁRIAS COMO ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE 
DOENÇAS NA POPULAÇÃO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) constituem o maior problema mundial de saúde e tem causado elevada mortalidade prematura, 
redução da qualidade de vida, com elevado grau de limitação e incapacidade, além de serem responsáveis por impactos econômicos para famílias e 
comunidades, e para a sociedade como um todo. Ao propor que o enfrentamento das DNCT, a OMS elegeu como alvo seus principais fatores de risco, 
sendo que o ponto fundamental do tratamento é a modificação do estilo de vida, a qual inclui modificações dietéticas, aumento da atividade física e 
cessação do tabagismo. A oficina culinária como proposta de educação nutricional facilita o acesso à informação sobre alimentação e saúde, na 
perspectiva da promoção da saúde e qualidade de vida, superando a abordagem focada na prevenção e tratamento de doença. Valoriza o comer e o 
cozinhar como práticas sociais carregadas de simbolismo, significado, história e identidade. Segundo estudos, as oficinas mostram-se como estratégias 
educativas viáveis, no contexto das políticas públicas de promoção da alimentação saudável. JUSTIFICATIVA: Não faltam evidências científicas em 
relação a modificação do estilo de vida para melhoria do perfil metabólico e redução de risco cardiovascular. Sendo assim, o projeto aqui proposto 
parte de pesquisas anteriores que demonstram a grande importância da inserção de métodos de educação alimentar e nutricional tendo a culinária 
como seu eixo estruturante para auxiliar nas escolhas, técnicas de preparo e melhora da qualidade sensorial dos alimentos, com o intuito de minimizar 
as dificuldades de adesão a um estilo de vida mais saudável. OBJETIVO: Promover saúde e prevenir DCNTs por meio de ações periódicas utilizando 
estratégias de oficinas culinárias a serem realizadas para colaboradores e para a população local de Ribeirão Preto. METODOLOGIA: Será criada uma 
equipe com 15 alunos do curso de nutrição. Os encontros ocorrerão com frequência semanal onde haverá discussão sobre os materiais educativos a 
serem entregues em cada uma das oficinas contendo orientações nutricionais e receitas das preparações acompanhadas da composição e rendimento. 
As temáticas serão: “Doces sem adição de açúcar”; “Inserção de hortaliças na rotina alimentar”; “Aproveitamento integral de alimentos”; “Opções 
práticas para lanches intermediários” e “Petiscos saudáveis para reuniões”). As oficinas ocorrerão no Laboratório de Técnica Dietética e cada temática 
e terá 2 turmas de participantes (total de 20 participantes) e a duração de cada uma será de 1h. Serão elaboradas 3 preparações práticas e acessíveis 
selecionadas previamente. Os convites para a participação serão realizados por meio de folders elaborados pelos próprios alunos e divulgados nas 
redes sociais. METAS E ABRANGÊNCIA: Além do caráter formativo de desenvolver habilidades necessárias para a atuação profissional dos alunos do 
curso, o presente projeto propiciará para população a capacidade de fazer escolhas alimentares mais saudáveis valorizando o comer e o cozinhar como 
práticas sociais carregadas de simbolismo, significado, história e identidade. Sendo assim, contribuirá para a promoção e saúde e prevenção de DCNTs. 
A abrangência geográfica das oficinas culinárias será nacional, visto que serão filmadas e os vídeos serão filmadas e os vídeos serão disponibilizados.

Docente orientador: REBECA ANTUNES BERALDO E-mail: rebeca.beraldo@estacio.br* Bolsista

Tecnologia da Informação

Projeto(s) do curso: CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

Título: CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE JOGOS PARA ALUNOS DE ENSINO MÉDIO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Os jogos são uma ferramenta essencial criada pelo homem, pois foi através deles que o ser humano desenvolveu inúmeras habilidades, como o 
raciocínio lógico, a solução de problemas do cotidiano, a comunicação, a sociabilidade e, com isso, mudança do meio ambiente em que se encontra. 
Com o passar dos anos, e com os avanços tecnológicos, os jogos passaram a fazer parte do cotidiano das crianças, adolescentes e até mesmo adultos, 
de forma digital, através de tablets, computadores, celulares e outras tecnologias. Em uma época que a tecnologia está em praticamente tudo o que 
existe, as crianças interagem cada vez mais cedo com este mundo, através de smartphones, computadores e videogames, e por isso, a tecnologia se 
torna uma ferramenta cada vez mais importante na formação e transformação cultural das gerações atuais e futuras. E quando o indivíduo passa a ter 
curiosidade sobre como seu jogo favorito é desenvolvido, o mesmo passa de um simples jogador para um estudante de programação para 
desenvolvimento de jogos, além de poder transformar o gosto pelos jogos em uma profissão. Neste sentido, e levando em consideração que hoje, 
muitos alunos do ensino médio tem a curiosidade de saber como alguns jogos são desenvolvidos, e até mesmo, a vontade de desenvolver seus 
próprios jogos, o presente projeto tem como objetivo principal, ensinar jovens, matriculados no ensino médio de escolas públicas de Ribeirão Preto - 
SP, a desenvolverem jogos digitais de forma simples, dinâmica e interativa, melhorando assim o raciocínio lógico destes. Para que o objetivo principal 
do projeto seja executado com sucesso, primeiramente será criado um plano de aula e um edital de seleção para o curso. Em seguida, será realizado a 
divulgação do curso através de visitas nas escolas e em meios de comunicação (TV e Rádio). O terceiro passo será o recebimento das inscrições e 
seleção dos candidatos ao curso (sendo que, os inscritos não chamados na primeira seleção terão uma segunda oportunidade, pois o curso será 
repetido ao longo do ano (assim que uma turma finalizar o curso, uma nova turma será iniciada). O projeto proposto não terá custos de implantação, 
pois a Universidade consta com a estrutura de laboratórios de informática, já equipados e preparados para receber os inscritos e espera alcançar 
alunos do ensino médio da cidade de Ribeirão Preto e região, podendo ser estendido para outros níveis escolares, de acordo com a demanda. Espera-
se que ao final do projeto, alunos do ensino médio possam ter aprendido o desenvolvimento básico de jogos, além de incentivá-los a se inscreverem 
em um curso de tecnologia para aprofundarem nos estudos. Espera-se também que, alunos que estejam próximos a concluir o ensino médio, e ainda 
não tenham decidido qual graduação cursar, ou que estejam em dúvida, possam ter noção básica do que se pode desenvolver cursando uma faculdade 
na área de tecnologia. Além disso, durante todo o curso proposto, e para o desenvolvimento de jogos criativos, serão utilizadas questões lógicas, 
fazendo com que o aluno treine seu raciocínio para solucionar problemas, e como resultado deste treinamento de raciocínio lógico, espera-se a 
melhora, não só na sala de aula, mas também em decisões lógicas que este terá que tomar ao longo da vida. Para avaliação do aprendizado, será 
aplicado uma avaliação de raciocínio lógico no início e fim do curso, podendo assim, verificar o sucesso, ou não, do curso.

Docente orientador: ALTAMIRA DE SOUZA QUEIROZ E-mail: altamira.queiroz@estacio.br* Bolsista

Projeto(s) do curso: Engenharia da Computação

Título: INCLUSÃO DIGITAL PARA A MELHOR IDADE
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Nos dias atuais, o conhecimento na área tecnológica se faz cada vez mais importante, especialmente pelo fato de que todas as informações, sejam 
relevantes ou não, se encontram na grande rede de computadores, a Internet. Um grande número de pessoas de idade mais avançada ainda se 
encontra desprovida de conhecimento básico de informática, o que obviamente as limita em relação a acesso a informações que poderiam ser de 
grande importância no dia a dia das mesmas. A inclusão digital proporciona não só o conhecimento, mas também abre oportunidades, como o contato 
com pessoas distantes, vantagens encontradas no comércio eletrônico e, até mesmo, oportunidade de retornarem ao mercado de trabalho. De acordo 
com Silveira (2010), a Tecnologia Computacional surgiu como forma de contribuição na redução do isolamento, na estimulação mental e também, 
facilitando o processo de comunicação, o que instiga as relações interpessoais ou promovendo encontros geracionais na Web. Deve-se ressaltar que a 
sociedade atual já é denominada “sociedade da informação” há algum tempo e isso se deve a popularização do acesso a informações por meio de 
computadores conectados à Internet. Porém, parte dessa mesma sociedade ainda se encontra sem o devido acesso, tão importante para que adquiram 
conhecimento e lhes facilite o dia a dia, tirando-as da exclusão digital ocasionada por diversos fatores e tornando-as aptas nesse sentido. Segundo 
Rodrigues, Oliveira e Silva (2011), o objetivo da inclusão digital é realizar ações que contribuam no aspecto de participação na sociedade da 
informação, que é um direito de todos e deve servir para a melhoria de condições de vida das pessoas. Em decorrência do que foi exposto pelos 
autores acima, novas formas de inclusão digital merecem ser proporcionadas, o que é parte da missão da universidade em relação a sociedade, visando 
disponibilizar metodologias adequadas a pessoas de faixa etária mais avançada. A relevância social do presente projeto é demonstrada pela integração 
sociedade - universidade, com o acolhimento de pessoas pela Instituição de Ensino e pela contribuição relacionada ao conhecimento que será 
adquirido pelos participantes do projeto ora proposto. O objetivo geral do projeto é familiarizar os participantes com computador, internet e 
smartphones, tornando-os hábitos a usufruir dos diversos benefícios da tecnologia. Os benefícios possíveis com a utilização da tecnologia foi tema 
abordado por Gatto e Tak (2008), que ressaltam características positivas, como a comunicação a distância e, principalmente, evitar o sentimento de 
solidão e isolamento. Assim, além de viabilizar a comunicação interpessoal, auxilia em atividades do dia a dia, como o acesso a bancos, celulares etc. 
Constatou também que o uso de tecnologia propicia melhora na autoestima, habilidade mental, aumento de relações sociais e interacionais, além de 
senso de realização e autoconfiança. A divulgação do curso será feita através de redes sociais e meios de comunicação local, com uma meta de alcance 
não só da população de Ribeirão Preto, mas também da região. O Curso será dividido em módulos, que serão oferecidos nos laboratórios de 
informática da Universidade, trazendo assim, a comunidade para dentro do espaço acadêmico. Ao final do projeto, os participantes deverão estar 
aptos a utilizar a informática em benefício próprio e para comunicação interpessoal, através da Internet. Com isso, serão abertas novas possibilidades 
aos participantes, tanto na vida pessoal, como profissional, especialmente no que diz respeito ao eventual interesse em retorno para o mercado de 
trabalho.

Docente orientador: ALTAMIRA DE SOUZA QUEIROZ E-mail: altamira.queiroz@estacio.br* Voluntário
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2022 - ESTÁCIO SANTA CATARINA

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: FLORES DA CLÔ

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Projeto Flores da Clô é um projeto de extensão universitária em parceria com o curso de Direito, que aglutina atividades de ensino e de pesquisa, a 
fim de atender pessoas que convivem com violência doméstica e/ou de gênero, bem como prestar orientação à população LGBT, no que se refere a 
garantia de direitos. Tem como objetivo atender pessoas em situação de enfrentamento de violência doméstica e /ou de gênero ou que busquem 
garantias de direitos, oferecendo orientação, atendimento psicológico e assessoria jurídica. A clínica de Psicologia do Centro Universitário Estácio de 
Santa Catarina conta com atendimento clínico às População LGBTQI das regiões de São José e Florianópolis, prestando serviço na área da Psicologia 
Clínica e acolhe estagiários do curso de psicologia, os quais desenvolvem as atividades do estágio obrigatório em psicologia clínica e social. Acadêmicos 
e acadêmicas que se envolvem com estágio obrigatório na Ênfase em psicologia da saúde, costumam desenvolver suas atividades em instituições fora 
do campus, usualmente em ONGs, unidades de saúde ou outras instituições. Em 2015, verificou-se a necessidade da 1 Informação obtida no site da 
ADEH. https://adehdireitoshumanos.wordpress.com/sobre/ Acesso em fevereiro de 2018. Existência de um projeto que suprisse demandas que o 
Estado, a rede de atenção à saúde e o terceiro setor não alcançam, para atendimento da comunidade como um todo e também que contribuísse para o 
desenvolvimento de uma linha de estudos práticos no âmbito da Saúde em Psicologia, estes dados emergiram do campo empírico de alunas que 
buscavam campos para estagiar. Após a reflexão sobre os dados trazidos por Delegacia de Proteção à Mulher e Unidades Básicas de Saúde, identificou-
se como principal demanda, o atendimento às mulheres que convivem cotidianamente com situações de violência. Foi então que se deu início ao 
Projeto Enfrentamento de Violências, inicialmente operando sob a forma de grupos de reflexão e destinados a mulheres em situação de 
enfrentamento de violência doméstica. . Estas atividades começaram a ser desenvolvidas no Serviço de Psicologia da Estácio SC. Foram constituídos o 
Grupo Empoderando Mulheres e Maria Bonita, dentre outros. Verificou-se algumas outras necessidades tais como a oferta de assessoria jurídica e 
também a busca de atendimento pela população LGBT, tanto para suporte em situações de violência física ou psicológica, bem como na garantia de 
direitos civis. A partir da verificação destas demandas novos objetivos foram agregados culminando no novo formato do Projeto, que passa a visar o 
atendimento ao enfrentamento de situações de violência doméstica e a garantia de direitos para mulheres e população LGBT. A proposta atual visa a 
continuidade do Projeto Flores de Clô, que já encontrou reconhecimento na comunidade. O projeto será desenvolvido por estagiários alunos dos 
cursos de psicologia e direito da Estácio de SC. Estes estagiários serão supervisionados por professores de ambos os cursos mencionados, os quais 
orientarão e acompanharão o trabalho dos alunos. O projeto oferecerá atendimento ao público duas tardes por semana das 13:30 às 17:30 hs para o 
acolhimento inicial. Este acolhimento acontecerá na Clínica de Psicologia e será realizado por estagiários do direito e da psicologia em conjunto.

Docente orientador: PATRICIA RIBEIRO MOMBACH E-mail: patricia.mombach@estacio.br* Bolsista

Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Comunicação Social

Título: REDAÇÃO ENEM NOTA MIL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A redação do ENEM tornou-se fundamental para o acesso à universidade. Para tanto, o candidato deve conquistar nota muito boa, ou seja, acima de 
800 pontos em mil. As dificuldades são muitas, especialmente para alunos das escolas públicas que não têm acesso aos melhores conteúdos e 
informações. No último ENEM, tivemos apenas 28 alunos com nota mil - e ninguém da região sul. JUSTIFICATIVAS: Como a avaliação das redações do 
ENEM é extremamente analítica e técnica, a experiência deste professor, com 3 décadas de ensino em escolas de nível médio e em cursos pré-
vestibulares, aponta a possibilidade de, com algumas aulas, obtermos resultados muito bons. OBJETIVOS: Nosso objetivo central é buscar alunos de 
ponta nas escolas públicas de ensino médio na região da grande Florianópolis. E, partindo disso, alcançar índices de aproveitamento no ENEM. Dessa 
feita, mostrar que, com alguns investimentos em qualidade, alunos de escolas públicas podem desenvolver rendimento de qualidade. METODOLOGIA: 
Empregaremos a PESQUISA APLICADA para buscar os resultados práticos da nossa técnica de produção textual para ensino médio. IMPACTO SOCIAL: 
Vamos adotar duas da região da grande Florianópolis. Nelas, faremos encontros, no qual mostraremos os critérios de correção da REDAÇÃO ENEM. A 
fim de envolver nossa outra área de atuação (jornalismo), os temas que vamos propor de redação serão voltados aos assuntos MÍDIA E COMUNICAÇÃO 
NAS SOCIEDADES MODERNAS. Feitos os encontros, os alunos serão convidados a produzir uma redação pelo CLASSROOM. Nessa medida, teremos a 
teoria aliada à prática. Teremos um corpo de textos para análise e capacidade de verificarmos a compreensão do aluno dos conteúdos ministrados. 
VIABILIDADE A escolha das escolas está associada à facilidade de acesso/proximidade. Os recursos são básicos: aulas com ppt. E a correção será feita 
pelo próprio professor, disponibilizando o acesso ao CLASSROOM. Ou seja, serão empregados recursos facilmente acessíveis ao professor e aos alunos.

Docente orientador: ANTÔNIO RICARDO ROSA RUSSO E-mail: antonio.russo@estacio.br* Bolsista

Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado

Título: FISIOTERAPIA ESPORTIVA: REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO DE LESÕES EM ATLETAS AMADORES E PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Todos os atletas estão suscetíveis a lesões em função da sua prática esportiva. A Fisioterapia Esportiva vem para auxiliá-los a manterem suas atividades 
esportivas pela prevenção de lesões musculoesqueléticas e pela reabilitação delas. Muitos destes atletas não possuem acompanhamento 
fisioterapêutico específico, logo, o atendimento oferecido pelo Projeto de Fisioterapia Esportiva vem para suprir essa demanda, principalmente a 
atletas que não possuem condições financeiras para tanto. Justificativa: a reabilitação adequada e especializada é fundamental para que o atleta possa 
retornar às suas atividades esportivas sem déficits funcionais ou risco de nova lesão.  Atletas pós-covid, em especial, devem ter uma orientação 
específica para o retorno seguro à sua atividade esportiva. A prevenção envolve orientações para que o atleta realize seu recovery e minimize 
sobrecargas que podem gerar lesões. Os atendimentos aos atletas e o monitoramento específico também tem um caráter educacional proporcionando 
aos participantes do Projeto a proximidade com a prática clínica através do acompanhamento de atletas em suas práticas esportivas. Objetivos: 
promover assistência fisioterapêutica especializada para reabilitação e prevenção de lesões tanto presencial como por telemonitoramento; realizar 
avaliação pré-temporada e acompanhmento de Equipes da Grande Florianópolis; prestar assistência fisioterapêutica em competições regionais, 
estaduais ou nacionais; acompanhar atletas pós-covid retornando às atividades esportivas; promover discussões científicas para o crescimento teórico-
prático e a melhora das condutas clínicas. Metodologia: atendimentos presencias ou por telemonitoramento (vídeo atendimento) gratuitos para 
reabilitação e prevenção de lesões a atletas da Grande Florianópolis. Os atendimentos presenciais utilizarão a infraestrutura da Clínica Escola de 
Fisioterapia e os materiais de consumo (bandagens, gel e eletrodos, por exemplo) serão adquiridos pela Professora Coordenadora. A participação em 
eventos esportivos, para atendimento de atletas, ocorrerá a partir de convites realizados pelos organizadores e federações esportivas. Para consolidar 
conceitos e desenvolver o raciocínio crítico, serão realizadas discussões dos casos clínicos com a participação dos integrantes do Projeto, estimulando, 
também a participação dos acadêmicos em eventos científicos. Os atendimentos (presenciais e remotos) serão realizados pelos participantes do 
projeto e a supervisão dos atendimentos e a coordenação das discussões serão realizados pela Professora Coordenadora do Projeto. A meta para o 
período é aumentar em 20% a Assistência Fisioterapêutica gratuita a atletas que não possuem esse acompanhamento especializado, considerando a 
situação pós pandêmica, além de expandir os atendimentos e parcerias a mais Equipes. A Instituição cumpre, assim, seu fim social através da prestação 
de serviços gratuitos e de qualidade já que, em 2021, mais de 200 atletas foram beneficiados pelos atendimentos no Projeto, somando mais de 1.000 
atendimentos realizados, proporcionando, também, aos acadêmicos, o contato com diversas realidades aumentando sua experiência para o mercado 
de trabalho.

Docente orientador: RAQUEL PETRY DOS SANTOS E-mail: raquel.petry@estacio.br* Bolsista

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título: TERAPIA NUTRICIONAL PÓS-COVID-19

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) tem causado alterações históricas no perfil epidemiológico mundial, com impactos marcantes nas 
esferas social, econômica, política e cultural. O estado nutricional adequado representa um aspecto fundamental no enfrentamento da COVID-19, 
requerendo dos profissionais nutricionistas a realização de intervenções, por meio de prescrições dietéticas e orientações sobre alimentação saudável 
na perspectiva de prevenção, tratamento e reabilitação de pessoas acometidas por essa enfermidade. Nesse contexto, emergiu a necessidade de 
reabilitação pós-COVID-19 em diferentes aspectos relacionados à saúde desses indivíduos após a contaminação pelo coronavírus. A pandemia trouxe 
consequências sociais, econômicas, psicológicas e muitas no campo nutricional, consequência da piora na qualidade alimentar e de inúmeras 
alterações metabólicas decorrentes da contaminação pelo vírus. Alterações clínicas como ansiedade, distúrbios do sono, estomatites, alterações do 
peso corporal e sensoriais têm sido associadas a mudanças no estado nutricional. Essas mudanças produzem um impacto nutricional tanto em pessoas 
sintomáticas quanto nas assintomáticas para COVID-19. Objetivo: Oferecer atendimento nutricional individualizado a pacientes em reabilitação Pós-
Covid-19, com a finalidade de contribuir para o reestabelecimento e melhora do quadro clínico e minimizar alterações clínicas de impacto nutricional. 
Justificativa: A pandemia pelo coronavírus encontra-se em constante evolução, podendo deixar sequelas em diferentes aspectos relacionados à saúde 
física e mental. Os déficits cognitivos, físicos e funcionais são resultantes de várias situações, como distanciamento social, permanência hospitalar com 
a utilização de diversas medicações e uso de ventilação mecânica invasiva, além de consequências relacionadas à própria contaminação pelo vírus. 
Essas condições exigem intervenções e cuidados de reabilitação com abordagem multidisciplinar a longo prazo. Atualmente, não existem terapias 
específicas para o COVID-19. No entanto, as medidas implementadas permanecem limitadas a terapias preventivas e de suporte, projetadas para evitar 
complicações adicionais e possíveis danos aos pacientes infectados durante o período de reabilitação. Neste sentido, o nutricionista pode auxiliar na 
terapêutica das alterações clínicas, com condutas dietoterápicas específicas considerando aspectos nutricionais e socioeconômicos do indivíduo. 
Metodologia: Os atendimentos nutricionais serão realizados seguindo o seguinte protocolo: preenchimento da ficha cadastral; avaliação nutricional; 
questionário de estilo de vida, avaliação antropométrica, cálculo das necessidades nutricionais; prescrição dietoterápica; planejamento e entrega do 
cardápio e orientações nutricionais. Posteriormente serão realizados os retornos para reavaliação e verificação do seguimento das orientações 
nutricionais. Viabilidade econômico-financeira: Os atendimentos serão realizados no Centro Universitário Estácio de SC em São José, utilizando a infra-
estrutura do Ambulatório já existente como: balanças, estadiômetros, adipômetros e bioimpedância. Metas: Tornar-se um Programa referência no 
atendimento de pacientes pós-Covid-19 na região da Grande Florianópolis por realizar atendimento nutricional de qualidade e gratuito à população e 
contribuir para a formação acadêmica dos alunos do curso de Nutrição da Estácio de Santa Catarina, possibilitando a conexão entre teoria e prática. 
Impacto social: Contribuir para a recuperação dos pacientes no pós-Covid-19, melhorando seu quadro clínico e melhorando a qualidade de vida, 
através da terapia nutricional.
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2022 - ESTÁCIO SÃO LUÍS

Saúde

Projeto(s) do curso: Biomedicina

Título: AÇÕES DE INCENTIVO À DOAÇÃO DE SANGUE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO: De acordo com os dados do Ministério da Saúde, 16 a cada mil habitantes são doadores de sangue no país, o que corresponde a 1,6% da 
população brasileira. A pandemia do coronavírus impactou sistemas de saúde no mundo inteiro em diversos aspectos, principalmente no Brasil, dentre 
eles, os estoques dos Hemocentros, como por exemplo, o Centro de Hematologia do Maranhão (HEMOMAR). JUSTIFICATIVA: A diminuição de doações 
prejudica o atendimento nos hospitais, afetando a realização de cirurgias e outros procedimentos. Diante da problemática da falta de doadores e da 
crescente demanda, o presente projeto de extensão visa a promoção de ações que contribuam com o aumento do estoque das bolsas de sangue, 
colaborando desta forma com Centro de Hematologia do Maranhão (HEMOMAR). OBJETIVOS: Proporcionar a produção do conhecimento científico, 
tendo como pressuposto a realização de campanha de doação de sangue. METODOLOGIA: A metodologia empregada será quali-quantitativa e utilizará 
de aplicação de cadastro, entrevistas e dentre outros instrumentos que permitam a compilação das informações dos doadores/candidatos a doadores. 
VIABILIDADE ECONÔMICA – FINANCEIRA: O referido trabalho de extensão integra o eixo de promoção da saúde, tendo em vista o impacto positivo 
para a sociedade acadêmica e à população maranhense, pode-se dizer que possui boa viabilidade econômica-financeira por ser de fácil execução com 
ótimo custo-benefício, visto que é necessário para projeto: 01 funcionário eletricista da IES para suporte a Unidade Móvel da HEMOMAR;  Água 
mineral disponibilizada pela IES aos profissionais, alunos e professores envolvidos no dia do pré -cadastro, cadastro e coleta das bolsas de sangue, 
como também 50 cadeiras e 2 mesas de plástico. METAS: Aumentar o estoque de sangue da HEMOMAR EM PELO MENOS 20% ao final do projeto; 
Atingir os jovens do ensino médio, da rede estadual de ensino; Divulgar a produção da pesquisa científica. IMPACTO SOCIAL: Aumento da sobrevida da 
população, que necessita da transfusão sanguínea e seus hemoderivados. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: Município de São Luís - Maranhão.
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2022 - ESTÁCIO SÃO PAULO

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título: ESTÁCIO VAI À ESCOLA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
1. INTRODUÇÃO: O presente projeto de extensão visa a integração de ensino, pesquisa e extensão na graduação do Curso de Direito. Por meio de 
parceria com a Secretaria da Educação, os extensionistas, juntamente com o professor responsável pelo projeto, apresentarão aos alunos do ensino 
fundamental e médio palestras sobre temas sensíveis e ligados diretamente aos Direitos Humanos, bem como a assessoria jurídica aos alunos e aos 
seus familiares sobre temas que envolvem o Direito Civil, Família, Consumidor e Trabalhista. 2. JUSTIFICATIVA: A necessidade de indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão é a justificativa desse projeto, pois o trabalho que deverá ser desenvolvido corresponde às atividades acadêmicas 
dos alunos em sua totalidade, como as aulas presenciais, O aprendizado adquirido no Núcleo de Prática Jurídica por meio do atendimento aos 
assistidos, análise processual e audiências, atividades de monitoria, cursos de extensão, dentre outras que fomentam, inclusive, a opção pelo trabalho 
monográfico ou de iniciação científica, ocorrendo o engajamento para a realização ou a incrementarão desses trabalhos, motivando-os à pesquisa. A 
diretriz traçada no presente projeto de extensão vincula-se à formação e ao conhecimento dos alunos, conduzindo-os e lhes proporcionando a 
interação e a inserção da universidade na comunidade local, por meio de auxílio à população sobre problemas recorrentes da área jurídica, bem como 
por meio do compartilhamento de conhecimentos da própria comunidade. 3. OBJETIVOS: • Levar palestras sobre temas afetos aos Direitos Humanos, 
com o intuito de promover a inclusão dos alunos na sociedade e no mundo jurídico, levando a cidadania aos adolescentes e à comunidade local (jovens 
e adultos). • Conduzir o aprendizado adquirido no meio acadêmico à comunidade. • Constituir uma ponte entre a universidade e a comunidade. • 
Inserir os alunos na comunidade para conhecer seus anseios, aspirações, necessidades, saberes, socializando e democratizando o conhecimento. • 
Desestimular a evasão. 4. METODOLOGIA A metodologia basear-se-á na pesquisa sobre temas jurídicos de interesse nas escolas/comunidade, cuja ação 
será a apresentação de palestras sobre os temas escolhidos pelos alunos do ensino médio, por meio de pesquisa pelo Formulário eletrônico. Todo o 
trabalho será desenvolvido pelos alunos e acompanhado pelo docente responsável; Os participantes serão divididos em grupos para a apresentação de 
cada tema específico da área do direito, ficando responsáveis pelas informações jurídicas básicas e pela apresentação ao público alvo; A apresentação 
aos alunos é auxiliada por meio de material lúdico, cujos temas abordados deverão ser úteis e interessantes ao público alvo; Cada grupo terá em torno 
de quinze minutos para discorrer sobre o tema; Ao final da apresentação os alunos serão convidados a participarem de uma roda de conversa com os 
alunos e o professor. 5. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: Todos os materiais pedagógicos serão produzidos pela docente e extensionistas que 
também realizarão as ações. Materiais que apoiem a atividade, como informativos e folders poderão ser impressos também na instituição de ensino. 
Conforme o planejamento das ações, sempre será consultado os responsáveis pela unidade em que se encontra vinculado o professor. 6. METAS E 
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: As atividades serão realizadas nas escolas próximas ao entorno da IES, por meio da parceria com a Secretaria da Educação 
que nos auxiliará nos trâmites administrativos, temas a serem abordados, segurança dos extensionistas e agendamento das visitas às escolas, bem 
como a possibilidade dos alunos serem conduzidos à IES sob responsabilidade da própria instituição de ensino que são vinculados. 7. IMPACTO SOCIAL: 
Esse projeto auxiliará a disseminar a cidadania e a inclusão dos alunos, desenvolver o conhecimento e empoderamento dos extensionistas, em 
conformidade com os objetivos acima traçados.

Docente orientador: ANA PAULA LEIKO SAKAUIE E-mail: ana.sakauie@estacio.br* Bolsista

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção

Título: MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O conceito de desenvolvimento sustentável pode ser descrito como um conjunto de ações que permitam a integração do desenvolvimento econômico 
com as relações socioambientais. Este crescente interesse pela sustentabilidade ambiental levou ao conceito de ecoeficiência, no qual propõe produzir 
mais e melhor com menos recursos. O impacto ambiental causado pelos sistemas de transportes no mundo e no Brasil acentuam a grave crise 
ambiental e o aquecimento global. Para reduzir o impacto ambiental das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) provocados pelos veículos 
automotores, devemos buscar novas tecnologias e combustíveis que diminuam o impacto ambiental dos transportes. A proposta de se utilizar um 
sistema de mobilidade que impacte menos o meio ambiente vem de encontro as práticas ESG e as demandas dos países e de sua população para o 
combate ao aquecimento global. O projeto objetiva identificar os pontos fulcrais da mobilidade sustentável em São Paulo, a partir da identificação das 
características técnicas, comportamentais, do mercado e de sustentabilidade. Este projeto consiste em um estudo de caso fundamentado por 
levantamento bibliográfico, no qual identificaremos as características dos carros elétricos e movidos à hidrogênio, os condicionantes da compra de um 
automóvel de emissão zero, a percepção do público quanto a tecnologia, usabilidade e preço. A coleta de informações será realizada por meio de 
pesquisas qualitativas e quantitativas. Serão ofertados cursos de extensão e produzidos materiais de divulgação das tecnologias. O projeto será no 
Município de São Paulo, mas, se amplia para o Brasil e mundo quando da sua divulgação em redes sociais. Por meio do entendimento do problema é 
esperado o domínio sobre funcionamento dos principais sistemas e subsistemas de carros de emissão zero e a combustão interna, identificar os 
direcionadores de compra de veículos de baixo impacto ambiental, identificar os cenários de entrada dos automóveis de baixa emissão no mercado 
brasileiro, identificar cenários de redução da emissão de poluentes em função da adoção destes veículos. Identificar a mortalidade causada pela 
poluição no município de São Paulo e seus impactos financeiros. Identificar possíveis políticas públicas para uma mobilidade sustentável no município 
de São Paulo. Os resultados advindos da pesquisa devem subsidiar prefeituras e governos estaduais e municipais a adotarem frotas compostas por 
automóveis de baixa emissão.

Docente orientador: EGBERTO GOMES FRANCO E-mail: egberto.franco@estacio.br* Bolsista
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Projeto(s) do curso: Nutrição

Título: PLANTANDO SABERES E COLHENDO SABORES: CICLO DE OFICINAS SOBRE HORTAS URBANAS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: O cultivo de hortas comunitárias tem se mostrado uma prática importante para a promoção da sustentabilidade nos espaços urbanos que 
contribuem para o bem-estar dos indivíduos envolvidos que, ao praticarem esse tipo de atividade, adquirem um relacionamento melhor com a 
natureza e aprendem a valorizá-la (SALGADO e PERES, 2010). A vivência com a horta ainda possibilita o incentivo à alimentação adequada e saudável, a 
melhor compreensão dos processos do sistema alimentar (produção – consumo – geração de resíduos) e maior reflexão sobre os valores que regem o 
comportamento humano nesse processo. Essa prática permite, então, abordar conteúdos atitudinais, visto que o trabalho para a produção de 
alimentos é coletivo, demanda cooperação e responsabilidades de cada envolvido, possibilitando o desenvolvimento de atitudes e valores sociais 
(GARCIA, 2016). Justificativa: 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. Objetivos: Fortalecer a existência da horta na Unidade Conceição do Centro Universitário Estácio de 
São Paulo, através da realização do ciclo de oficinas sobre hortas urbanas que abranjam aspectos relacionados à saúde, sustentabilidade, alimentação e 
ao meio ambiente. Metodologia: A docente responsável irá formar um grupo da comunidade universitária para atuar junto à comunidade no entorno 
na manutenção da horta existente e no planejamento/realização das oficinas, que serão desenvolvidas na perspectiva dos princípios da Promoção da 
Saúde, Segurança Alimentar e Nutricional, Educação Alimentar e Nutricional e da Educação Ambiental. Para fortalecer a participação da comunidade 
universitária, bem como a capacitação nos temas abordados nas atividades, serão elaborados e divulgados materiais educativos e de apoio às 
estratégias pedagógicas desenvolvidas no projeto de extensão. Viabilidade econômico-financeira: O recurso financeiro para a manutenção da horta 
(considerando as ferramentas, as mudas e os insumos de forma geral) será concedido pela Gerência de Unidade. Já os materiais pedagógicos 
produzidos e a realização das atividades serão de responsabilidade da docente responsável. Metas/Abrangência geográfica: As atividades presenciais 
realizadas no espaço da horta terão como público alvo a comunidade no entorno (presente em equipamentos de ensino e saúde cobertos pela área da 
Subprefeitura de Jabaquara), a partir dos recursos humanos da Unidade Conceição – composta por docentes, funcionários e discentes. O aumento do 
número de participantes nessas atividades temáticas desenvolvidas será um dos indicadores quantitativos de acompanhamento. Como indicadores 
qualitativos, serão analisados os relatos coletados durante as oficinas e as respostas geradas por meio de Quiz, após a realização de cada uma delas. 
Impacto social: A conscientização dos públicos alvos sobre as temáticas trabalhadas, bem como a multiplicação das atividades e intervenções para 
além do espaço universitário por meio do convívio interpessoal e com a natureza.
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2022 - ESTÁCIO SERGIPE

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: DIREITO

Título: EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: OS ENCANTOS DA CONSTRUÇÃO DE UMA CULTURA DE PAZ

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: Durante a pandemia da COVID19, 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 passam a ser prioritárias para o meio acadêmico e para a 
construção de políticas públicas voltadas a garantir a dignidade das pessoas e da coletividade. 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. Metodologia: Serão utilizados o Microsoft Teams. Google Meet e Youtube, para viabilizar oficinas, rodas de conversa, aulas 
e debates em parceria com diversas instituições, prezando por uma abordagem interdisciplinar, multiprofissional e interseccional. Instituições públicas 
e privadas do estado de Sergipe serão contempladas, bem como serão realizados debates públicos com a participação concomitante de mais de uma 
entidade parceira. Serão feitas reuniões com membros das instituições para viabilizar uma estratégia que possibilite a participação massiva dos 
interessados. Após essa etapa aplicaremos as ações conjuntas, visando uma abordagem qualificada, mas também primando pela amplitude da 
transmissão de ideias. A duração será de abril de 2022 a fevereiro de 2023. 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. Referências: FLORES, Joaquín Herrera. A (re)invenção dos direitos humanos. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009; RÚBIO, David Sanchez. 
Encantos e desencantos dos direitos humanos: de emancipações, libertações e dominações. 1. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014.

Docente orientador: IGOR FREDERICO FONTES DE LIMA E-mail: igor.frederico@estacio.br* Voluntário

Gestão

Projeto(s) do curso: ADMINISTRAÇÃO

Título: DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS E DA CULTURA EMPREENDEDORA NA ADMINISTRAÇÃO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
As mudanças no cenário global, com variações econômicas, culturais e sociais nos impulsionam a pensar que novos modos de produção e de 
organização da sociedade demandam outras maneiras de produzir educação e metodologias de ensino. O objetivo do projeto é formar jovens com foco 
no desenvolvimento de competências, na valorização de suas habilidades, na construção de seus projetos de vida, com a observância no mundo do 
trabalho, para que não sejam meros expectadores das transformações, mas que possam participar ativamente como protagonistas desse processo que 
refletirá diametralmente no seu futuro e no seu destino. A metodologia utilizada já existe e é trabalhada pelo SEBRAE que desenvolveu conjuntamente 
com a Secretaria de Estado da Educação de Sergipe, uma proposta de componente curricular acerca de “Projeto de Vida, Educação Empreendedora e 
Financeira”, para estudantes da Educação Básica. O resultado que esperamos é movimentar essa dinâmica para o ensino superior, tendo como foco a 
formação de competências que possam garantir mais condições de atingir com sucesso objetivos pessoais e profissionais, de modo a serem 
protagonistas na condução das suas próprias vidas e futuros ADMINISTRADORES com esse diferencial competitivo.

Docente orientador: CRISTIANE TAVARES FONSECA DE MORAES NUN E-mail: moraes.cristiane@estacio.br* Bolsista
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: Atualmente, percebe-se o quanto as organizações vêm buscando ferramentas que auxiliem na melhoria da visibilidade de seus produtos e 
serviços no mercado. Diante disso, as empresas utilizam o marketing digital, pois este tem sido considerado uma tática competitiva, que proporciona 
vantagem competitiva para ganhar e manter clientes por meio do avanço tecnológico da informação, comunicação e da internet (LIMEIRA, 2010).  Por 
isso, a necessidade de aplicar ferramentas de marketing digital para aproximar os alunos do conhecimento prático que poderá ser utilizado para 
melhoria dos pequenos e grandes negócios que utilizam das mídias sociais para ganhar maior visibilidade dos seus produtos e serviços no mercado.  
Justificativa: Este projeto é relevante, pois permite a prática da utilização de ferramentas de marketing digital que são necessárias para aperfeiçoar os 
profissionais da área de Ciências Sociais Aplicadas, bem como os empreendedores que desejam aprimorar suas práticas de propaganda e promoção por 
meio das mídias digitais. Além disso, espera-se que este projeto possibilite que os discentes apliquem a teoria aprendida em sala de aula na prática e 
possam utilizar esse conhecimento para aperfeiçoamento profissional.  Objetivo: Este trabalho tem como objetivo capacitar os discentes em marketing 
digital, visando apresentar ferramentas que estimulem o crescimento dos negócios por meio da utilização de mídias digitais. Metodologia: Será 
realizado com os acadêmicos da área de Ciências Sociais Aplicadas da Estácio, bem como profissionais da área de gestão e empreendedores locais. Em 
decorrência do cenário pandêmico, o projeto será dividido em práticas presenciais e online, utilizando a plataforma Microsoft Teams e um laboratório 
da Estácio. As práticas presenciais ocorreram uma vez por mês, preferencialmente no sábado. Para o desenvolvimento das atividades serão ofertados 4 
módulos envolvendo os seguintes assuntos: Introdução a Marketing; Plano de Marketing; Marketing Digital. Mídias Digitais e Negócios. Serão 
selecionados dois discentes para auxiliar na execução do projeto, bem como serão convidados profissionais da área de gestão que trabalham sobre o 
assunto marketing digital para ministrarem oficinas práticas sobre a temática. Adicionalmente, será produzido um artigo, visando apresentar a 
importância da utilização do marketing digital para estimular a visibilidade dos negócios no mercado.  Viabilidade econômico-financeira: O projeto de 
extensão apresenta viabilidade econômico-financeira adequada para ser realizada, visto que parte do projeto será realizado através da plataforma da 
Microsoft Teams, e apenas será realizado um encontro presencial mensal em um Laboratório da Estácio. Metas: Como metas, espera-se que a 
realização deste projeto contribua para beneficiar diretamente acadêmicos dos cursos de graduação em Ciências Sociais Aplicadas da Estácio, bem 
como profissionais da área de gestão e empreendedores locais, estimulando o desenvolvimento científico e aplicação do marketing digital nos 
pequenos e grandes negócios. Impacto social: Nesse contexto, o impacto social dessa extensão pode ser mensurado por meio da transformação social 
e profissional vivenciada pelos acadêmicos, o que contribui também para o desenvolvimento de uma política de extensão universitária que busca a 
transformação social da comunidade externa e dos discentes presentes no projeto, bem como proporciona a melhoria da produção científica e 
aplicação de práticas extensionistas no ambiente universitário. Abrangência Geográfica: A abrangência geográfica do projeto pode ser estimada na 
população aracajuana, bem como poderá ser aumentada a nível nacional. Referências: LIMEIRA, Tania M. Vidigal. E-marketing. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2010.
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Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado

Título: MELHOR FORMA NA MELHOR FASE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A atividade física e o exercício físico desempenham um papel importante para o envelhecimento saudável (OMS, 1999). Desse modo, o exercício físico 
surge como uma ferramenta não medicamentosa para a melhora e promoção da saúde (ALI; GARCIA, 2014). Na última década, os exercícios de força 
começaram a ser recomendados para este tipo de população por induzir a melhora da força muscular, massa magra e massa óssea (BARRY; CARSON, 
2004; ACSM, 2009). Sendo assim, o projeto proporcionará às participantes exercícios físicos supervisionados que contribuirão com a melhora da saúde 
e qualidade de vida, tornando-as independentes nas tarefas cotidianas. Nesse sentido, o objetivo do projeto é orientar e promover os benefícios do 
treinamento de força às participantes do programa “Melhor Fase” do Centro Universitário Estácio de Sergipe no período entre Abril/2022-
Fevereiro/2023. O projeto será desenvolvido com 25 idosas inseridas no programa “Melhor Fase” que possuem idade ≥ 50 anos e que se enquadrarem 
nos seguintes critérios de inclusão: responder negativamente ao questionário de prontidão à atividade física; ser fisicamente independente; livre de 
problemas cardíacos ou ortopédicos. Antes do início e no final do projeto serão avaliadas as circunferências corporais, a composição corporal, o índice 
de massa corporal, a pressão arterial, a frequência cardíaca, a funcionalidade e a força dinâmica máxima. A pressão arterial e a frequência cardíaca 
serão monitoradas sessão a sessão para o controle da carga interna de treinamento. Todas as participantes treinarão duas vezes por semana com pelo 
menos 48 horas de repouso entre as sessões. Cada sessão de treinamento incluirá os seguintes exercícios: leg press 45°, supino vertical, extensora, 
flexora, abdutora, remada sentada, flexora, abdutora e panturrilha. As cargas externas do treinamento de força serão ajustas através da percepção 
subjetiva ao esforço de cada idosa. Os exercícios serão realizados em cada sessão utilizando 3 séries de 10-15 repetições com intervalo de 1-2 min. 
entre as séries. Esse projeto apresenta viabilidade econômica, pois a instituição possui todos os insumos e equipamentos necessários para sua 
execução. Espera-se que esse projeto de extensão ressalte os benefícios promovidos pelo treinamento de força supervisionado na qualidade de vida e 
capacidade funcional das idosas. Além disso, espera-se favorecer aos discentes do curso de Educação Física Bacharelado a aplicabilidade prática dos 
conhecimentos adquiridos em sala de aula baseados em evidências científicas. Os resultados obtidos durante o projeto de extensão contribuirão 
também para o avanço científico com as publicações de artigos e resumos em congressos. Ao oferecer oportunidade de interação entre a comunidade 
acadêmica e a população beneficiada será possível desenvolver a capacitação e a qualificação de recursos humanos para trabalhar com este público e 
aumentar o número de idosas praticantes de exercício físico melhorando seu estado de saúde. Serão beneficiadas as participantes do programa 
“Melhor Fase” e moradoras das comunidades circunvizinhas ao Centro Universitário Estácio de Sergipe. Referências: American College of Sports 
Medicine Position Stand. Exercise and physical activity for older adults. Medicine Science Sports Exercise, v. 41, n. 7, p. 1510-30, 2009. BARRY, B. K.; 
CARSON, R.G. The consequences of resistance training for movement control in older adults. The journals of Gerontology. Series A, Biological Sciences 
and Medicine Sciences, v. 59, n. 7, p. 730-54, 2004. Ali, S.; Garcia, J. M. Sarcopenia, cachexia and aging: diagnosis, mechanisms and therapeutic 
options - a mini-review. Gerontology, v. 60, n. 4, p. 294-305, 2014. World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global epidemic. 
Report of a WHO Consultation. Geneva: World Health Organization; (Technical Report Series, N° 894), 1999.
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Projeto(s) do curso: ENFERMAGEM

Título: EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA E CÂNCER DO COLO UTERINO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE ARACAJU/ SERGIPE
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: No Brasil, o câncer de colo uterino é o segundo entre os tumores ginecológicos malignos e o terceiro mais comum na população feminina, 
e representa 10% de todos os cânceres malignos em mulheres (INCA, 2019). Estudos apontam que as mulheres quilombolas não têm conhecimento 
apropriado sobre o câncer (SOUZA et al., 2016). Na pesquisa de Sorte, Nascimento e Ferreira (2016) evidenciou-se a falta de conhecimento das 
entrevistadas em seu estudo, sobre seu corpo e sobre a etiologia do câncer de colo uterino, assim como as dificuldades de entendimento sobre sua 
localização anatômica. No estudo de Souza et al. (2016), obteve-se como resultado, que 85,37% das mulheres (41) sabiam a importância do exame 
preventivo do colo uterino, mas, apenas 56,10% delas não estavam com os exames em dia. Os autores ressaltam que essa deficiência na adesão ao 
exame se dá pela falta de informação oferecida à essas mulheres, sendo necessário que a equipe de saúde da família (ESF) forneça informações e 
orientações educativas às mulheres. Justificativa: Quando identificado em estágios iniciais o câncer de mama apresenta prognóstico favorável. Para 
isso, é necessário implantar estratégias de promoção da saúde. A partir dessa abordagem, evidencia-se no contexto das políticas públicas, a 
importância da saúde da mulher, que nos leva ao questionamento embasador deste estudo: Quais são as práticas de autocuidado realizadas pelas 
usuárias das Unidade Básicas de Saúde do Município de Aracaju? Com isto, o presente estudo visa conscientizar e sensibilizar as usuárias das Unidades 
Básicas sobre a importância e adesão do exame citopatológico e autoexame das mamas. Para tal, serão realizadas campanhas de esclarecimento e 
ações de educação em saúde. Objetivos: Realizar atividades de educação em saúde em Unidades Básicas de Saúde do Município de Aracaju, quanto a 
importância da prevenção do câncer de mama e do câncer de colo uterino através das práticas de autocuidado e preventivas. Especificamente, orientar 
às mulheres sobre as práticas de autocuidado e preventivas ao câncer de mama e câncer de colo uterino através de oficinas temáticas; promover 
momentos de discussão e atividades de educação popular em saúde (individuais e coletivas); realizar campanhas de esclarecimento, sobre prevenção 
do câncer de colo uterino e de mama. Metodologia: Este estudo será realizado em Unidades Básicas de Saúde, do Município de Aracaju, Estado de 
Sergipe. Serão realizadas atividades de educação em saúde dinâmicas como: roda de conversa, discussão em grupo e individual e campanhas e ações 
educativas. Participarão das atividades de educação em saúde, as usuárias das Unidades de Saúde, as mulheres que estiverem na sala de espera. 
Viabilidade econômico-financeira: Para execução do projeto, será necessária a elaboração de materiais a serem trabalhados e distribuídos nas 
atividades de Educação em Saúde, com a necessidade de dispositivos eletrônicos e impressão dos materiais. Também, será necessário recurso 
financeiro para o transporte dos alunos voluntários do projeto para às Unidades de Saúde. Impacto social: Através do projeto espera-se contribuir para 
a melhoria do nível de conhecimento das mulheres sobre as práticas de autocuidado e preventivas ao câncer de colo uterino e câncer de mama, além 
de sensibilizar a população para a importância da prevenção do câncer, visando a redução de riscos e vulnerabilidades. Referências: INCA. Instituto 
Nacional do Câncer. Prevalência de cânceres na população feminina. 2019. Disponível em: 
<https://www.inca.gov.br/estimativa/introducao#:~:text=Os%20tipos%20de%20c%C3%A2ncer%20mais,et%20al.%2C%202018).>. Acesso em: 01 de 
nov. de 2021. PEREIRA, Silvana Maria; et al. Equidade do acesso à atenção à saúde de famílias vulneráveis cadastradas em uma unidade de saúde da 
família. Rev. APS. 2015 jul/set; 18(3): 325 - 334.  SORTE, Elionara Teixeira; NASCIMENTO, Enilda Rosendo; FERREIRA, Sílvia Lúcia. Conhecimento de 
mulheres quilombolas sobre o câncer do colo.

Docente orientador: TATYANE ANDRADE DOS SANTOS E-mail: 05849725555@professores.estacio.br* Bolsista

Projeto(s) do curso: Estética e Cosmética

Título: PRÁTICAS DE PROMOÇÃO A SAÚDE E AUTOCUIDADO FACIAL E CORPORAL DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A compreensão sobre as práticas de promoção a saúde foi modificada com o passar dos tempos, uma vez que essas práticas eram entendidas como 
prevenção de doenças. A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde como um perfeito bem-estar físico, mental e social de um indivíduo. 
Sendo assim, as práticas de promoção buscam resgatar o sentido da relação “saúde e condições de vida” e integrar a ideia de que os elementos físicos, 
psicológicos e sociais estão conectados para uma vida saudável, salientando o desenvolvimento de habilidades individuais e coletivas (CASTRO et al., 
2020). Os cuidados estéticos reestabelecem ou reforçam a autoestima e o autocuidado. Quando o indivíduo se aceita como é, ele consegue enfrentar 
os desafios diários, tendo uma melhor qualidade de vida. Além disso, o fator psicológico faz parte da definição de saúde, sendo relevante a atenção aos 
tratamentos e cuidados estéticos no auxílio da saúde (SCHMITZ & LAURENTINO, 2010). Cabe ressaltar a importância dos valores sociais relacionados à 
caridade e o bem-estar da sociedade, incentivando a inclusão da comunidade no ambiente informativo, relacionando-se à baixa autoestima como um 
indicador de saúde mental que pode ser evidenciado por doença, envelhecimento e até mesmo ausência de afeto (PUJOL, et al. 2009). Desta forma, o 
projeto justifica-se pela necessidade de disseminar conceitos relacionados a estética correlacionando com saúde e qualidade de vida. O objetivo visa 
levar a educação e o incentivo do autocuidado facial e corporal para comunidades de diversos perfis sociais, por meio de oportunidades de inclusão e 
difusão do ensino, visando a prevenção de doenças e disfunções estéticas, além de integrar o ensino, a pesquisa e a extensão nas práticas de saúde. 
Para o desenvolvimento será realizada a seleção e capacitação dos discentes, analisando criatividade e aptidão pela pesquisa. Será estabelecido o 
contato com as instituições que receberão as ações a fim de entender as necessidades de cada grupo social. Em seguida, ocorrerão reuniões para 
discutir e organizar as ações, tendo como ponto de partida a base teórica e comprovação científica como referência. As ações serão divididas em grupo 
de acordo com suas competências e registradas em relatórios. A didática será baseada no PBL (Problem-Based Learning) que exige dos extensionistas 
leituras e pesquisas contínuas, com auxílio do docente na tomada de decisões, resolução de intercorrências e análise do produto das ações. Será 
necessário o uso de Datashow e fantasias para dinâmicas (presencial), Microsoft Teams ou Google Meet (online), papel A4, lápis, isopor e materiais 
para atendimento estético (massagem, maquiagem, design de sobrancelhas, SPA). O projeto tem como meta levar à população o conhecimento 
científico voltado à saúde e autocuidado e expansão de conceitos sobre saúde e estética; capacitar, aplicar e aperfeiçoar os conhecimentos dos 
discentes; avaliar os impactos da extensão; beneficiar comunidades tornando-as agentes multiplicadoras de informações; e vincular comunidade e 
universidade através da extensão. Diante deste contexto, espera-se que a extensão incentive o autocuidado e autoestima e possa expandir a visão e 
entendimento da correlação entre estética e saúde. Ainda, espera-se que vários perfis sociais sejam alcançados: institutos de câncer, asilos, associações 
da infância/adolescência, escolas, abrigos, valorizando a cultura popular local através da troca de conhecimento científico-empírico. Ademais, alcançar 
a inclusão e difusão do processo ensino-aprendizagem, disseminando e popularizando a ciência e aumentando a visibilidade dos cursos da ESTÁCIO. 
Por fim, o projeto abrange um público diversificado em todos os bairros de Aracaju, preferindo bairros com maior número populacional e comunidades 
carentes. CASTRO et al. Propostas, recursos e resultados nas ciências da saúde. Paraná: Editora Atena, 2020. SCHMITZ D.S, LAURENTINO, L. Estética 
facial e corporal: uma revisão bibliográfica, 2010.
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Título: SAÚDE ESTÉTICA E EDUCAÇÃO: PROMOÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA  
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
A promoção da saúde, baseada num amplo leque de pesquisas e práticas, tem evoluído durante as últimas décadas, acompanhando as iniciativas de 
promoção da saúde mundo afora. A importância de cultivar uma rede de relacionamentos e vida social traz uma percepção positiva tanto de saúde 
como de bem-estar, além de proporcionar um reforço da ação comunitária; o desenvolvimento de habilidades pessoais estimula positivamente a 
autoestima, contribuindo para o bem-estar e o sentir-se válido (CERVI, 2014; FREITAS &MADU, 2010). Os valores sociais relacionados à caridade, ao 
bem-estar social e preocupação com a sociedade, começam a ceder espaço para a inclusão, participação responsável, consciente e comprometida com 
a comunidade, tanto dos indivíduos como das instituições, destacando os trabalhos voluntários (PUJOL, et al. 2009). Cabe ressaltar a importância de 
tratar esses aspectos relacionados à autoestima, de forma a introduzir uma concepção de bem-estar social aos participantes, desde os atendentes até 
os atendidos, o que visa viabilizar procedimentos mais abrasivos que poderão comprometer, inclusive, aspectos relacionados à saúde dos indivíduos 
(PUJOL, et al. 2009). A autoestima é considerada um importante indicador de saúde mental por interferir nas condições afetivas, sociais e psicológicas 
do indivíduo. Quando há uma fragilidade na construção da autoestima, é possível verificar uma maior vulnerabilidade para o desenvolvimento de 
diversos transtornos, principalmente relacionados a imagem. Esses transtornos podem ser desencadeados por presença de doenças, processos de 
envelhecimento, até mesmo de forma precoce, falta de afetividade, entre outros (PADILHA & BENESSI). Desta forma, podemos pontuar o conceito 
atribuído pela Organização Mundial da Saúde, que afirma a saúde sendo “O estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a 
ausência de doença” (VICENTE&COUTO, 2021). Diante deste contexto, e visando atingir comunidades com diversos perfis sociais, o projeto objetiva a 
integralização com públicos diversos, por meio de trabalhos solidários, promovendo a saúde estética e a qualidade de vida e enriquecendo, assim, o 
conhecimento adquirido em sala de aula, por parte dos discentes e professores, levando informações e práticas que proporcionem saúde, bem-estar 
físico e psíquico, além da melhora nos aspectos estéticos.
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Projeto(s) do curso: FISIOTERAPIA

Título: EFEITOS DE UM PROGRAMA DE INTERVENÇÃO  CENTRADO NA CRIANÇA, NA FAMÍLIA E NO CONTEXTO  NA PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS COM 
DEFICIÊNCIA DO  ESTADO DE SERGIPE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Na última década o componente participação ganhou importante notoriedade na reabilitação pediátrica, isso porque estudos apontaram que crianças 
com deficiência possuem maiores restrições ao envolvimento social, oportunidades de inclusão e direito de pertencimento comparando-se com 
crianças típicas. A ciência também vem demonstrando que tais restrições não são causadas diretamente por deficiências ou limitações de habilidades 
motoras e que intervenções tradicionalistas centradas nas estruturas e funções do corpo não favorecem a maior participação da criança. Deste modo, a 
presente pesquisa objetiva analisar os efeitos de um programa de intervenção centrado na criança, na família e no contexto no alcance das metas, 
desempenho percebido e satisfação nas metas de participação de crianças com deficiência do estado de Sergipe. Trata-se de um projeto de pesquisa e 
extensão para criação e implantação de um programa de intervenção nomeado Participativo, que apoia a participação da criança com deficiência, 
tendo suas ações realizadas por discentes da Liga Acadêmica de Reabilitação Funcional e Avaliação Postural (LARFAP) do Centro Universitário Estácio 
de Sergipe. As crianças serão avaliadas antes e após programa de intervenção através da Medida de Desempenho Ocupacional Canadense Modificada 
(COPM), Goal Attainment Scaling (GAS), Medida de Participação e Ambiente para crianças e jovens (PEM-CY) e Inventário Pediátrico de Qualidade de 
Vida. O programa de intervenção será composto por 8 sessões semanais para cada criança e será baseado em traçar e estabelecer estratégias visando o 
alcance de metas definidas pela criança e sua família.
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Título: ORIENTAÇÕES AOS PAIS DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS: ACOLHIDOS COM AMOR

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 (MELLO et al., 2012; PARDO; CARVALHO, 2011). 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, Microsoft Teams, Whatsapp e redes sociais (Instagram e Facebook). 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. Referências: LIBARDI, M.B.O. et al. 
Health communication by virtual environments: an experience report. Revista gaúcha de enfermagem, v. 39, 2018. MELLO, R.; ICHISATO, S.M.T.; 
MARCON, S.S. Percepção da família quanto à doença e ao cuidado fisioterapêutico de pessoas com paralisia cerebral. Revista brasileira de 
enfermagem, v. 65, n. 1, p. 104-109. 2012.  PARDO, M. B. L.; CARVALHO, M. M. S. B. Grupo de orientação de mães no contexto de uma clínica-escola. 
Paidéia, v. 21, n. 48, p. 93-100, 2011.
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Título: IMPLEMENTAÇÃO DO INSTRUTIVO PARA MANEJO DA OBESIDADE NA PRÁTICA CLÍNICA DE UM AMBULATÓRIO DE NUTRIÇÃO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: A obesidade é uma epidemia mundial que resulta de uma interação complexa entre o ambiente, os sistemas alimentares e fatores 
biológicos de causa individual. Devido sua natureza multifatorial, o manejo da obesidade tem se configurado extremamente complexo. A superação 
deste desafio passa pela qualificação dos/as profissionais de saúde. O Instrutivo de Abordagem Coletiva para Manejo da Obesidade no SUS, fruto da 
ação colaborativa entre Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde e a Universidade Federal de Minas Gerais, emerge com 
intuito de apoiar equipes e profissionais de saúde para o manejo da obesidade no SUS, com ênfase na abordagem coletiva. Nessa proposta de extensão 
esse documento será utilizado como base para o desenvolvimento das atividades a serem realizadas. Justificativa: Essa proposta justifica-se pela sua 
pretensão orientativa e inclinada para o estabelecimento de uma prática clínica, do/a profissional nutricionista, que considera o agravo da obesidade 
nos processos possíveis para o seu manejo e se distancia de modelos pedagógicos verticais e da transmissão de conteúdo. Objetivos: Estimular 
discentes do curso de Nutrição a refletirem sobre o manejo da obesidade nas suas práticas clínicas, com base no Instrutivo de apoio aos/às 
profissionais de saúde para o manejo da obesidade no SUS. Oferecer intervenções sistemáticas de autocuidado apoiado que busquem empoderar as 
pessoas com obesidade, atendidas no Ambulatório de Nutrição, para autogerenciarem sua saúde, despertando o olhar para si mesmas. Metodologia: A 
priori, será construído um Plano de Ação em conjunto com as pessoas que integrarão a equipe responsável pela extensão (docente responsável pela 
condução das atividades, discentes de Nutrição cursando Estágio Supervisionado em Clínica e/ou Saúde Coletiva). Ao longo desse processo, buscar 
identificar possíveis parcerias (com os cursos de educação Física e Psicologia) no território acadêmico, onde a extensão será executada. Na sequência, 
organizar os materiais necessários para a realização de oficinas temáticas, primeiro com as pessoas envolvidas na efetivação da proposta a fim de que 
conheçam a proposta metodológica do Instrutivo, para a garantia de uma implementação exitosa, e depois com as pessoas com obesidade usuárias 
dos serviços de atendimento nutricional disponibilizados em um ambulatório de Nutrição de um Cento Universitário privado de Sergipe. Viabilidade 
econômico-financeira: O projeto é financeiramente acessível, não sendo necessário alto investimento para sua execução – que envolve formação de 
senso crítico, postura auto reflexiva, organização de oficinas (e materiais necessários para suas ocorrências). Metas: Identificar intervenções efetivas de 
controle da obesidade, para a realidade territorial onde a extensão será executada, a partir da escuta/vivência das/com as pessoas atendidas. Impacto 
social: Incentivo e apoio para o desenvolvimento de atividades e compromissos cotidianos dos/as futuros profissionais da Nutrição com sua prática 
clínica, favorecendo que os/as mesmos/as se tornem multiplicadores/as de estratégias para a promoção da saúde de todos/as os/as brasileiros/as, e 
em especial no cuidado da pessoa com obesidade. Abrangência geográfica: Poderão participar do projeto todas as pessoas com obesidade atendidas 
no Ambulatório de Nutrição referido, que tenham interesse e disponibilidade para participar das atividades educativas propostas. Referências: BRASIL. 
Ministério da Saúde. Instrutivo de Abordagem Coletiva para manejo da obesidade no SUS / Ministério da Saúde, Universidade Federal de Minas Gerais. 
– Brasília: Ministério da Saúde, 2021. FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1970.
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Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título: ECONOMIA SOLIDÁRIA: OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS NO CENÁRIO DAS COOPERATIVAS DE TERESINA-PI

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO A Economia Solidária tem função estratégico no desenvolvimento socioeconômico das pessoas em situação desfavorecida, realocando-
os em cooperativas e associações geridas por princípios da autogestão, sustentabilidade, solidariedade e valorização do trabalho (AMARAL; WEBERING, 
2020). Portanto, a partir da experiência das cooperativas de Teresina-PI, surge o seguinte problema do projeto: quem são as cooperativas em Teresina-
PI? 1.1 Justificativa O presente projeto justifica-se pela importância que as cooperativas têm no contexto da atualidade que proporciona as populações 
vulneráveis a oportunidade de resgate à cidadania e a profissionalização de atividades com o intuito de atender as demandas do mercado. O estudo 
contribuirá para o desenvolvimento de cooperação entre os diversos públicos envolvidos, impactando na formação dos discentes, na transformação 
social, bem como sua aplicação prática, promovendo o diálogo entre a comunidade acadêmica e a comunidade externa. 1.2 Objetivos O objetivo geral 
é identificar os grupos de cooperativas que são atendidas pela Secretaria Municipal de Economia Solidária de Teresina-PI. Já os objetivos específicos 
são: preparar as cooperativas para a gestão financeira e as estratégias de marketing; orientar as cooperativas sobre as oportunidades de formalização; 
propor um modelo de gestão para as cooperativas de Teresina-PI. 2 METODOLOGIA No projeto será utilizado de estratégia da abordagem qualitativa. O 
projeto caracteriza-se como exploratória (GIL, 2012), uma vez que buscará identificar os grupos de cooperativas que são atendidos pela Secretaria 
Municipal de Economia Solidária de Teresina-PI. A população corresponde ao total de cooperativas vinculadas à base de dados da Secretaria Municipal 
de Economia Solidária de Teresina-PI. Já amostra é de 50 (cinquenta) cooperados da Economia Solidária, escolhidas pelo critério de conveniência. Para 
coletar os dados, haverá um questionário para perguntas fechadas para os dados demográficos (ROBBINS, 2005) e demais informações pertinentes que 
sejam norteadoras para as ações perante o atendimento das cooperativas de Teresina-PI. As entrevistas serão programadas no sistema online 
SurveyMonkey. Além disso, serão agendadas entrevistas remotas pelo TEAMS. 3 VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA As entrevistas serão remotas 
pelo TEAMS e ressalta-se que é responsabilidade do coordenador do projeto a viabilidade técnica e econômica, garantindo a disponibilidade dos 
recursos necessários para sua execução. Além disso, com a futuras flexibilizações do Poder Público, poderá ocorrer atividades presenciais. 3 METAS 
Espera-se ter uma compreensão do que sejam os grupos de cooperativas de economia solidária que são atendidos pela Secretaria Municipal de 
Economia Solidária de Teresina-PI, estimulando a promoção da produção de conhecimentos e tecnologias voltados à economia popular e solidária, 
articulando-os às políticas de educação e de pesquisa da Faculdade Estácio de Teresina. 4 IMPACTO SOCIAL Em relação ao impacto social, busca-se 
ressaltar a importância dos negócios das Cooperativas de Economia Solidária. Este projeto de extensão fomenta discussões sobre as cooperativas de 
Teresina-PI, que através de parcerias estabelecidas articulam cadeias produtivas ampliando a produção, distribuição e o consumo de produtos da 
economia popular e solidária. De forma prática, contribuirá com as cooperativas para o auto aperfeiçoamento. 5 ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA A 
abrangência geográfica é constituída por cooperativas constantes na base de dados da Secretaria Municipal de Economia Solidária de Teresina-PI.
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Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física - Licenciatura

Título: NÚCLEO DE DANÇA DA FACULDADE ESTÁCIO DE TERESINA
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Atualmente vivemos em um período de transição a respeito do conceito e conscientização da saúde e da qualidade de vida, estimulando o 
conhecimento e a prevenção de possíveis doenças em decorrência do envelhecimento, gerando mais longevidade. O envelhecimento é uma fase que 
gera grandes transtornos em decorrência das mudanças drásticas que ocorrem em nosso organismo e para muitas pessoas essas mudanças são de 
difícil aceitação. No entanto o corpo torna-se menos flexível, os movimentos ficam mais lentos, as articulações com o passar do tempo vão perdendo 
mobilidade e elasticidade, os ossos ficam mais fracos e diminuição na capacidade do aparelho cardiovascular, o que pode levar a várias patologias. Por 
isso, é importante em todas as idades passar por etapas da vida com autonomia, e lidar com essas mudanças no corpo da melhor maneira possível e 
com saúde. Dessa forma a dança, a prática regular dessa atividade física possibilita alguns benefícios como a melhora da capacidade motora, articular, 
muscular e cardiorrespiratória, permitindo um conjunto de movimentos mais amplo, maior colaboração e cooperação e melhora na autoestima. 
Justifica-se a importância da formação do Núcleo de Dança da Faculdade Estácio de Teresina por ser uma proposta de qualificação entre os 
acadêmicos, aliando a teoria com a prática e com relevância sociocultural, podendo proporcionar através da dança o exercícios da cultura corporal de 
movimento, promovido através de linguagens e a capacidade de expressar-se, qualificar os alunos para o mercado de trabalho, ampliando o ensino 
através de diversas técnicas e estilos, e oferecer a comunidade prática corporais com a dança. O projeto tem objetivo de resgatar a cultura da dança 
regional e nacional, divulgar a cultura através de apresentações elaboradas pelos alunos juntamente com o coordenador, e oferecer aulas de dança 
para a comunidade e os colaboradores da Faculdade Estácio em horários fixos e agendados conforme suas atividades. A metodologia do projeto será 
desenvolvida através de aulas com formação de coreografias e aperfeiçoamento dos acadêmicos com a dança com um dia na semana, e dois dias será 
oferecidos aulas de dança para os colaborares as terça e quintas com horários que será definido e as segunda e quartas aula de dança ofertada para a 
comunidade. Quanto a viabilidade econômica e financeira do projeto, será de baixo custo, pois será necessário apenas um som e espaço que pode ser 
utilizado o auditório ou quadra sendo agendado previamente e a participação dos acadêmicos no qual será feito uma seleção. O projeto tem como 
meta inicial alcançar 30 acadêmicos de educação física, 20 colaboradores e 50 membros da comunidade em torno da faculdade Estácio de Teresina, 
podendo ser ampliado conforme a procura e viabilidade e adesão do projeto. Como impacto, 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 como a dança, contribuindo dessa forma para melhora da qualidade de vida. 
Além de beneficiar a comunidade, e os colaboradores, poderá contribuir para construção do conhecimento teórico-prático pelos graduandos quanto a 
dança. Pretende-se abranger a comunidade em torno da Faculdade Estácio de Teresina nos bairros São João, Recanto das Palmeiras, Livramentos e 
proximidades.
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Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título: ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é a principal modalidade de atendimento à saúde da população brasileira que caracteriza a Atenção 
Básica em Saúde no Brasil, sendo uma política de estado consolidada devido às melhorias nos indicadores de saúde do país (BRASIL, 2018). Sendo que 
este atendimento à população é realizada pela equipe de saúde da família (eSF) que possui responsabilidade sanitária de uma determinada população 
adscrita em um território, assistindo ao indivíduo em sua integralidade, considerando-o em seu contexto social e familiar, privilegiando as ações 
coletivas, constituindo na porta de entrada preferencial no Sistema Único de Saúde, sendo sua atuação estratégica para a superação do modelo 
hospitalocêntrico hegemônico na área da saúde sendo denominada pelo Ministério da Saúde de Estratégia de Saúde da Família (ESF) (LIMA; et al., 
2014). As Unidades Básicas de Saúde (UBS) onde atuam as equipes de saúde de família (eSF) são, em muitas comunidades, o único equipamento social 
existente, tornando-se de fundamental importância para uma parcela significativa da população assistida por esses serviços, devido diversidade 
geográfica brasileira, muitas populações ribeirinhas são atendidas por estas equipes somente uma vez ao mês com deslocamento dos mesmo feito via 
embarcação (PEDROSA; PEREIRA, 2007). Justificativa A realização da extensão na Atenção Básica em Saúde proporcionará ao discente do curso de 
enfermagem uma vivência ímpar na principal política pública do país. Objetivos Proporcionar uma vivência prática pelo discente da realidade exercida 
pelo enfermeiro da Atenção Básica em Saúde; Desenvolver a competência gerencial no discente no âmbito da Atenção Básica em Saúde; Promover 
habilidades assistências no discente no âmbito da Atenção Básica em Saúde; Metodologia O discente deverá prestar a assistência de enfermagem ao 
público que é atendido na referida Unidade de Básica de Saúde, com a supervisão do professor responsável, em pelo menos 20 encontros, com 
frequência mínima de 75% para receber o certificado de 100 horas a serem computado na disciplina de atividade complementar. Viabilidade 
econômico-financeira Devido ao convenio firmado entre a faculdade Estácio e a Fundação Municipal de Saúde do município de Teresina, só haverá 
gastos com o material de proteção individual (máscara cirúrgica e avental). Metas Atender a 20 alunos do curso de bacharelado em Enfermagem; 
Impacto social Atendimento de uma população de baixo padrão aquisitivo (evidenciado pelo alto índice de famílias beneficiadas pelo programa Bolsa 
Família) de aproximadamente 4 mil pessoas. Abrangência geográfica Três bairros da zona sul de Teresina (Parque Pioneiro 1; Vila mariana e Vila 
Tiradentes).
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Projeto(s) do curso: Nutrição

Título: EDUCAÇÃO NUTRICIONAL NA PROMOÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS E IMPACTO NO ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS DE 
UMA ESCOLA PÚBLICA DE TERESINA, PIAUÍ, BRASIL.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) apresenta característica intersetorial e multiprofissional, está relacionada com aprendizagem 
contínua voltada para hábitos alimentares saudáveis, sobretudo na fase da infância (CERVATO-MANCUSO et al., 2016; BRASIL, 2019). Diante disso, o 
ambiente escolar torna-se um local adequado para promoção de práticas alimentares saudáveis, uma vez que, é na escola onde as crianças passam 
grande parte do seu tempo. Além disso, é um local ideal para informações voltadas para a promoção de saúde e prevenção de doenças, por ser um 
ambiente educacional. Neste contexto, a Escola de Ensino Fundamental Municipal em Teresina, torna-se uma possibilidade de parceria ideal para a 
Faculdade Estácio, campus Teresina, que entre seus objetivos visa a educação como transformação de vida com impacto positivo para a sociedade. 
JUSTIFICATIVA Para garantir um crescimento normal e um adequado ganho de peso dos escolares, é preciso formar hábitos alimentares saudáveis, e 
para isso faz-se necessário a realização de atividades de educação alimentar e nutricional para os estudantes, com a finalidade de promover práticas 
alimentares saudáveis, com o intuito de promover o funcionamento adequado do organismo, melhorias nas condições de saúde e melhor adequação 
do estado nutricional de acordo com a idade. OBJETIVOS • Realizar atividades educativas no intuito de promover melhorias nos hábitos alimentares 
dos escolares e no estado nutricional; • Avaliar o estado nutricional; • Analisar o consumo alimentar dos escolares. METAS • Realizar as atividades 
educativas uma vez por semana, durante 12 meses; • Avaliar o estado nutricional uma vez ao mês; • Verificar o consumo alimentar a cada mês; 
METODOLOGIA O projeto será desenvolvido sob a supervisão do professor do curso de nutrição da faculdade Estácio de Teresina, e as atividades serão 
realizadas pelos alunos envolvidos no projeto, perfazendo um total de 12 alunos participantes. Os participantes beneficiados com o projeto de 
extensão serão todos os alunos regulamente matriculados na Unidade Escolar Municipal, de nível fundamental, localizada no Bairro: Nossa Senhora da 
Paz, zona sul, Teresina, Piauí, Brasil. As atividades ocorrerão semanalmente e abordarão: Atividades lúdicas, metodologias ativas, palestras e oficinas de 
alimentação e nutrição. E ainda, as crianças serão avaliadas mensalmente em relação ao peso, estatura, estado nutricional e consumo alimentar para 
verificar os resultados alcançados pelas atividades. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA Unidade Escolar Municipal, de nível fundamental, localizada no Bairro: 
Nossa Senhora da Paz, Zona Sul, Teresina, Piauí, Brasil. IMPACTO SOCIAL Destaca-se como principal impacto social a contribuição para a melhoria dos 
hábitos alimentares, culminando em estado nutricional adequado e promoção da saúde das crianças que irão participar desse projeto de extensão.
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Saúde

Projeto(s) do curso: Biomedicina

Título: BIOMEDICINA NA PRAÇA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Este projeto atuará em praças e eventos do município de Ji-Paraná, estado de Rondônia e região vizinha, através da orientação em saúde, sobre a 
prevenção de doenças e a promoção da saúde e bem-estar da população. Dessa forma estimulando os indivíduos a serem atuantes neste processo de 
saúde-doença como promotores das ações em saúde. As ações de saúde abordarão, de modo teórico e prático, temas sobre hábitos de vida saudáveis, 
infecções sexualmente transmissíveis, uso e abuso de drogas, saúde bucal, além da prevenção e detecção de fatores de risco para doenças, como 
diabetes, hipertensão arterial, síndrome metabólica. De acordo com dados do Ministério da Saúde, divulgados através do Sistema Único de Saúde 
(SUS), considera a necessidade de implantar e implementar políticas de promoção a saúde, por de ações que deverão ser executadas com foco em 
resultados que proporcionem a adoção de hábitos saudáveis por parte da população brasileira, além de internalizar a responsabilidade individual da 
prática da saúde. O projeto Biomedicina na Praça adotará como estratégias a realização de ações de caráter educacional e orientação para saúde física 
e mental dos participantes. Além disso, orientações de medidas concretas que promovam saúde e bem-estar social. O Projeto tem por objetivos 
realizar assistência e orientação em saúde a população que necessitar de orientação e educação em saúde (orientação sobre saúde e infecções 
sexualmente transmissíveis, aferição de pressão arterial e glicemia capilar). Serão utilizados esfigmomanômetros e estetoscópios para aferição de 
pressão, glicosímetros e tiras para aferição da glicemia e estudos com os alunos para orientação da população nas ações, além da confecção de 
informativos com temas nacionais em meses específicos. O projeto Biomedicina na Praça utilizará como material de consumo tiras de glicemia, 
algodão, lancetas e infográficos, todos os materiais de baixo curso para a Instituição. O projeto visa realizar atendimentos na cidade de Ji-Paraná e 
cidades limítrofes.

Docente orientador: ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA NETO E-mail: antonio.nneto@estacio.br* Voluntário

Projeto(s) do curso: Farmácia

Título: RELÓGIO BIOLÓGICO DO CORPO HUMANO DAS PLANTAS MEDICINAIS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O emprego de plantas medicinais na recuperação da saúde tem evoluído ao longo dos tempos, desde as formas mais simples de tratamento local, 
provavelmente utilizada pelo homem das cavernas até as formas tecnologicamente sofisticadas da fabricação industrial utilizada pelo homem 
moderno. Por isso, a planta medicinal, quando usada corretamente, só difere do medicamento industrial da qual se originou, pela embalagem e pelas 
substâncias secundárias que acompanham o princípio ativo. Esse projeto tem por objetivo promover a educação em saúde, envolvendo o uso racional 
das plantas medicinais, proporcionando o conhecimento da localização e do funcionamento dos órgãos do corpo humano, resgatar o patrimônio 
cultural tradicional, assegurando a sobrevivência e perpetuação das espécies, otimizar os usos populares correntes, desenvolvendo preparados 
terapêuticos (remédios caseiros) de baixo custo; organizar os conhecimentos tradicionais de maneira a utilizá-los em processos de desenvolvimento 
tecnológico, contemplam os objetivos propostos. Construção de Horto em forma de Relógio, dividido em 12 (doze) fatias que representa 2 (duas) 
horas, as quais correspondem, o horário de melhor funcionamento dos respectivos órgãos do corpo humana. Em cada fatia, serão cultivadas as Plantas 
Medicinais de uso referendado pela ciência e que auxiliam nos transtornos de saúde do órgão representado. A metodologia se baseia na Teoria do 
Relógio Cósmico, um microcosmo que reproduz as leis da natureza, quando se observa a circulação de energia pelos meridianos principais. A energia 
vital percorre todo o circuito dentro de um ritmo, horário que se inicia das 3 às 5 horas da manhã no meridiano do pulmão, obedecendo o seguinte 
percurso: das 5h às 7h – intestino grosso; das 7h às 9h – estômago; das 9h às 11h – baço-pâncreas; das 11h às 13h – coração; das 13h às 15h – intestino 
delgado; das 15h às 17h – bexiga; das 17h às 19h – rins; das 19h às 21h – circulação-sexo; das 21h às 23h – triplo aquecedor (sistema 
digestivo/respiratório/excretor); das 23h à 1h– vesícula biliar; da 1h às 3h – fígado. Nas últimas décadas observou-se um aumento expressivo na busca 
por tratamentos naturais, esse fato vem sendo demonstrado na oferta de plantas medicinais e fitoterápicos nas redes sociais. Porém, apesar desse 
aumento, existe uma lacuna na identificação das espécies e orientações sobre o uso racional. Dessa forma, o Relógio Biológico do Corpo Humano e as 
Plantas Medicinais, apresenta uma proposta de educação continuada para a população local e acadêmicos dos cursos da saúde.  Espera-se com esse 
trabalho a divulgação do uso correto de plantas medicinais, frente as propostas do Ministério da Saúde em propagar a utilização de plantas medicinais 
na Atenção Básica à Saúde. Outro fator positivo para a criação do Relógio Biológico de Plantas Medicinais, atenderá a premissa da formação do 
acadêmico de farmácia, biologia, agronomia e medicina, pois integra cuidados com a saúde. O apresenta viabilidade econômica por não apresentar 
gastos diretos, pois o desenvolvimnto arquitetônico dos canteiros, ficará a cargo dos acadêmicos do curso de arquitetura e o desenvolvimento de 
plantio e cuidados pelos academicos dos cursos da saúde da IES. O projeto impacta diretamente nas recomendações da Organização Mundial de Saúde 
que recomenda a utilização de plantas medicinais para atenção básica à saúde e também na devolução do conhecimento à população, contribuindo 
com o uso racional das espécies elencadas. A abrangência geográfica é bastante favorável, sendo que a região amazônica integra um dos principais 
biomas brasileiro que possui uma enorme flora medicinal do mundo. Dessa forma, espera-se alcançar com o projeto, um processo de educação 
continuada e com isso despertar nos jovens o interesse de preserver o bioma amazônico.

Docente orientador: ELY EDUARDO SARANZ CAMARGO E-mail: drelycamargo@gmail.com* Voluntário

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título: ACONSELHAMENTO PSICOLÓGICO NO CONTEXTO DA APAC JI-PARANÁ: A CONTRIBUIÇÃO DA PSICOLOGIA COM A  PROMOÇÃO DA SAÚDE 
MENTAL E COM O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DO SUJEITO EM SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
A aproximação da psicologia ao Judiciário, e mais precisamente do contexto prisional é bem recente e muito incipiente no Brasil. A prisão tem sido 
criada como a esperança de combater a criminalidade no mundo, entretanto não é o que se tem observado na sociedade brasileira, pós é perceptível o 
aumento de pessoas privadas de liberdade assim, como o aumento da criminalidade. Dentro desse aspecto com o intuito de ressocializar o detento, 
surgiu o método APAC com uma possibilidade de cumprimento da pena, e tem sido utilizado por diversos estabelecimentos no Brasil. Dentro do 
contexto da filosofia esse método consiste quem enquanto no sistema penitenciário comum praticamente mata o homem e o criminoso existe nele em 
razão de suas falhas e mazelas. A APAC propugna por ‘matar o criminoso e salvar o homem’. Por isso, o psicólogo enquanto agende de mudança tem 
sido importante no contexto prisional, especificamente na APAC, principalmente porque promove a humanização da pena e a preparação do sujeito 
para o regresso ao convívio social. Do apresentado, o projeto Aconselhamento Psicológico no Contexto da APAC: Promovendo Saúde Mental e 
contribuindo com o processo de recuperação do sujeito em situação de privação de liberdade tem como objetivo a promoção da saúde mental de 
sujeitos em situação de privação de liberdade na APAC de Ji-Paraná - RO, a partir da escuta psicológica qualificada no aconselhamento psicológico. O 
presente projeto apresenta como objetivos: promover a escuta do sujeito e a formulação de vínculos; favorecer o autoconhecimento; identificar 
conflitos e traumas existenciais; promover a ressignificação; promover a humanização da pena a partir do respeito a pessoa. Assim esse projeto 
apresenta como relevância a participação do psicólogo no contexto prisional, especificamente na APAC de Ji-Paraná- RO, enquanto o método de 
ressocialização que, a partir da assistência psicológica médica e jurídica, e também do trabalho de voluntários padrinhos, de ações sociais (conhecer as 
causas), do contato com a família, do conselho de sinceridade e solidariedade dos recuperando entre outros, pautando sempre na assistência e no 
aconselhamento psicológico.

Docente orientador: ROMÉRIO RAMALHO VIAL E-mail: romerio.vial@professores.estacio.br* Bolsista
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Saúde

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título: CONSTRUÇÃO DE PROTÓTIPOS DE PVC COMO COADJUVANTE NA REABILITAÇÃO DO PACIENTE HOSPITALIZADO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Dentre as funções do fisioterapeuta hospitalar destacam-se a reabilitação cardiorrespiratória e o restabelecimento da funcionalidade do indivíduo. 
Qualquer condição que afete sua saúde, de maneira temporária ou permanente, gera um estado de incapacidade, que inclui deficiências, limitação de 
atividades ou restrição na participação (OMS, 2003). Sabe-se que quanto mais comprometido fica a função motora do indivíduo, maiores serão as 
dificuldades na realização das atividades da vida diária (AVD), o que restringe sua participação tornando o dependente em relação aos cuidadores. 
Dentre os pacientes com perdas funcionais atendidos no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB) destacam-se as seguintes 
patologias: Acidente Vascular Cerebral (AVC), Traumatismo Crânioencefálico (TCE), Traumatismo Raquimedular (TRM) e distúrbios respiratórios como 
Doenças Pulmonares Obstrutivas Crônicas e Doenças Pulmonares Infecciosas. Justifico a importância desse projeto porque independente da origem, 
estas patologias levam à Síndrome do Imobilismo caracterizada por um conjunto de disfunções ocasionadas pela manutenção da postura no leito por 
período prolongado, levando a diminuição da capacidade funcional de todos os sistemas corporais, contribuindo para o prolongamento do período de 
internação e sequelas. A Tecnologia Assistiva (TA) é a ciência que agrega saberes diversos de profissionais da saúde, do segmento tecnológico e demais 
áreas (ROCHA & DELIBERATO, 2012). A necessidade de encontrar equipamentos adaptados de baixo custo para a manutenção da postura sentada e de 
pé, independência e locomoção de pacientes com disfunção neuromotora internados em uma instituição hospitalar que possui poucos recursos 
destinados a Fisioterapia, motiva os alunos e as docentes do curso de Fisioterapia da ESTACIO UNIMETA na criação de protótipos em PVC. Feitos de 
material regulável, os protótipos possibilitam o ajuste de acordo com altura e peso, são leves e de fácil manuseio e transporte, higiênicos, de fácil 
limpeza, durável, não oxidável, resistente e de baixo custo podendo atender as demandas dos usuários no ambiente hospitalar. Dentro desse contexto, 
o objetivo foi demonstrar a confecção de protótipos em PVC andadores, cadeiras, cicloergômetro e barra paralela, como estratégia de reabilitação ao 
paciente hospitalar e domiciliar. O sucesso no uso e aceitação de um dispositivo de TA envolve fatores econômicos, ergonômicos e estéticos na sua 
fase de desenvolvimento, os quais, juntos, agregam valor ao produto que, enfim, se destina a ampliar ou facilitar a participação do indivíduo e/ou 
cuidadores nas atividades, refletindo-se numa melhor qualidade de vida. Justifico a relevância da proposta porque atende à necessidade dos pacientes 
críticos, buscando promover melhores condições de reabilitação, biomecânica postural adequada, assim como os cuidados de higiene pessoal. É um 
material regulável possibilitando o ajuste de acordo com altura e peso, é um material leve e de fácil manuseio e transporte, higiênico, de fácil limpeza, 
com material durável, não oxidável, resistente e de baixo custo podendo atender as demandas dos usuários tanto no ambiente hospitalar, escolar e de 
lazer. A proposta visa despertar para a fabricação destes produtos deixando-os mais acessível para a população. O projeto visa cultivar a originalidade e 
a inventividade para que os alunos deixem a imaginação livre e pensem de maneira inovadora. O aluno usa a realidade para aprender com ela e se 
prepara e adequa para transformá-la, assim sendo a aprendizagem está ligada a aspectos importantes da realidade (BORDENAVE, 1999). O projeto está 
pautado na pedagogia crítica no qual a educação é uma atividade na qual a realidade em que alunos e professores são conduzidos pela realidade que 
apreendem e da qual retiram o conteúdo da aprendizagem, tomando consciência dessa realidade, a fim de nela atuar, possibilitando a transformação 
social (PEREIRA, 2003).

Docente orientador: QUÍRIA RIBEIRO DA SILVA MONTEIRO E-mail: quiria.silva@unimeta.edu.br* Bolsista

Título: EDUCAÇÃO E SAÚDE: FISIOTERAPIA ITINERANTE – ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE NA REGIÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE BUJARI, 
ACRE.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
De acordo com o relato de Silva (2020), o ensino, pesquisa e extensão estão alicerçados firmemente nas atividades acadêmicas oferecidas nas 
Universidades e em Instituições de Ensino Superior (IES). A extensão, constitui uma ação que leva o conhecimento aprendido no contexto acadêmico 
para a sociedade e promove uma interlocução entre teoria e prática. O Centro Universitário Estácio Meta de Rio Branco, como qualquer instituição de 
ensino brasileira, tem o compromisso de oferecer uma educação de qualidade ao seu corpo discente. Ao acadêmico do Curso de Fisioterapia, assegura-
se o desenvolvimento de diversas competências e habilidades para o exercício profissional de qualidade, dentre elas formar fisioterapeutas articulados 
ao contexto social, econômico e cultural da população que irá oferecer seus serviços. E quando se trata da realidade amazônica, esse compromisso 
assume cada vez mais relevância. Considerando essas primícias, o projeto desenvolverá atividade de extensão aos acadêmicos de Fisioterapia, na qual 
os alunos realizarão uma pesquisa e ações em benefício das pessoas atendidas pela equipe itinerante nas comunidades rurais e que são acompanhadas 
pela equipe de saúde do Centro de Saúde Raimunda de Brito, no município de Bujari-AC. A pesquisa compreenderá o levantamento de informações 
sobre os aspectos sociais e culturais, com um enfoque voltado às práticas medicinais tradicionais e a relação da população local com o mundo natural. 
Amparado pelo termo celebrado entre as instituições Estácio Unimeta e Prefeitura de Bujari, AC, propõem-se a realização de atividade extensionista na 
área de saúde, contribuindo para que o acadêmico fisioterapeuta seja um profissional mais preparado, conectado às nossas peculiaridades culturais, 
mas também passa ela mesma a ser diferente, dando um passo no sentido de se transformar numa instituição de referência regional. O projeto está 
vinculado no Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio Meta de Rio Branco e passará pelo Comitê Institucional de Extensão (CIEx).

Docente orientador: MIREILLY MARQUES RESENDE E-mail: mireilly.resende@estacio.br* Voluntário

Projeto(s) do curso: Odontologia

Título: PROMOÇÃO EM SAÚDE BUCAL PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO ACRE.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
A proposta deste projeto é promover, via extensão, ações de promoção em saúde bucal para a população carcerária do complexo penitenciário do 
município de Rio Branco – Acre, através de grupos educativos na unidade básica de saúde prisional. Justificativo a importância do projeto tendo em 
vista a precariedade existente no fornecimento de ações educativas e preventivas com atenção à saúde bucal para essa população, bem como pelo 
período de encarceramento ser uma oportunidade ideal para educar a população carcerária em boas práticas de cuidados de saúde bucal bem como 
fornecer o tratamento necessário. Como objetivo geral, se pretende constituir um processo pedagógico via extensão/pesquisa, no qual o Centro 
Universitário Estácio UNIMETA promova a educação dos detentos através de ações de promoção em saúde bucal com a comunidade do complexo 
penitenciário Francisco de Oliveira Conde, mediante trabalho de campo orientado, fomentando a troca de saberes, reconhecimento e identificação de 
demandas dos atores envolvidos. Além disso, efetivar a participação dos acadêmicos e da sociedade, desenvolvendo ações interdisciplinares e 
interinstitucionais. A metodologia do projeto se dará através da execução de grupos educativos desenvolvidos na UBS do complexo penitenciário, 
desenvolvidos sob à percepção de educação dialógica que se baseia na participação ativa e no diálogo constante entre educandos e educadores com o 
objetivo do alcance da autonomia e responsabilidade dos indivíduos envolvidos no processo. Quanto a viabilidade econômica, o custo da pesquisa será 
apenas do apoio financeiro já previsto no edital do concurso, não havendo qualquer despesa excedente. Metas: Promoção de saúde bucal da 
população carcerária. Impacto Social: Orientação educacional, autonomia e responsabilidade quanto ao enfrentamento dos agravos em saúde bucal. 
Abrangência Geográfica: Complexo Penitenciário de Rio Branco – Acre. Referências: CARVALHO ML, VALENTE J. Perfil dos internos no sistema prisional 
do Rio de Janeiro: especificidades de gênero no processo de exclusão social. Ciência & Saúde Coletiva.v.11,n.461-471,2013. FREIRE P. Pedagogia do 
Oprimido. 46. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.

Docente orientador: LETÍCIA MENESES PEREIRA E-mail: leticiameneses@unimeta.edu.br* Bolsista

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título: VIDA: DO INÍCIO AO FIM

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Diante do cenário atual vivenciado pelo contexto de pandemia, associados a outros eventos que impactaram direta ou indiretamente a vida das 
pessoas, dentre ela os desastres recentes ocorridos nas barragens de Barrinhos em Minas Gerais, o incêndio na Boate Kiss, e o crescimento dos dados 
epidemiológicos decorrentes de suicídio, depressão e luto justificam a realização desse projeto enquanto atualização para alunos do curso de 
psicologia acerca dos efeitos psicológicos em situações de crise e desastre. A proposição em formato de extensão, deve-se a importância não somente 
de conteúdos teóricos, já vivenciados em disciplinas acadêmicas, por meio das diversas abordagens, mas surge enquanto uma importância também na 
aplicabilidade prática, dando nesse sentido contribuição do conhecimento científico no tocante a transformação na vida das pessoas e também na 
comunidade onde o Centro Universitário Estácio Unimeta está inserido, por meio de ações educativas em diversos espaços, com vistas a contribuir com 
a qualidade de vida das pessoas, auxiliando-os em suas dificuldades e contribuindo para o reconhecimento de recursos internos e potencialidades para 
o enfrentamento de seus dilemas. A vida não diferente atualmente dos grandes centros urbanos, onde diferentes situações, ocasionadas por questões 
econômicas, sociais, culturais e naturais, que vem trazendo modificações na forma de ser e também de se comportar do indivíduo, e nesse sentido, a 
psicologia tem um papel importante, tanto no auxílio de pessoas que atravessam esse momento, e em muitas vezes necessitam de apoio, orientação, 
acolhimento a assuntos decorrentes de eventos circunstanciais quanto de natureza evolutiva, a consequentes de estilos de vida, violência, luto, 
suicídio, calamidades, crises no ciclo familiar, são formas de atuação em contexto psicossocial que exigem do profissional de psicologia o 
desenvolvimento de estratégias e formas de intervenção específicas. Nesse sentido, por meio de ações de orientação, discussões, pesquisas poderá 
contribuir para instrumentalizar os alunos em formação no curso de psicologia, atividades práticas na área de prevenção e contenção de crise em 
diferentes contextos de atuação. Conscientizar sobre os limites de self e autocuidado na atuação profissional em situações de crise, viabilizando que o 
profissional de Psicologia compreenda a utilização de ferramentas adequadas para o agir, diante dos diversos contextos e estilos de crise. Explorando 
perspectivas psicológicas diversas e o trabalho multifatorial como possibilidade de atuação integrada e aprofundada.

Docente orientador: ROSANA DA SILVA RODRIGUES E-mail: rosana.rodrigues@unimeta.edu.br* Bolsista
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2022 - FAESO

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia de Controle e Automação

Título: CURSO DE CAPACITAÇÃO EM MANUTENÇÃO ELÉTRICA RESIDENCIAL PARA LEIGOS: TEORIA E PRÁTICA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Tendo em vista o cenário atual da pandemia do COVID-19, sabe-se uma grande quantidade de pessoas passa a maior parte do tempo em sua 
residência, seja devido ao lockdown e o trabalho remoto ou até mesmo por causa da parda do emprego. Essa realidade tem obrigado as pessoas a 
buscarem sempre novas capacitações, ampliando seu leque de oportunidades de trabalho (NEVES et al., 2021). Além disso, é apontado por 
profissionais informais, em especial aqueles que prestam serviços residenciais, que a demanda de seus trabalhos sentiu grande aumento a partir de 
março de 2020, justamente o período em que uma grande parcela das pessoas trabalhava em regime home office (COSTA, 2020). Entre esses 
trabalhos, podem ser citados os serviços relacionados à pintura, encanamento, serviços gerais de consertos em eletrodomésticos, jardinagem e 
manutenção elétrica. Desta forma, considerando o cenário mais desafiador em que se encontra o mercado de trabalho em meio à pandemia, bem 
como a crescente demanda por serviços de caráter residencial que foi observado, a universidade possui papel fundamental junto à sociedade, uma vez 
que possui os meios (físicos e intelectuais) de proporcionar aprendizado e novas capacitações às pessoas. Desta forma, esta proposta de Projeto de 
Extensão Social possui como fundamento capacitar pessoas (fundamentando-se na teoria e prática) que sejam leigas a serem capazes de realizar 
manutenções elétricas de caráter residencial, ou seja, com foco em circuitos de baixa potência (que consequentemente apresentam menores riscos 
envolvidos). Desta forma, as pessoas atendidas pelo projeto poderão ampliar seus conhecimentos para uma área que cresce a cada ano, servindo 
também como incentivo de retorno aos estudos em áreas correlatas à do curso, como por exemplo: Eletroeletrônica, Eletrotécnica, Engenharias, 
Automação, entre outras. Assim, o projeto visa também aproximar pessoas do meio universitário, apresentando os cursos da IES e suas instalações, 
além de proporcionar um futuro caminho para o seu desenvolvimento profissional. Por outro lado, o projeto também prevê a aproximação dos alunos 
do curso de Engenharia de Controle e Automação dos alunos do projeto de extensão social, uma vez que esses alunos, ao terem ultrapassado a metade 
do curso, já possuem forte base de teoria e prática a respeito de Eletricidade, Circuitos Elétricos e Instalações Elétricas. Com o projeto, os alunos 
poderão ter seu primeiro contato com a docência, bem como poderão aprimorar seus conhecimentos técnicos sobre os assuntos abordados nas aulas. 
As aulas terão caráter teórico e prático, em que os alunos irão primeiro obter conhecimentos técnicos sobre o assunto e, depois, aplicá-los. As aulas 
poderão ocorrer tanto presencialmente (melhor cenário) quanto remotamente. No caso de as aulas serem remotas, o aprendizado prático se dará 
através do uso de simuladores, que já são usados nas aulas do curso de Eng. de Controle e Automação. Considerando as aulas presenciais, a instituição 
já conta com todos os equipamentos necessários para viabilizar o projeto, sem que seja necessário investimentos adicionais. O projeto possui a meta 
de capacitar até 30 alunos, a depender das restrições de distanciamento social por causa da pandemia, no caso de aulas presenciais. O projeto ocorrerá 
nas dependências da FAESO, no Laboratório de Eletricidade e poderá receber alunos de Ourinhos e região, sem que tenham formação prévia na área 
do curso.

Docente orientador: GUSTAVO JOSÉ CORRÊA GONÇALVES E-mail: gustavo.correa@estacio.br* Bolsista

Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado

Título: PROJETO DE EXTENSÃO VIDA ATIVAIDADE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O envelhecimento é um processo natural do ser humano, mas que pode levar a incapacidade de algumas ações no idoso que denota mudanças 
morfológicas e fisiológicas (SPIRDUSO, 2005; GALLAHUE & OZMUN, 2003; PAYNE & ISAACS, 2007). Dentro desta perspectiva, já bastante estudada na 
literatura, conclui-se que o ambiente e o nosso comportamento em relação às oportunidades ambientais são um dos fatores mais importantes em 
questões referentes ao envelhecimento, como doenças, problemas físicos, metabólicos, motores e psicossociais. Um dos problemas que aparecem em 
decorrência do avanço da idade e principalmente nos idosos, é a gradual perda da independência, caracterizada por uma diminuição nas tarefas de 
vida diária como ir ao mercado a pé, carregar peso, abaixar para realizar alguma atividade doméstica, trocar-se sozinho, consertar algum objeto, dirigir, 
tomar um ônibus etc. Essas atividades só são possíveis devido as capacidades físicas como força, resistência aeróbia, flexibilidade, ritmo, coordenação 
motora, agilidade, equilíbrio e velocidade (GOBBI et al. 2005). O Projeto Vida AtivaIDADE visa oferecer à população idosa, atividades físicas e exercícios 
físicos voltados à manutenção ou melhora da aptidão física relacionada à saúde. Por isso seu objetivo será contribuir e oportunizar através das 
atividades físicas e exercícios físicos, prescritos e orientados melhores condições para o desenvolvimento da aptidão física à saúde dos idosos de 
Ourinhos – SP, contribuindo assim para prevenção e promoção da saúde para uma melhor qualidade de vida, melhoria das atividades diárias, de forma 
a promover uma vida mais saudável, de bem-estar físico, social e emocional. Com isso terá como metas: Minimizar os efeitos negativos que a velhice 
causa no idoso (desvalorização física, econômica e social); buscar a melhoria de interação entre grupos, de desinibição, de socialização entre pares, de 
movimentos expressivos realizados de forma prazerosa e que levem a novas descobertas; oportunizar a melhora da autoestima, levando-os a ter mais 
confiança nas suas potencialidades; Melhorar os índices das capacidades funcionais dos envolvidos. Para isso teremos com previsão de 80 pessoas que 
tenham a partir de 55 anos e que estejam aptas para a realização de atividades físicas e exercícios físicos mediante liberação médica. As ações em 
programas de atividades físicas sistematizadas e adequadas às possibilidades do grupo e às necessidades de adaptação individualizada. Integração da 
comunidade idosa e dos acadêmicos em um ambiente de ensino, pesquisa e extensão. Dentre as ações teremos: atividades de musculação, circuitos 
funcionais, caminhadas, dança e atividades esportivas adaptadas e danças, utilizando Academia, Sala de Ginástica e Dança, Quadra poliesportiva e Pista 
de Atletismo. Como periodização, será adotado duas sessões semanais divididos em quatro grupos. Os participantes assinarão o TCLE, respeitando 
todas as exigências da Resolução 466/2012 e 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e a triagem se dará nos Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS), nas UBS (Unidades Básicas de Saúde), Unimed e na comunidade em geral. Não haverá ônus a Faculdade, pois todo o material 
e a infraestrutura são pertencentes à instituição.

Docente orientador: LUCIMARA DA PALMA CORREA E-mail: correa.lucimara@estacio.br* Bolsista

FAESO Página 80 de 145



Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título: PROMOÇÃO À SAÚDE FÍSICO-FUNCIONAL PARA TRABALHADORES DA LÍNGUA DE SINAIS E ACESSIBILIDADE NA COMUNICAÇÃO ENTRE 
ACADÊMICOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO: Até o século XV os surdos eram considerados incomunicáveis, mundialmente. No século XVI, com o esforço de um movimento francês, 
essa visão foi mudando e, no Brasil a primeira escola para surdos foi fundada em 1857 (SILVA; CAMPOS, 2017). O intérprete da linguagem de sinais 
esteve presente na comunidade surda brasileira nos últimos trinta anos estabelecendo a comunicação entre a comunidade surda e não surdos de 
forma voluntária e sem amparo legal e exposto a Lesões por Esforços Repetitivos (LER) (BUENO, 2013). JUSTIFICATIVA: Sintomas associados a 
transtornos traumáticos cumulativos de membros superiores foram relatados em intérpretes profissionais e usuários de linguagem de sinais na década 
de 90 em Nova York (FEUERSTEIN; FITZGERALD, 1992; MENDES, 2010). Além disso, a comunicação entre os surdos e os profissionais de diversas áreas 
normalmente se dá com a presença do acompanhante, situação esta que viola os direitos humanos da pessoa surda à medida em que limita seu acesso 
e participação em serviços de saúde e todas as áreas da sociedade e da vida (OLIVEIRA; CELINO; COSTA, 2015). Com a chegada da COVID-19 não é mais 
possível olhar nos olhos e o acesso às informações sobre a pandemia, bem como a comunicação entre os surdos foram ainda mais dificultadas e 
precisaram ser adaptados (GALINDO NETO et al., 2021). Isto posto, tornam-se OBJETIVOS desta proposta: oferecer aos profissionais da LIBRAS 
subsídios para a prevenção de LER e, aos estudantes dos cursos de graduação da FAESO, incentivo e oportunidade de aprender a LIBRAS; bem como 
disseminar a cultura da inclusão entre os discentes e docentes da Instituição. METODOLOGIA: Todos os 50 estagiários do Estágio Supervisionado em 
Fisioterapia serão convidados a participar deste projeto. Já temos um grupo de WhatsApp com intérpretes para que possamos fazer a intervenção 
preventiva por meio de mensagem semanal de texto e vídeos explicativos com informações, exercícios específicos e alongamentos. Para oportunizar o 
aprendizado da LIBRAS aos demais discentes da FAESO, os estagiários farão divulgação e oficinas além da indicação de sites gratuitos para o 
aprendizado: https://www.escolavirtual.gov.br/curso/11 ;  https://edisciplinas.usp.br/course/view.php?id=5603&section=0 ; aproveitaremos os 
conhecimentos dos trabalhadores de LIBRAS para este direcionamento. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: o custo se pautará na bolsa do 
docente, visto que a proposta não inclui despesa. META é que, ao final deste projeto, ao menos 10% dos discentes da FAESO (cerca de 300 alunos) 
adquiram habilidade para a comunicação básica em LIBRAS e que cerca de 10 trabalhadores da LIBRAS sejam beneficiados com as orientações 
preventivas para LER. O IMPACTO SOCIAL será desvelar o assunto, expor a barreira encontrada pelos surdos e mobilizar a comunidade acadêmica à 
ação. A ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA será a da FAESO, Ourinhos e região e Norte do Paraná.
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Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo

Título: ESTÁCIO PROJETA: ARQUITETURA E URBANISMO A SERVIÇO DA COMUNIDADE: INSTITUIÇÕES SOCIAIS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A contextualização curricular de um curso no ensino superior refere-se à busca de adequação do currículo às características dos alunos e do ambiente 
socioeconômico e cultural, permitindo relacionar as suas atividades com o cotidiano dos alunos e com o quadro social. Busca-se adequar o processo 
ensino-aprendizagem à realidade local e regional, dos alunos, articulando as diferentes ações curriculares às características, demandas e necessidades 
de cada situação. Com este cenário, as atividades do Estácio Projeta: Arquitetura e Urbanismo a serviço da comunidade: as instituições sociais, visam 
colocá-los em contato com a rotina de trabalho profissional de arquitetura e em paralelo fomentar ações de arrecadação de alimentos e produtos 
essenciais a subsistência de tais instituições sociais. Em específico para a vigência de 2022-2023, teremos a oportunidade de trabalhar com consultoria, 
assessoria, adequações de layouts existentes e propostas que objetivam a acessibilidade. Dessa forma, o objetivo do projeto é levar assessoria e o 
desenvolvimento da prática acadêmica, aproximando os estudantes das mais variadas demandas da área, bem como integrar junto a demandas do 
espaço físico as de responsabilidade social. MENDONÇA e SILVA (2002) afirmam que poucos são os que tem acesso direto aos conhecimentos gerados 
no ensino superior e que a extensão universitária é necessária para a democratização do acesso a esses conhecimentos, assim como para o 
redimensionamento da função social da própria universidade. Uma das principais funções sociais da Universidade é a contribuição na busca de 
soluções para os graves problemas sociais da população, formulando políticas públicas participativas e emancipadoras. A extensão, pode ser 
considerada indispensável na formação do aluno, na qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade. Objetivo geral: Favorecer uma 
atividade prática para os alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAL Estácio inserida no escopo do trabalho do Arquiteto e Urbanista, 
promovendo vivências reais da profissão e estreitamento de laços com a comunidade. Objetivos específicos: - Estender as possibilidades de experiência 
do aluno dentro do curso de Arquitetura e Urbanismo. - Oferecer um serviço de Arquitetura e Urbanismo sem custos, com acompanhamento e 
supervisão de profissionais habilitados, para a comunidade, instituições sociais. - Integrar alunos e comunidade dentro de uma experiência real de 
ações voltadas para o beneficiamento dos usuários e alunos. Metodologia e metas: O processo de projeto participativo, caracteriza a metodologia do 
referido projeto de extensão. Viabilidade econômica: Entende-se que a viabilização de um processo de desenvolvimento sócio-econômico sustentável 
para Instituições sociais, compreende a criação e o estímulo de condições favoráveis por parte de órgãos governamentais, segmentos sociais 
organizados e instituições educacionais, fornecendo apoio material, orientações para que os próprios membros da comunidade possam satisfazer as 
suas aspirações coletivas. Abrangência geográfica: Tendo em vista as características da zona administrativa leste do município do Natal, onde encontra-
se a IES, e suas demandas sociais e econômicas, entende-se que o projeto de extensão pode oferecer serviços de arquitetura e urbanismo junto à 
comunidade, estreitando os laços entre ambas as partes, além de permitir ao aluno de Arquitetura e Urbanismo, o espaço de atuação profissional. 
Impacto social: Espera-se como resultado, transformar cada vez mais o curso numa referência dentro da região, na cidade, possibilitando ao aluno o 
favorecimento de um ambiente qualificado, do ponto de vista arquitetônico, bem como possibilitar ações de cunho social. Referências MENDONÇA, S. 
G. L.; SILVA, P.S. Extensão Universitária: Uma nova relação com a administração pública. Extensão Universitária: ação comunitária em universidades 
brasileiras. São Paulo, v. 3, p. 29-44, 2002.
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2022 - FATEC ESTÁCIO CURITIBA

Gestão

Projeto(s) do curso: Logística

Título: CONSULTÓRIO DA SAÚDE FINANCEIRA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O presente projeto de extensão universitária tem como objetivo disseminar conhecimentos de educação financeira assim como fornecer orientação 
educativa em finanças pessoais para a comunidade que circunda a Faculdade de Tecnologia da Estácio Curitiba (FATEC). Para isto, conta-se com a 
participação efetiva dos discentes voluntários de todos os cursos da FATEC, os quais serão devidamente capacitados e orientados nessa atividade de 
extensão universitária. Nesse sentido, os alunos e a comunidade serão os principais agentes transformadores e protagonistas desse processo dentro de 
uma interação dialógica, interdisciplinar e interprofissional que mostra a indissociabilidade no trinômio ensino-pesquisa-extensão e no impacto na 
formação do estudante e na transformação social. O presente projeto de extensão se justifica por proporcionar à população, conhecimentos 
elementares de educação financeira, assim como de orientação educacional em finanças pessoais. Para instituições de ensino superior, como a FATEC, 
é de vital importância promover o envolvimento dos seus discentes com esse tipo de prática extensionista de serviço público de mão dupla. Este tipo 
de projeto, além de reforçar o objeto da extensão universitária que é o de fortalecer vínculos com a sociedade, contribui, sobremaneira, com o 
princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 (Lei 9.394/96). 
Ademais, essa atividade de extensão vai além de uma ação assistencialista pois pretende produzir conhecimento acadêmico e científico de alto nível 
em favor dos cidadãos e dos alunos. São objetivos do projeto prestar orientação educacional em finanças pessoais, além de disseminar conhecimentos 
de educação financeira à população, usando a estrutura da FATEC: discentes dos cursos e infraestrutura necessária para atingir esses objetivos. O 
projeto foca na formação dos discentes, na relevância e abrangência social das ações desenvolvidas, na produção do conhecimento que integra 
estudantes e professores em processo de interação dialógica entre a instituição e a sociedade. Soma-se a esta proposta, desenvolver ações 
extensionistas sistematizadas constituídas de um arsenal teórico, conceitual e avaliativo que venham a fortalecer a institucionalização da extensão no 
âmbito da instituição e de seu entorno. Finalmente, é objetivo também proporcionar aos alunos e egressos a possibilidade de conexão entre a teoria e 
a prática, ensejando sua formação técnica e cidadã. A metodologia que será usada nesta atividade de extensão será a Pesquisa-ação. De acordo com 
este formato de pesquisa, devem-se associar a teoria e a ação (prática). De modo que a situação ou problema se resolvem de modo cooperativo ou 
participativo. Sendo assim, os discentes da FATEC que serão selecionados para este projeto, serão capacitados em conceitos de educação financeira e 
de finanças pessoais; além disso, serão implementados processos de orientação educacional financeira para o atendimento à comunidade de maneira 
presencial e remota.  Presencialmente, serão usadas as instalações da FATEC, remotamente, serão usadas plataformas síncronas (como Teams, 
Whatsapp, dentre outras) e assíncronas (formulários on-line, e-mail etc.). seguindo recomendações das autoridades sanitárias pertinentes. Esta ação 
de extensão universitária pressupõe a utilização dos recursos de infraestrutura física e operacional (internet, espaço físico para atendimento e salas de 
capacitação, dentre outros), além de acompanhamento docente em todas as etapas do projeto. Toda essa estrutura já se encontra disponível 
atualmente na FATEC o que torna viável economicamente o projeto de extensão. As metas propostas são bastante abrangentes, no que tange ao maior 
envolvimento da classe discente e ao atendimento da população. Espera-se que até o final do projeto, tenha-se atendido em torno de 400 
pessoas/famílias e envolvido 50 alunos, no mínimo.
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Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado

Título: BIODINÂMICA NA COMUNIDADE: ENTENDENDO O MOVIMENTO HUMANO  

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A análise do movimento humano vem por muito tempo despertando interesse. Uma das
aplicações clínicas desta análise consiste em avaliar o padrão de Deambulação ou Marcha. Padrões incomuns e incontroláveis de doenças ou lesões na 
região dos pés e pernas podem originar irregularidades de Marcha. Foram classificadas várias causas de anormalidades de marchas em diferentes 
patologias, tais como: Artrose, Mal de Parkinson, Diabetes, Miosites, Tendinites, Paralisia Cerebral, dentre outras, sendo por esta razão, a análise da 
marcha muito bem aceita como instrumento de pesquisa e ensino. Daí a necessidade de uma melhor compreensão e investigação deste indicador de 
saúde. Assim, neste sentido, o presente projeto terá como objetivo investigar os tipos de pés, tipos de pisada, e observar a existência de dados que 
comprovam e ou justificam a prevalência de anormalidades dos pés e sua relação com a patologia apresentada pelo paciente. Propor exercícios de 
alongamento, fortalecimento, de equilíbrio e de treinamento de marcha. Atender e orientar a comunidade, através desse prisma científico, esquemas 
de tratamento no que tange a melhoria postural e deambulação correta para cada caso envolvendo patologias que afetam o movimento humano. 
Levar o refinamento das técnicas de avaliação feitas pelos alunos sob a supervisão da professora responsável. Integrar professores e pesquisadores de 
diferentes domínios do conhecimento, em especial, das ciências da saúde e das engenharias, na busca de parcerias para o desenvolvimento de 
pesquisas relativas ao movimento humano, seja ele funcional, laboral ou esportivo. A pesquisa será do tipo observacional com delineamento 
transversal. Serão realizados análise de plantigrafia adaptada de marcha, o qual avalia o tipo de pisada (pronada, supinada, neutra) e o tipo de pé (cavo, 
plano, normal), além da análise postural por simetrógrafo. Os alunos orientarão exercícios de alongamento, exercícios de fortalecimento, de equilíbrio 
e de treinamento de marcha para que o paciente aprenda a fazer o rolamento correto do pé enquanto caminha. Espera-se alcançar um número 
mínimo de avaliações (50 pessoas) durante a execução do projeto; esclarecer a importância da pisada correta e o tipo de calçado adequado; Corrigir 
vícios posturais; Implantar metodologias no laboratório de cinesiologia/biomecânica para estudos futuros. Movimentar-se é uma ação exigida por 
praticamente toda atividade humana. No entanto, a carência de informação fornecida à comunidade ou a ocorrência de algumas doenças podem 
provocar alterações em práticas aparentemente simples, como o andar. É o caso do diabetes, a artrose e ainda os sintomas motores da doença de 
Parkinson. Enfim, são inúmeros casos em que a biodinâmica do movimento humano pode trabalhar. Dessa forma, faz-se necessário entender e intervir 
com práticas simples em qualquer demanda pela comunidade, seja para melhorar a postura, atenuar ou até reverter movimentos patológicos e 
também para esportistas. Referências: BLUMETTI, F.C., FUJINO, M.H., FILHO, M.C.M., NEVES, D.L. Ortopedia e Traumatologia. 5º. Edição. São Paulo: 
Editora Artmed, 2016. GROSS, J. L;
SILVEIRO, S. P; CAMARGO, J. L; REICHELT, A. J; AZEVEDO, M. J. Diabetes Melito: Diagnóstico, Classificação e Avaliação do Controle Glicêmico. 
ArqBrasEndocrinolMetab, 46(1), 2002. GUCCIONE, A.A, SULLIVAN, P.E, GIBBS, W.K. Fisioterapiageriátrica. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 
2000. HARRIS, G.F. & WERTSCH, J.J. - Procedures for gaitanalysis. Arch. Phys. Med. Rehabil., 75:216-25,1994. KARPMAN, RR. Footproblems in 
thegeriatricpatient. ClinOrthop1995;316:59-62. LIMA, L.A. Relação entre tipo de pisada e ocorrências de lesões em membros inferiores em corredores 
de rua da cidade de Cruz Alta/RS. Trabalho de conclusão de curso. Curso de Educação Física Bacharelado, da Universidade de Cruz Alta – UNICRUZ. 
2018.
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Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título: REABILITAÇÃO FUNCIONAL DA PESSOA COM LESADO MEDULAR 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O número de portadores de lesão medular (LM) com paraplegia, caracterizado pela perda total e/ou parcial dos movimentos da cintura para baixo, em 
Campo Grande/MS e no estado, é muito grande (IBGE, 2020), estas lesões crescem a cada ano devido à violência urbana e doméstica, acidentes de 
trabalho e de trânsito. E que mesmo sendo submetidos a tratamentos especializados, existe uma lacuna muito grande, quanto ao atendimento global 
sistematizado e a orientação dos portadores de LM, com relação a sua reabilitação e principalmente a reinserção social. O objetivo geral deste projeto 
é proporcionar o máximo de autonomia funcional ao LM paraplégico, devolvendo as capacidades motoras e sensitivas perdidas, previsíveis de acordo 
com o nível da lesão medular, bem como o aprendizado acadêmico. E, para tanto, será utilizado um protocolo de atividades pré-determinado, de 
forma intensiva, durante três horas diárias, duas vezes por semana, que constará de mobilizações, alongamentos, fortalecimentos gerais, 
condicionamento cardiorrespiratório, ortostatismo e reuniões para troca de experiências entre os participantes. Visando fornecer ao LM o máximo de 
autonomia funcional nas transferências da cadeira de rodas para a cama/cadeira de banho/carro, objetivando, morar sozinho, cozinhar, realizar 
afazeres domésticos, andar de transporte público ou particular e dirigir; retornar ao convívio social e/ou ao mercado de trabalho, proporcionando 
independência ao portador de paraplegia, dando a dignidade funcional que um lesado medular e/ou cadeirante deve ter. Os pacientes também 
receberão orientações quanto aos cuidados gerais de alimentação, hidratação, higiene e qualidade de vida. O projeto pretende atender e acompanhar 
até dez (10) pacientes com Lesão Medular, em qualquer nível, mas que apresentem autonomia funcional acima de 80% nos membros superiores, 
residentes na região de Campo Grande/MS a cada seis meses, que serão avaliados no final de cada semestre, para determinar a necessidade de 
continuidade no projeto ou à medida que obtenham autonomia satisfatória e independência funcional, nas AVDs, devem receber alta do projeto 
disponibilizando vaga para outros pacientes. A divulgação do projeto acontecerá por meio de mídias digitais, redes sociais e grupos de WhatsApp da 
FESCG, para recrutamento de pacientes, e para criação de uma lista de espera caso seja necessário. Serão selecionados para participar do projeto, no 
mínimo, cinco (5) acadêmicos, de acordo com a demanda de pacientes, do 1° ao 10° semestre, visando aprendizado acadêmico de futuros 
fisioterapeutas com ética, postura e responsabilidade social.
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2022 - FESV

Licenciaturas

Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título: A PRODUÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS: DESENVOLVENDO O ESPÍRITO CIENTÍFICO PARA A POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA A PARTIR DE 
METODOLOGIAS INOV-ATIVAS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Como docente de diversos cursos de graduação na área da Educação, Saúde e Exatas, e orientador de pesquisas de diversas temáticas e com mais de 
sete anos de experiência com as disciplinas de Projeto de Pesquisa e TCC, me deparo cotidianamente com uma questão: “Como faço para começar a 
escrever um artigo científico?”. É a pergunta que norteia um mundo repleto de dificuldades estigmatizadas e mal interpretadas em sua realidade 
contextual. Estudantes e profissionais têm medo da pesquisa em si, de todo universo ao qual ela se insere. A publicação, talvez, é a ação que menos se 
concretiza quando abordamos o ciclo ideal do processo da pesquisa. A experiência com o processo da pesquisa geralmente é mínima ou quase nula 
entre os estudantes e profissionais atuantes, por isso todo esse pânico e desespero quando há a necessidade de escrever algo neste formato. Ressalta-
se ainda que a quantidade, a qualidade de artigos publicados e onde são publicados por um/a profissional, são imprescindíveis para uma carreira de 
destaque, mas para isso, necessita-se de um/a professor/a que ensine, discuta, oriente e também vivencie esse mesmo processo. Justificativa: Reforça-
se a importância da alfabetização cientifica a partir da construção de artigos científicos para divulgação científica. Essa alfabetização tem uma 
perspectiva multidimensional e refere à necessidade de que os/as estudantes reconheçam e utilizem de maneira adequada o vocabulário das ciências e 
compreendam como a ciência constrói conhecimento sobre fenômenos naturais, para que, assim, percebam o papel das ciências e tecnologias em sua 
vida: aprender ciência (aquisição e desenvolvimento de conhecimento conceitual); aprender sobre ciência (compreensão da natureza e métodos da 
ciência, evolução e história do seu desenvolvimento); e aprender a fazer ciência (competências para desenvolver percursos de pesquisa e resolução de 
problemas); Em relação à pesquisa, pode-se inferir que são ações desenvolvidas para fomentar as atividades de pesquisa dentro das universidades. 
Geralmente acontecem através do TCC ou Iniciação Científica, mas é importante a inserção em todos os processos acadêmicos, por exemplo, na 
extensão universitária, pois oportunizam a participação da população, visando à difusão dos benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 
científica e tecnológica geradas na instituição. Objetivos: Produzir artigos científicos de uma forma mais próxima do contexto do/a estudante e 
profissionais, com orientações definidas, demonstrando o processo de organização e escrita científica a partir de metodologias inov-ativas. 
Metodologia: A metodologia foi planejada com base em cinco momentos de intervenção qualitativos-descritivos: I) Divulgação do curso; II) 
Desenvolvimento da fundamentação teórica sobre o processo de construção de um artigo científico; III) Acompanhamento da escrita científica, 
contemplando momentos on-line e off-line via Microsoft Teams; IV) Apresentação dos artigos científicos produzidos e posterior publicação; V) Meta-
análise sobre o processo vivenciado e avaliação do curso. Viabilidade econômico-financeira: Não haverá custo, pois o curso será desenvolvido pela 
plataforma Microsoft Teams. Metas, impacto social e abrangência geográfica: Espera-se que: Contribua significativamente para a formação de 
estudantes e professores/as da cidade de Vitória-ES, bem como para a melhoria da prática do fazer pesquisa e de sua popularização de forma 
dinâmica, crítica e colaborativa para serem também profissionais pesquisadores; Amplie as competências desenvolvidas durante o processo vivenciado 
pela produção do artigo científico a partir da fundamentação teórica, habilidades procedimentais e atitudes (tomadas de decisões).
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Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado

Título: PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER NA PERIMENOPAUSA E PÓS-MENOPAUSA
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÂO: O Brasil está passando por uma transição demográfica, o que significa que a alteração das taxas de crescimento da população altera a 
estrutura etária, quando diminui a proporção de crianças ao mesmo tempo em que há uma elevação no percentual de idosos da população (IBGE, 
2015). Sendo assim é de extrema importância pensarmos em benefícios para a saúde está população. A Organização Mundial da Saúde (WHO, 2010), 
apresenta que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de doenças ou incapacidades. A saúde pode 
ser resultante das condições de alimentação, habitação, renda, meio ambiente, transporte, lazer, liberdade e acesso aos serviços de saúde. A saúde 
positiva se associa à capacidade de apreciar a vida e de resistir aos desafios do cotidiano, enquanto a saúde negativa associa-se a morbidade (PITANGA, 
2010). Diversos benefícios para a saúde são resultantes da prática de atividade física regular, como melhora das funções cardiovasculares, metabólicas 
e musculoesqueléticas, controle metabólico, hipertensão arterial, diabetes, osteoporose e dislipidemias, além de benefícios psicológicos como 
contribuição para o controle da ansiedade, depressão (ROCHA et al, 2011). JUSTIFICATIVA: A transição epidemiológica, nutricional e demográfica, além 
do avanço tecnológico, tem alterado a característica do movimento humano, associado ao estilo de vida populacional. Este processo impacta os 
indicadores epidemiológicos relacionados à saúde populacional, independentemente da idade. Com o aumento da prevalência das doenças crônicas, 
inúmeros estudos com propostas preventivas foram realizados, buscando aumentar o nível de atividade física. OBJETIVO: melhorar a qualidade de vida 
dos participantes; conscientizar os alunos sobre a importância de sua participação em projetos de responsabilidade social; vivenciar possibilidade de 
intervenção por meios das diversas formas da manifestação corporal; aproximá-los da realidade da comunidade onde vivem; incentivar a elaboração 
de metodologias pedagógicas de caráter transdisciplinar e interdisciplinar para a educação e pesquisa; contribuir para a difusão de uma cultura de 
direitos humanos; promover a aproximação da Instituição com a comunidade do entorno. METODOLOGIA: A projeto é para pessoas da comunidade 
em torno da IES acima de 60 anos. As atividades desenvolvidas envolvem orientação, desenvolvimento de atividades físicas e avaliação física, onde 
serão gratuitas. As aulas ocorrerão de terças e quintas feiras, das 16h às 17h. Todo o processo de organização e manejo dos módulos será arquitetado 
pelos alunos, com a supervisão do professor. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: Como estaremos utilizando espaços já disponíveis na Estácio, 
como laboratório de dança, equipamentos esportivos próprios e quem ministrará as aulas serão os próprios alunos com a supervisão de um professor 
responsável, não haverá custo extra para a Estácio Vitória METAS: Atender por volta de 25 idosos. IMPACTO SOCIAL: Mudar a realidade social do 
entorno através do acesso a exercícios físicos, levando mais autonomia corporal ao cidadão.  ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: Comunidade em torno da 
Estácio Vitória (Jardim Camburi - Vitória), contemplando os bairros adjacentes à IES, nos municípios de Vitória e Serra.

Docente orientador: ELIS AGUIAR DOS SANTOS MORRA E-mail: elis.morra@estacio.br* Bolsista
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Projeto(s) do curso: Direito

Título: CONHECENDO O DIREITO: COMO FUNCIONA A CIDADE, ESTADO E PAÍS?

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Conhecendo Direito: Como funciona a cidade, o estado e o país? é um projeto que visa levar a população, de forma didática e com elementos que 
tenham uma linguagem acessível a todos, noções básicas de cidadania. Ao ministrar aulas de Organização Estatal, dentro da matriz curricular Aura, 
verifiquei por diversas vezes falas de alunos que indagaram o motivo pelo qual aquele conhecimento, da estrutura e competências dos entes da 
federação e seus atores políticos não são de livre acesso à todos? A conclusão dos estudantes foi de que, se cada cidadão soubesse o papel da coisa 
pública e seu funcionamento, teríamos mais força para cobrar dos nossos dirigentes o cumprimento da lei. Esta construção coletiva em sala de aula 
motiva a justificação deste projeto de extensão, que tem como objetivo levar, a partir do contato com associação de moradores e centros 
comunitários, noções básicas de cidadania, tais como as funções do poder público, suas atribuições e competências, além dos instrumentos jurídicos 
para cobrar destas autoridades a eficácia dos programas de políticas públicas pautados nos planos plurianuais dos seus municípios. Debater política a 
partir de um viés jurídico, não dentro de um espectro ideológico, é a meta deste projeto. Assim como vem sendo feito dentro da sala de aula, com as 
indagações dos estudantes, metodologicamente se propõe um processo maiêutico, no qual serão realizadas reuniões quinzenais em associações de 
moradores e centros comunitários nos bairros do entorno da Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha e daqueles indicados pelos estudantes participantes 
do projeto. Nessas reuniões haverá uma exposição básica da estrutura e funcionamento dos entes públicos e será aberto para os participantes 
exporem suas dúvidas e demandas dentro de suas comunidades. As questões serão tratadas pelo professor responsável e estudantes participantes, que 
devolverão para a comunidade um relatório no formato de ofício, a ser encaminhado pelo grupo atendido as autoridades pertinentes.

Docente orientador: VINICIUS ARENA MUNIZ E-mail: vinicius.muniz@estacio.br* Bolsista

Licenciaturas

Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título: INCENTIVANDO CRIANÇAS AUTISTAS E TDAH AO CONVÍVIO MULTIDISCIPLINAR 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Esse projeto visa investigar, acompanhar e orientar docentes na prática pedagógica, ampliando possibilidades de inserção de alunos autistas e alunos 
com TDAH (transtorno de déficit de atenção e hiperatividade) que estudam em escolas regulares, auxiliando na construção de ideias inovadoras bem 
como alternativas que serão capazes de fortalecer esse avanço. Apoio às ideias dentro do conceito filosófico que nos mostra e presume as relações que 
estabelecemos com os outros, esses são fortes indícios de que “o fazer e agir” são fundamentais para a dinâmica educativa. Ao serem devidamente 
orientados, os educadores passam a estabelecer relações próximas com as crianças sendo capazes de orientá-las no que necessitam sem o receio de 
errar e conseguem perceber ações que façam à diferença na vida de cada criança. Pensando nas relações do professor com o educando percebo uma 
força contrária no que diz respeito ao ensino regular e suas adaptações quando temos em sala de aula um aluno autista ou TDAH. Isso ocorre porque o 
professor/pedagogo não foi formado para identificar, atuar, monitorar e auxiliar corretamente uma criança laudada, a escola, por sua vez, encaminha 
esse aluno para um especialista que possa de forma atuante ampliar as possibilidades de avanço, paralelamente ao trabalho que se propõe a fazer. O 
planejamento educativo, a partir das recomendações, é fundamental para a rotina diária dos alunos. Quando criamos o vínculo afetivo, abrimos para 
possibilidades de segurança e acolhimento, consequentemente a interação com toda a turma fica mais fácil e prazerosa. É preciso reconhecer a 
necessidade de um olhar diferenciado, sabendo que o autista e a criança com TDAH tem que se adaptar ao meio, e o meio criará facilidades para que 
isso ocorra. Porém, nem sempre essa adaptação se dá de uma maneira tranquila, ela pode ser, por sua vez, frustrante, impactante e até mesmo 
incondicional por não conhecermos de fato as reais necessidades individuais, que mudam de criança para criança. Quando o autista / TDAH passa mais 
tempo dentro da escola é possível oferecer diariamente uma atenção individualizada, contextualizada e plausível para um ensinamento eficaz, pois na 
educação integral o aluno, muitas vezes, passa grande parte do seu dia dentro da escola desenvolvendo as principais tarefas, acompanhamentos e 
monitoramentos, além de atividades esportivas, culturais, pedagógicas com acompanhamento nutricional.  Acredito num olhar diferente para a 
permanência desses alunos no ensino regular, fortalecendo que ambos, escola x aluno, precisam se adaptar um ao outro. Para que isso ocorra deve-se 
re-discutir as práticas atualmente aplicadas e o pensamento individual e coletivo que os docentes possuem acerca do ensino regular. Quando a escola 
recebe um aluno com laudo, ela deve preparar e capacitar a equipe e não somente criar a prerrogativa se estamos ou não preparados para recebe-lo, o 
conhecimento desejável e necessário pode ser buscado dentro de um preparo e na reorganização estrutural da escola. A formação do educador muitas 
vezes não o compete para que ele compreenda e saiba atuar de forma objetiva e eficaz, gerando assim um desconforto de fazer o correto, toda via 
ajuda a criar possibilidades de avanços e melhorias nas relações sociais e cognitivas dos alunos autistas. É um desafio muito grande para a escola, 
levando em consideração que o ensino ainda gera expectativas para os familiares, quando a necessidade de manter os filhos em um período maior na 
escola ultrapassa a aceitação da família, que algumas vezes se culpa pelo falso “abandono” do seu filho quando o coloca em período integral. Tenho 
visto um grande avanço nos estudos que falam a respeito do ensino, a busca por atividades atrativas que tragam ensinamentos teóricos e práticos para 
os alunos não para e, a cada ano, percebo que o número de famílias em busca da melhor escola cresce concomitante ao número de alunos autistas e 
TDAH no ensino regular.

Docente orientador: FERNANDA COUTINHO LOPES RAPOSO E-mail: 09821172725@professores.estacio.br* Bolsista
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Projeto(s) do curso: Direito

Título: ACOLHIMENTO CIDADÃO: APROXIMANDO O DIREITO E OS ADOLESCENTES EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO e JUSTIFICATIVA: A democracia pode ser tratada a partir de perspectivas diversas, não havendo um conceito preciso nem uma finalidade 
específica estabelecidos pela teoria política contemporânea. Para que o cidadão participe efetivamente das discussões e decisões políticas deve ter 
conhecimento sobre a organização do Estado, poderes instituídos e direitos fundamentais. Assim, faz-se necessário que o jovem tenha acesso a temas 
e reflexões sobre questões políticas e de direitos. No Município de Macaé o serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes é ofertado 
pelo Poder Público Municipal no Centro Municipal de Apoio à infância e à adolescência – CEMAIA, em três unidades, sendo uma para crianças e duas 
para adolescentes, entre 12 e 17 anos, sendo um para adolescentes meninas e outro para meninos. O objetivo do serviço de acolhimento, segundo a 
Tipificação Nacional dos serviços socioassistenciais é garantir, através de um acolhimento temporário, os direitos fundamentais das crianças e 
adolescentes, previstos constitucionalmente e regulamentados no ECA que foram afastados do convívio familiar como medida protetiva contra 
negligência e outros tipos de violência. Segundo informações fornecidas pela Coordenação de Proteção Social Especial de Alta Complexidade de Macaé, 
hoje o CEMAIA atende 10 acolhidos adolescentes, sendo 3 meninas e 7 meninos. Verificou-se que a maioria dos adolescentes apresenta idade entre 14 
e 16 anos, ou seja, na iminência de se tornarem eleitores. Assim, objetiva-se com esse projeto de extensão levar lições de cidadania para os 
adolescentes do serviço de acolhimento institucional do Município de Macaé, discutindo-se questões constitucionais e políticas de forma lúdica com 
adolescentes de faixa etária entre 12 e 17 anos. A presente proposta de pesquisa se mostra como importante instrumento para fortalecimento da 
cidadania, preparando os jovens que estão acolhidos em instituição municipal, para que conheçam sobre seus direitos, como se organizam os Poderes 
Democráticos.  As políticas sociais, ao longo dos anos sempre ficaram na esfera de competência do Estado, no entanto, diante do cenário atual, em que 
a Constituição brasileira de 1988 atribui ao Poder Público e a toda a sociedade a responsabilidade por implementar ações sociais, as sociedades 
empresárias passam a ocupar importante papel como atores socialmente responsáveis. O que se propõe nesse projeto é a inclusão social de 
adolescentes como instrumento para a sua formação enquanto cidadãos e sujeitos de direitos, proporcionando aos mesmos noções de cidadania, 
direitos políticos, voltados ao desenvolvimento pleno e intelectual.  OBJETIVOS: O objetivo geral do presente projeto de extensão social é levar lições 
de cidadania para os adolescentes do serviço de acolhimento institucional do Município de Macaé, discutindo-se questões constitucionais e políticas de 
forma lúdica com adolescentes de faixa etária entre 12 e 17 anos, numa interação com discentes do Curso de Direito, através de encontros semanais. 
Os objetivos específicos são: Discutir temas de direito constitucional, de forma lúdica e reflexiva, através de rodas de conversa com os adolescentes 
participantes do projeto; Realizar visitas guiadas com os adolescentes para conhecer espaços de deliberação política e Poderes; Apresentar aos 
adolescentes tipos de profissões, através de rodas de conversa com profissionais de diversas áreas, a fim de contribuir com o desenvolvimento de 
habilidades e interesse no campo da profissionalização. METODOLOGIA: A presente pesquisa será empírica e sua implementação se dará de forma 
participativa. Os dados serão analisados com técnicas qualitativas e quantitativas. Os encontros serão realizados nas sedes do CEMAIA, onde residem 
os adolescentes, sendo necessário apenas um computador, uma impressora e uma televisão, tem como abrangência geográfica o Município de Macaé.

Docente orientador: CESARIA CATARINA CARVALHO RIBEIRO DE MA E-mail: cesaria.souza@estacio.br* Bolsista

Título: APRENDENDO SOBRE DIREITOS, SUSTENTABILIDADE E CIDADANIA: EDUCAÇÃO EM DIREITOS FUNDAMENTAIS E PRECEITOS CIDADÃOS NA 
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO: Trata-se de projeto de extensão que busca gerar transferência de conhecimento da graduação em Direito para a sociedade civil da 
localidade no campus Santa Cruz (Rio de Janeiro) através de ""alfabetização"" constitucional de jovens de escolas públicas da região. O projeto 
pretende ensinar de forma lúdica e simples preceitos básicos acerca dos direitos fundamentais, sustentabilidade, cidadania e mecanismos 
democráticos previstos na Constituição Federal, através da realização de aulas e dinâmicas a serem ministradas por discentes da graduação em Direito 
do campus Santa Cruz, sob supervisão de docente coordenador. JUSTIFICATIVA O texto constitucional brasileiro é inegavelmente extenso, e sua 
linguagem nem sempre é de simples compreensão, especialmente para aqueles que não possuem formação jurídica formal. Apesar disso, trata-se do 
documento fundamental que estabelece nossos direitos fundamentais, organiza o Estado brasileiro, determina nossos deveres cidadãos, garante 
através de suas regras o Estado democrático. Ocorre que uma parcela expressiva de brasileiros não detém conhecimento sobre a Constituição Federal. 
De acordo com pesquisa realizada pelo DataSenado (2013), 7,8% da amostra entrevistada revelaram não ter nenhum conhecimento da Constituição e 
outros 35,1% declarem ter um baixo conhecimento dela, ainda que a participação ativa dos cidadãos seja crucial para pleno desenvolvimento da 
democracia. Deste modo, formar cidadãos que tenham domínio sobre seus direitos representa uma das missões da universidade, em especial dos 
cursos de Direito. OBJETIVOS - capacitar alunos da graduação que estejam aptos a ensinar de forma simples as premissas básicas de direitos 
fundamentais, sustentabilidade e cidadania para jovens; - ensinar sobre direitos fundamentais e noções básicas de cidadania, sustentabilidade e 
democracia previstas na Constituição Federal para alunos do ensino médio e fundamental de escolas públicas locais; - disseminar noções básicas de 
democracia e cidadania constitucional na sociedade civil; METODOLOGIA Para a capacitação dos estudantes da graduação em Direito que estarão 
envolvidos na atividade de extensão serão utilizadas ferramentas de metodologia ativa, por meio de pesquisas supervisionadas, dinâmicas e estudos de 
caso. Para as atividades a serem exercidas com os jovens de escolas públicas envolvidas no projeto, pretende-se fazer uso de métodos indutivos e 
dedutivos de educação, dinâmicas e atividades socioeducativas planejados de maneira simplificada e com linguagem apropriada ao público. 
VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA O projeto não necessita de maiores fontes de recursos financeiros, tendo em vista que utiliza basicamente 
alunos voluntários do curso de graduação em Direito da Universidade que receberão horas de atividades de extensão. Não há necessidade de compra 
de materiais, tendo em vista que as pesquisas necessárias para preparação dos estudantes poderão ser realizadas na biblioteca e nos laboratórios do 
campus. METAS - Educar em direitos fundamentais, sustentabilidade e preceitos cidadãos jovens de escolas públicas da região de Santa Cruz - Difundir 
os conceitos básicos da Constituição Federal para a sociedade civil. IMPACTO SOCIAL: Educar jovens para que sejam cidadãos conscientes trará impacto 
relevante à sociedade. Incentivar o aprendizado das premissas básicas da Constituição Federal desde cedo, desde a educação escolar, se traduzirá no 
futuro em melhores cidadãos e agentes públicos, e benefícios para a sociedade como um todo. ABRANGENCIA GEOGRAFICA Região abrangida pelos 
bairros de Santa Cruz, Paciência e Cosmos na cidade do Rio de Janeiro. REFERÊNCIAS CERVO, A.; BERVIAN, F. A. Metodologia científica. São Paulo: 
McGraw-Hill do Brasil, 1978. DELVAL, Juan. Aprender na vida e aprender na escola. Porto Alegre: Artmed Editora. 2001. SACAVINO, Susana. Direito 
humano à educação no Brasil: uma conquista para todos/as? João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2008.

Docente orientador: WLADIMIR CERVEIRA DE ALENCAR E-mail: wladimir.alencar@estacio.br* Bolsista

Título: CINESTACIO – EDIÇÃO 1: DIRETOS HUMANOS, VULNERABILIDADES E SEGURANÇA PÚBLICA 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O presente projeto de extensão tem como objetivo principal discutir temáticas importantes na atualidade através da arte trabalhando em conjunto 
com docentes, discente e comunidade em geral. O Cinestacio se desenvolverá a partir de filmes e documentários que serão exibidos simultaneamente 
no auditório do Campus Copacabana e na internet para os participantes da atividade que, após o término do filme terão um espaço aberto para 
discussão. A atividade se justifica dentro de um contexto em que existe uma demanda para discutir assuntos que envolvam Diretos Humanos, 
Vulnerabilidades e Segurança Pública, a fim de conscientizar e provocar na comunidade acadêmica e não acadêmica um senso crítico e um espírito de 
transformação através da educação. O objetivo principal é discutir temáticas importantes na atualidade através da arte, e assim desenvolver nos 
participantes a consciência, o senso crítico e o engajamento com a instituição. Como a atividade será aberta a comunidade em geral, também se tem 
como objetivo gerar no não aluno um desejo de conhecer o ambiente universitário, e posteriormente fazer com que esse possa se tornar aluno. 
Metodologicamente a atividade se desenvolverá da seguinte maneira: Encontros quinzenais ou mensais, a depender da demanda, em horários pré-
estabelecidos e amplamente divulgados para o filme ou documentário a ser apresentado no auditório do campus e simultaneamente na internet. Após 
a exibição da obra haverá uma rodada de debates com professores especialistas na temática e a participação de todos os presentes. O projeto é 
bastante viável em termos econômicos e financeiros pois, serão utilizados os recursos já existentes no campus e os filmes e documentários serão 
exibidos via streaming disponibilizado através da conta da coordenadora do projeto. As metas e o impacto social causados pelo projeto estão 
intimamente ligados. A meta é justamente alcançar alunos e não alunos da instituição e proporcionar uma experiência única em um espaço de 
acolhimento e inclusão utilizando a arte como sensibilizador, para que assim seja possível gerar consciência através da educação e, fazer com que essas 
pessoas sejam multiplicadoras em seus entornos, gerando assim um forte impacto social. Como já explicitado o projeto visa apresentar filmes e 
documentários ao vivo, no auditório do campus Copacabana e na internet, o que faz quem que a abrangência geográfica seja ilimitada. E por fim, é 
importante destacar a força que a cultura exerce sobre as pessoas e as infinitas possibilidades que podem ser criadas a partir do fomento a consciência 
e ao senso crítico das pessoas que participarem do presente projeto de extensão, que tem tudo para se tornar referência.

Docente orientador: ILANA ALÓ CARDOSO RIBEIRO E-mail: ribeiro.ilana@estacio.br* Bolsista
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Consolidado como ator político permanente, e independente de ideologia, o direito é pauta das discussões prementes da sociedade. Mais do que isso. 
Induz o imaginário popular a pensar que por meio dele será possível algum progresso, ou então, por outro lado, que eventuais abusos são por ele 
validados sob o verniz da legalidade.  Não por acaso há os que defendem a supressão de direitos, e até instituições, fato público e notório. Outros, por 
sua vez, entendem que apenas através de produção legislativa específica, e adequada interpretação pelos Tribunais, será possível compelir poder 
público e sociedade a caminhar na direção de uma realidade menos desigual. Em comum nas duas vertentes está o fato de que, excluídos operadores 
do direito, nenhuma delas compreende ao certo como se dá a produção legislativa e sua eficácia decorrente das decisões judiciais. O desencontro da 
sociedade com a ciência jurídica é evidente. A imprensa noticia, mas não sabe explicar. A sociedade absorve aleatoriamente o que consome, variando a 
qualidade (e veracidade) de acordo com o veículo de comunicação eleito. Considerando que o principal canal de desinformação é o das mídias sociais, 
compreende-se que não é negando a utilização desse fenômeno que o problema poderá ser mitigado. Ao revés, entende-se que elas precisam ser 
utilizadas para, com qualidade, traduzir ao público o que efetivamente significam as notícias jurídicas que repercutem semanalmente. Justifica-se o 
projeto como uma contribuição da instituição ante a necessária interlocução com a sociedade, além do âmbito regional, tendo em vista a utilização das 
mídias para propagação de conteúdo gratuitamente. O objetivo é tornar acessível o entendimento jurídico, traduzindo seus impactos e abrindo 
caminho para uma consciência crítica minimamente esclarecida e qualificada. Serão dois encontros mensais, de 1h de duração, com a presença dos 
integrantes do Laboratório do Curso de Direito (NPJ) da unidade Copacabana. Inspirado no formato podcast, será transmitido ao vivo nas primeiras e 
terceiras segundas-feiras do mês, repercutindo as últimas notícias jurídicas relevantes com linguagem acessível a todos os públicos. Além dos 
encontros habituais, o projeto irá buscar convidados que tratem de assuntos de grande repercussão para realizar encontros adicionais a fim de 
aprofundar as formulações. A interdisciplinaridade também será observada no que diz respeito a especialidade do convidado, tudo com vistas a 
amplificar a análise e seu diálogo com outras áreas do conhecimento. O apoio financeiro disponibilizado é suficiente para a realização do projeto, 
notadamente se considerado que contará, ainda, com o apoio físico e administrativo do NPJ Copacabana, possibilitando sua imediata implementação. 
Como meta o projeto pretende construir uma ponte de diálogo entre a instituição e sociedade, passando a ser referência para elucidação e tradução 
das relevantes questões jurídico-sociais que impactam as relações sociais e jurídicas da atualidade. A abrangência geográfica, apesar da unidade de 
estar situada no bairro de Copacabana (Rio de Janeiro), a ela não deve se limitar, notadamente quando o objetivo é interlocução entre o curso e a 
sociedade em geral, propagada remotamente e por fácil acesso via rede social. Por fim, deve-se consignar que trabalho parecido já foi desenvolvido 
pelo professor responsável, em atividade vinculada ao NPJ que coordena, aprovada pelo colegiado em 2021.2, através de dois dias de lives via 
Instagram da Unidade, na qual a convidada e especialista, Francielli Mores, abordou tema da atualidade sob o título “O direito internacional dos 
conflitos armados e a conjuntura afegã”.
O evento, realizado nos dias 19/10/2021 e 20/10/2021, está evidenciado e publicado no Instagram @estaciocopacabana, disponível em 
https://www.instagram.com/p/CVNuTu4rgUb/ e https://www.instagram.com/p/CVPw2-FhjZX/.
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Título: GLOBAL WOMEN’S NARRATIVES PROJECT: MULHERES CIGANAS 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Global Women’s Narratives Project (GWNP) (https://www.oxfordglobalethics.org/womens-narratives) foi fundado como um projeto da Cátedra 
UNESCO de Humanidades e Ética Globais com financiamento inicial do Conselho Carnegie para Ética em Assuntos Internacionais, sob a liderança da 
Profa. Lyn-Boyd Judson. A missão do Global Women’s Narratives Project é amplificar as vozes e as experiências das mulheres por meio do poder das 
narrativas femininas.  O Global Women’s Narratives Project envolve o poder pessoal e coletivo das experiências vividas pelas mulheres para criar um 
banco de dados de narrativas que contadores de histórias, legisladores, acadêmicos, advogados e defensores dos direitos humanos podem usar para 
afetar as mudanças sociais de respeito aos direitos humano das mulheres. Nossos temas narrativos são:  guerra e paz, religião, saúde global, violência 
de gênero, trabalho da vida e identidade. O grupo de mulheres que optei em direcionar o meu projeto é o das mulheres de etnia cigana. Calcula-se que 
o número o número de ciganos nômades, seminômades e sedentários atualmente no Brasil é de em torno de 1.5000.000, não sendo possível saber 
quantas pessoas desse grupo são mulheres, haja vista nunca ter sido realizado um censo pelo IBGE. Portanto, tendo em perspectiva a situação de 
vulnerabilidade vivida pelos ciganos, e, na verdade, se comparados com outras minorias ou grupos vulneráveis, eles parecem ser os mais invisíveis 
entre os invisíveis, optei, através deste projeto de narrativas femininas, em dar voz às mulheres ciganas, através da realização de entrevistas, para que 
possam narrar suas histórias, experiências, dificuldades, conquistas, tradições e lutas. Em outras palavras, a partir da concepção de que ser mulher é 
uma identidade significativa que une histórias, o objetivo geral deste projeto está concentrado na simplicidade radical de compartilhas essas histórias, 
reivindicar espaço e dar voz às mulheres ciganas no recorte da sociedade brasileira. Para o ano de 2022, a proposta é a realização de no mínimo 10 
entrevistas com mulheres ciganas, com a participação de no mínimo 2 alunas da graduação em direito, bem como a análise de declarações que 
mulheres ciganas tenham emitido em suas redes sociais e reportagens. Por fim, não é possível a previsão de um número de beneficiados com o 
projeto, uma vez que seu potencial de impacto é global. Os depoimentos visam aportar informações para plataforma do Global Women’s Narratives 
que servirá como repositório das narrativas femininas pelo mundo. Cabe ainda dizer que a coordenação geral do Global Women’s Narratives está 
implementando um projeto de tradução/versão dos depoimentos do site, a fim de que seja superada a barreira linguística de acesso às histórias das 
mulheres.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO: Ao estabelecer uma relação inicial entre a reflexão sobre Direitos Humanos e Cinema e sobre o possível uso de obras audiovisuais como 
ferramentas de fomento à criticização do sujeito, exige-se como pressuposto um olhar mais amplo sobre os meios de análise e interpretação das 
narrativas, linguagens e discursos que contêm as produções cinematográficas. A sétima arte é constituída por uma linguagem complexa a partir de um 
texto multissemiótico que se beneficia da relação entre autor e espectador para alcançar seus efeitos, seja puro deleite, seja incentivar reflexões ou 
mesmo narrar histórias reais ou ficcionais, culminando por haver diversas possibilidades de uso, análise e interpretação. Os filmes têm um poder ainda 
pouco explorado academicamente de através de um exercício distinto reconstruir conhecimentos, reconstruir narrativas e formar consensos (Chomsky 
& Herman, 2013). Através do estudo dos filmes que exploram temáticas atinentes à dignidade da pessoa humana e seus desdobramentos, sujeitos 
podem ser desafiados a repensar a realidade a partir da ficção e dos elementos objetos de conotação e denotação por ela desenhados. JUSTIFICATIVA: 
Acredita-se que, com a proposta do presente trabalho, a apreciação artística e os debates reflexivos após as sessões de cinema de  filmes que sobre 
Direitos Humanos serão importantes ferramentas de fomento à criticização do sujeito, além de (em sendo participante discente), complementação de 
estudo teórico a respeito dos pilares deste importante e já inolvidável ramo do direito no plano não só nacional, como internacional. OBJETIVOS: 
Incentivar a reflexão sobre os Direitos Humanos como fator orientador de releitura de todo o ordenamento jurídico pátrio e de toda a realidade social 
atual. METODOLOGIA: Sugerir filmes que abordem a temática dos Direitos Humanos ao corpo de participantes, bem como aceitar propostas de filmes. 
Incentivar leituras teóricas sobre Direitos Humanos.  Promover encontros periódicos para em auditório da universidade veicular o filme objeto de 
futuro debate (ou a veiculação através da plataforma Teams caso haja determinação em razão de ordem sanitária). Promover o debate sobre o filme e 
os temas abordados. Colher resenhas críticas sobre cada um dos filmes, lastreadas com fundamentação teórica, distribuídas entre os participantes, 
para apresentação de trabalho em seminários e congressos. Organizar uma coletânea de artigos a ser publicada eletronicamente e fisicamente com os 
custos arcados pelos próprios participantes interessados. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: O projeto não demanda investimento financeiro. 
Demanda apenas que a universidade UNESA ceda suas instalações de auditório para a realização do cinema, ou caso não seja possível em razão da 
pandemia do Covid-19, que seja possível o uso da plataforma Teams. METAS: Fomentar a reflexão crítica sobre os Direitos Humanos no corpo de 
participantes, bem como a sua humanização. IMPACTO SOCIAL: O projeto que também poderá ser aberto à comunidade,  gerará impacto nos próprios 
alunos selecionados a participar do projeto, ao ser instrumento viabilizador do postulado da dignidade da pessoa humana e propagador de 
mais/maior/um pouco mais de humanidade e compreensão da realidade na qual estão inseridos.

Docente orientador: JERUSA SILVA NINA DE AZEVEDO DA LUZ E-mail: jerusa.sluz@professores.estacio.br* Bolsista

Título: NÚCLEO DE EXTENSÃO “JUSFILIA” – O DIREITO COMO UM LUGAR: DESENVOLVENDO RELAÇÕES INOVADORAS COM O DIREITO.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Núcleo de Extensão “Jusfilia” busca fomentar relações inovadoras entre as pessoas (professores, estudantes e cidadãos) e o mundo jurídico.
As ações extensionistas visam proporcionar uma relação de afeição com o Direito, fazendo dele um lugar, tal como entendido pelo célebre geógrafo Yi-
Fu Tuan. O Direito como um lugar surge quando é possível experienciá-lo. O Núcleo proporcionará aos alunos a experimentação, com orientação, do 
Direito através das audiências trabalhistas, com posterior discussão do aprendizado, vinculando teoria à prática. Com os conhecimentos consolidados, 
os alunos integrantes do projeto compartilharão seus aprendizados com a população que busca a tutela jurisdicional. Justificativa. No contexto social e 
político brasileiro há um déficit de formação cidadã em Direito. Inúmeras vezes, a única relação dos cidadãos com o Direito é através do aparelho 
repressor do Estado. Qual é o lugar do Direito para esses cidadãos? Por isso, o Núcleo propõe ações extensionistas que transformem a relação com o 
Direito, reunindo professores, alunos e cidadãos, favorecendo a união indissolúvel do ensino-pesquisa-extensão. As audiências trabalhistas são espaços 
adequados para a aplicação das ações extensionistas, pois alia a necessária prática dos aprendizados teóricos do aluno e oportunidade de acesso aos 
cidadãos que porventura não possuam uma relação com o Direito. 
Objetivos
Proporcionar experiências práticas com Direito para os alunos integrantes do projeto
Transformar a relação dos cidadãos com o Direito mediante formação em educação em direitos
Integrar o conhecimento interdisciplinar na atuação dos futuros egressos do curso
Formar alunos preocupados com a difusão do saber jurídico para além das suas relações profissionais primárias.
Metodologia
São elegíveis para integrar o projeto os alunos a partir do terceiro período. Os encontros serão quinzenais, alternando os conteúdos teóricos e práticos, 
visando a formação dos alunos como multiplicadores de uma nova relação com o Direito.
Nas semanas em que não houver reunião, o docente supervisionará o trabalho de campo dos alunos (observação das audiências trabalhistas), em datas 
pré-definidas.
Após 8 semanas, o Núcleo produzirá material escrito e gravado em vídeo a ser divulgado na internet (site e/ou redes sociais).
Caso as regras sanitárias permitam, o material produzido será divulgado nas salas de espera das audiências, com autorização do órgão judiciário.
Esse ciclo, que compreende 12 semanas, será renovado por outras duas vezes.
Os últimos dois meses do projeto serão dedicados para escrita de artigos acadêmicos que relatem a experiência extensionista, consolidando e 
difundindo o conhecimento produzido.
Viabilidade econômico-financeira
O presente projeto requer parcos recursos para sua viabilidade econômico-financeira, já que todas as suas etapas podem ser realizadas mediante 
videoconferência. Havendo necessidade de deslocamento para o trabalho de campo, o local do fórum é bem servido de transporte público, com custo 
módico.
Impacto social
Transformar a relação dos alunos e cidadãos com o Direito, a partir de experiência inovadoras. 
Abrangência geográfica: Macaé-RJ.
Epifani Filho, Marco Aurélio Alves. Informar, decidir e registrar: administração dos processos judiciais eletrônicos na Justiça do Trabalho em Niterói/RJ. 
Niterói, 2015. (Dissertação)
GERALDO, Pedro Heitor Barros . A audiência judicial em ação: uma etnografia das interações entre juristas e jurisdicionados na França. Revista Direito 
GV, v. 9, p. 635-658, 2013.
KANT DE LIMA, Roberto; LUPETTI BAPTISTA, Bárbara Gomes. O desafio de realizar pesquisa empírica no Direito: uma contribuição antropológica. 
TUAN, Yi-Fu. Espaço e Lugar [livro eletrônico]: a perspectiva da experiência. Tradução: Lívia de Oliveira – Londrina: Eduel, 2015.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO:A cultura da sentença acabou acarretando o que hoje nós reconhecemos como crise do Judiciário. Cientes de que tal realidade deve ser 
alterada sob pena de violar a eficiência das decisões judiciais, o CNJ editou a R.125/10, instituindo uma política pública judiciária nacional de 
implantação dos RADs, importando o sistema multiportas dos EUA. Na sequência, tivemos a entrada em vigor do CPC e da Lei 13140/15,que vieram 
reforçar a importância da autocomposição. Todavia, apesar de tantas implementações, a realidade ainda demonstra um grande bloqueio dos cidadãos 
em adotar tais métodos, provavelmente pela falta de informações sobre suas vantagens ou pelo desconhecimento de suas possibilidades, o que ainda 
ocasiona um grande aumento no número de processos.
JUSTIFICATIVA:Com base na premissa de que tal realidade deve ser alterada, e sendo certo que os conflitos devem ser analisados para que se escolha o 
melhor método para sua solução, verifica-se a necessidade de demonstrar à sociedade a existência de métodos tão eficazes (ou até mesmo mais) 
quanto o Poder Judiciário. Dessa forma, torna-se indiscutível a importância de se alinhar palestras e atendimento jurídico prévio com o intuito de 
viabilizar a triagem e, a depender do conflito apresentado, iniciar os procedimentos para viabilizar a autocomposição, gerando resultados positivos 
para toda sociedade.
OBJETIVOS:Levar à sociedade conhecimentos sobre os sistemas de acesso à justiça por meio de palestras e distribuição de cartilhas elaboradas pela 
equipe.Demonstrar, na prática, que os conflitos não precisam ser resolvidos unicamente por meio do Poder Judiciário, esclarecendo a importância da 
autocomposição. Desenvolver habilidades metodológicas juntos aos discentes, buscando estratégias que viabilizem a efetiva triagem dos conflitos 
vivenciados pela comunidade, fazendo o correto direcionamento às ‘portas’ atualmente existentes. Instruir, iniciar e acompanhar as fases extrajudiciais 
para a solução de conflitos por meio de plataformas online governamentais (e.g.Consumidor.Gov), prestando o auxílio necessário aos cidadãos que 
puderem ser encaminhados para tal porta.
METODOLOGIA:O projeto será desenvolvido pelos discentes do Direito da UNESA Resende, mediante a realização palestras e assessoria jurídica prévia 
junto à comunidade da cidade (maiores de 18 anos),especialmente com relação aos conflitos que envolvam Direito do Consumidor, com o intuito de 
orientá-los sobre a possibilidade de utilização dos MASCs, especialmente extrajudiciais.
Após atendimento prévio, haverá a seleção dos conflitos que possibilitam a utilização de sistemas governamentais para a solução extrajudicial do 
conflito, bem como do sistema pré-processual(CEJUSC).
VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA:Incluiremos os discentes no mundo da pesquisa, demonstrando a necessidade de constante capacitação 
profissional com o fito de prover atualização dos conhecimentos para que haja a possibilidade de atingir não só realização profissional como fortalecer 
o compromisso social. Além disso, ultrapassaremos as barreiras físicas da UNESA, fortalecendo o nome da instituição, já que os encontros serão 
realizados em espaço públicos e de grande circulação de pessoas, com o intuito de demonstrar que existem métodos adequados para cada tipo de 
conflito, reforçando o compromisso da UNESA com o efetivo acesso à justiça, com a obtenção de resultados mais eficazes aos indivíduos sem a 
necessidade de se valer, necessariamente, do processo judicial. Busca-se a realização de parcerias com empresas para obter apoios para a realização 
dos eventos e produção de material para divulgação, reforçando o compromisso da Estácio.
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:Limite de atuação: atendimentos apenas aos moradores de Resende maiores de 18 anos. Todavia, as palestras serão 
realizadas a nível estadual via internet.
REFERÊNCIA: CNJ - Manual de Mediação Judicial. 6ª ed. 201
DALLA, Humberto; MAZZOLA, Marcelo. Manual de mediação.São Paulo : Saraiva Educação. 2019.
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Título: OBSERVATÓRIO DE DIREITOS POLÍTICOS E CIDADANIA (ODPC) – CICLO 2022

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO: O projeto busca consolidar e ampliar os resultados obtidos desde a fundação do ODPC. A acumulação de experiência e know-how sobre 
a criação e utilização de plataformas digitais, a ampliação da rede de contatos e aproximação com entidades são fundamentais para a criação e 
disseminação de conteúdo jurídico e interdisciplinar de utilidade pública. Já existe uma identidade e espaço reconhecidos e muitos manifestam o seu 
desejo em colaborar. O Ciclo 2022 agrega e projeta ainda mais ações extensionistas universitárias nas linhas propostas pelo Comitê Institucional de 
Extensão. Isso significa uma audiência e um número crescente de participantes, além da projeção da Estácio como uma empresa com compromisso 
social. JUSTIFICATIVA: A continuação do ODPC é relevante em uma sociedade polarizada. A sociedade informacional é simultaneamente uma da 
desinformação pois dados falsos circulam facilmente. Divergência propositiva configura dissenso capaz de interromper circuitos de informações falsas 
ou não rigorosas. O foco do ODPC recai sobre o dissenso político e as reações que ele gera em um mundo que se vale de tecnologias digitais apesar 
destas pouco beneficiarem muitos vulneráveis. O acúmulo de informação sobre as atividades humanas sem precedentes passa a ser regulamentado e 
precisa ser discutido. OBJETIVOS: Os objetivos gerais do Prog. Inst. de Extensão são contemplados: formação de discentes; produção de conhecimento 
que integra estudantes, professores e público em geral em um processo de interação projetando o papel da instituição na sociedade; o 
desenvolvimento e fortalecimento de ações extensionistas no âmbito da instituição e entorno; conexão entre teoria e prática para a formação técnica 
e cidadã de discentes. Visa-se produzir e disseminar debates sobre direitos humanos (em esp. os direitos políticos) e cidadania conjugando o 
desenvolvimento humano e ambiental sustentável em um contexto de sociedades desiguais e polarizadas. Em específico, debater informações jurídicas 
e interdisciplinares ligadas a problemas atuais através de vídeos com entrevistas disseminadas em plataformas digitais – acessíveis e de fácil 
compartilhamento e usados para fins educacionais. METODOLOGIA: A sua execução implica uma relação dialética entre produção de conhecimento e 
prática. A atuação durante a pandemia será via entrevistas com pessoas convidadas: docentes, discentes (incl. do mestrado e doutorado) e membros 
da sociedade civil e governo sobre grandes eixos como: democracia, direitos humanos, gestão e segurança públicas. A plataforma de preferência é o 
Youtube. Debates plurais resguardam a diversidade de opiniões e o rigor acadêmico. VIABILIDADE ECON.FINANCEIRA. Uso de voluntários e da versão 
gratuita de ferramentas e espaços digitais. A disseminação digital de informações tem baixo custo. Não há gastos que causem interrupções ao projeto. 
METAS: Incluem o crescente envolvimento de alunos da Estácio e profissionais e o alcance de uma audiência crescente. Formar uma videoteca. Busca-
se o dobro de visualizações que os vídeos atuais obtiveram e a continuação da sinergia entre extensão, ensino e pesquisa do docente e a interseção das 
áreas de pesquisa da Estácio. IMPACTO E ABRANG. GEOGRÁFICA: Com vídeos online, o impacto é potencialmente superior ao de ações presenciais. 
Não há fronteiras geográficas e temporais. Impacto ainda maior com entrevistados de várias regiões, com suas redes e canais de difusão. Quanto a 
docentes que usem os vídeos: o alcance é ainda maior. O projeto sublinha a multidimensionalidade e importância dos direitos humanos. Pode romper 
circuitos de circulação de dados falsos, alterar pensamentos e ação acríticas: são catalisadores de mudanças sociais. Produtos vinculados ao Programa 
Institucional de Extensão, com um impacto positivo para a Instituição. REFERÊNCIAS: Constituição; documentos da ONU (ex. metas do 
desenvolvimento sustentável); leis especiais (incl. LGPD); Obra de C. Sunstein e M. Tushnet.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Universidade Estácio de Sá, por intermédio da sua Unidade localizada no município de Resende, em parceria com a Secretaria Municipal de 
Assistência Social e de Direitos Humanos, bem como a Patrulha Maria da Penha, localizada no mesmo município, pretende prestar assistência jurídica 
tanto a patrulha, ao setor de Direitos Humanos, delegacia como ao NIAM - Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher. O índice de abuso das 
mulheres que já era muito elevado, aumentou muito durante os dois últimos anos, por conta da pandemia, que fez com que as famílias passassem 
mais tempo juntos, com trabalhos remotos – home office, e aulas on line. A agressão que já existia com uma menor convivência, aumentou com essa 
convivência mais intensa e diária. Diante deste contexto esse projeto terá como metodologia atender tanto as mulheres em vulnerabilidade, abusadas 
que procuram os setores dos Direitos Humanos; os órgãos do NIAM; a patrulha Maria da Penha; bem como, a delegacia. Para isso além de alunos do 
projeto com plantões na delegacia, já que em Resende não há delegacia da mulher; no órgão do NIAM, até mesmo na patrulha da Maria da Penha; 
serão realizadas reuniões/palestras/debates/mesas redondas entre outras atividades que por ventura entenderem necessárias nestes locais. Têm o 
intuito de se divulgar a política de Assistência Social para os alunos envolvidos no projeto. Essa divulgação será um acréscimo na formação acadêmica 
desses alunos. O impacto social deste projeto se dará em dois aspectos: o primeiro impacto será em nossos alunos, já que terão a oportunidade de 
contato jurídico com uma situação delicada e que poucas vezes têm acesso através dos estágios corriqueiros; bem como a nossa comunidade, 
principalmente porque em nosso município não temos delegacia da mulher e agentes capacitados para lidar com a mulher em situação de abuso, 
vulnerável. Por meio deste Projeto, também estará se tratando com mais atenção e cuidado sobre os Direitos Humanos, tema tão importante, mas que 
por anos foi deixado de lado por todos da sociedade, bem como pelo grupo de operadores do Direito. Para isso além das atividades descritas até o 
momento também serão disponibilizadas mesas dialógicas, pesquisas e seminários com o objetivo de promover o debate e a conscientização do que de 
fato vêm a ser os "Direitos Humanos" segundo o Direito e como podem ser exercidos, tanto em ambiente universitário como na sociedade civil. Os 
objetivos são demonstrar as mulheres vulneráveis e/ou abusadas quais os Direitos que possuem e que não é normal viver em abuso pelo simples fato 
de ser mulher; além de criar um ambiente favorável à prática de ações de Direitos Humanos nos órgãos relacionados ao tema; promover a interação 
entre os cursos da campus Resende, naquilo que for pertinente, considerando seus objetivos; criar rotinas e processos junto à delegacia, patrulha 
Maria da Penha, órgão do NIAM, bem como, Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e Diretoria de Direitos Humanos que 
favoreça o debate, a prevenção e a resolução de conflitos; divulgar a filosofia de Direitos Humanos, demonstrando que não aceitar o abuso 
simplesmente por ser mulher é um Direito que temos; fomentar a pesquisa e a iniciação científica, considerando a pertinência temática; submeter um 
relato desta experiência em um congresso ou periódico de educação e Direitos Humanos, através de artigo científico. Este projeto é financeiramente 
viável à medida que os recursos para o desenvolvimento deste projeto estão disponíveis na unidade e nos órgãos parceiros. Esperamos alcançar no 
mínimo 08 alunos da Universidade, para ter ao menos 02 alunos em cada órgão parceiro. A meta neste projeto é alcançar pelo menos 04 mulheres por 
mês, ou seja, uma por semana, em pelo menos em um dos órgãos parceiros/conveniados, o que totalizaria 48 (quarenta e oito) mulheres. Se esse 
número fosse em cada um dos parceiros chegaríamos num total de 192 mulheres/famílias.
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Título: PROJETO GLOBAL ETHICS DAY: ÉTICA GLOBAL E DIREITOS HUMANOS. 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Criado pelo Conselho Carnegie de Ética em Assuntos Internacionais, o Dia Global da Ética é um momento anual para fortalecer a ética através das ações 
de indivíduos e organizações. Ele se realiza na terceira quarta-feira de cada mês de outubro. O Dia Global da Ética foi realizado pela primeira vez em 
2014 para ajudar a aumentar a conscientização para a ética e garantir que a ética seja importante - seja na vida diária dos indivíduos, nas decisões das 
corporações ou na criação de leis e políticas. Nos últimos sete anos, indivíduos de mais de 75 países têm participado do Dia Global da Ética. O Dia 
Global da Ética proporciona uma oportunidade para explorar o significado da ética na vida diária e para que as comunidades ao redor do mundo se 
reúnam para identificar e abordar as questões mais críticas enfrentadas pela sociedade - desde pandemias globais, ataques à democracia, crises de 
refugiados, injustiça racial, mudanças climáticas e muito mais. Assim, pretende-se construir ao longo do período do projeto, oficinas preparatórias para 
a celebração do Global Ethics Day que ocorre em outubro, assim como oficinas avaliativas realizadas posteriormente à realização do evento do Dia 
Global da Ética. Justificativa: Com a ética no centro das discussões nacionais e internacionais, se faz necessário o estabelecimento de uma agenda da 
ética global, organizando e concretizando  iniciativas que trabalhem por um futuro ético. Assim, se torna de suma importância a identificação de 
questões éticas críticas, atuais e futuras, que afetam várias áreas das relações humanas como os negócios, a política, a educação, o direito, as  forças 
armadas e na segurança interna. Objetivos: Fortalecer a ética através das ações de indivíduos e da nossa IES com a realização do Dia Global da Ética 
(Global Ethics Day) no Brasil. Identificar as questões éticas críticas atuais e futuras com a realização de encontros preparatórios para o entendimento da 
questão da ética, com a participação de acadêmicos – professores e alunos - e comunidade como um todo. Reunir  especialistas, professores e 
pensadores com a participação da sociedade civil e da comunidade docente e discente, para discutir, em consonância com os Direitos Humanos , 
possíveis soluções éticas para os problemas globais que afetam áreas como os negócios, a ciência, a educação, as forças de segurança, dentre outras. 
Metodologia; Utilização de metodologias ativas, em formato de oficinas, que promovam a reflexão e a construção de ferramentas conceituais básicas 
para o desenvolvimento de um olhar reflexivo sobre a questão da ética em face dos desafios globais atualmente enfrentados e que permitam aos 
alunos um engajamento na agenda de promoção dos valores éticos e disseminação desses valores na comunidade. Viabilidade econômico-financeira: O 
projeto é financeiramente viável e não depende de recursos institucionais. Impacto social: Se dá na sensibilização da comunidade discente e docente e 
da comunidade em geral para a temática da ética e dos Direitos Humanos. Impacto  geográfico:  Município de Rio de Janeiro e sua região 
metropolitana. Havendo realização de atividades on-line esse impacto se ampliará sensivelmente em função da acessibilidade à informação e às 
discussões propostas. Referências: BEITZ, Charles. R.; COHEN, Marshall. International Ethics. New Jersey: Princeton University Press, 1985. BENEDEK, 
W.; MOREIRA, V. GOMES, C. M. Compreender os Direitos Humanos: Manual de Educação para os Direitos Humanos. Carnegie Council for Ethics in 
International Affairs. New York, 2021. < https://www.carnegiecouncil.org/> NINO, C.S. Ética e Direitos Humanos. São Leopoldo: UNISINOS, 1991.
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Economia Criativa

Projeto(s) do curso: ARQUITETURA E URBANISMO

Título: ARQUITETURA DE PASSAGEM? PERMANÊNCIAS E APROPRIAÇÕES NO CENTRO HISTÓRICO DO BAIRRO DA PASSAGEM - CABO FRIO
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
A arquitetura e cidade relacionam-se intrinsicamente e traduzem um modo de viver e a memória de toda uma coletividade. A materialidade e a 
imaterialidade das paisagens formam o patrimônio de uma cidade. De acordo com CHOAY (2010) o patrimônio relaciona diversas esferas e está 
enraizado no espaço e no tempo. Para que o patrimônio se enraíze no tempo é necessário que se enraíze também no espaço. E para criação de raízes 
no espaço é necessária a utilização e ocupação dos mesmos. A questão central do presente projeto perpassa a questão do patrimônio e se adentra no 
cenário contemporâneo, em como a apropriação de ambientes construídos contribui para conservação de bens e pode impulsionar até mesmo o 
turismo cultural. A cidade de Cabo Frio, uma das primeiras cidades do Brasil, conta com importante conjunto edificado no berço de suas primeiras 
edificações, o bairro da Passagem. Atualmente a paisagem vem se transformando, mas preservando ainda algumas características de seu período inicial 
de ocupação. A área vem se destacando como rota turística alternativa e complementar do tradicional turismo praiano, movimentando o bairro 
através do turismo gastronômico e cultural com a instalação de bares e restaurantes em antigas e novas edificações. Nesse preâmbulo situa-se essa 
proposta de trabalho que tem por objetivo realizar o levantamento e registro das ocupações atuais do largo do bairro da Passagem, Cabo Frio, para 
posterior divulgação em mídias sociais, principalmente  Instagram, com o título: Arquitetura de passagem? Retratar e ilustrar a apropriação 
contemporânea de centros históricos e importantes edificações e utilizar como material de divulgação pode dar visibilidade à região para que consolide 
como rota turística contribuindo para a sustentabilidade econômica do município e geração de renda e empregos e para salvaguarda do patrimônio 
cultural existente, como memória do local. O intuito é que o projeto tenha ramificações nacionais futuras e que outras cidades se inspirem na iniciativa, 
impactando cidades brasileiras que possuem patrimônios históricos passíveis de apropriação e incorporação das mesmas para benefício econômico e 
cultural. A metodologia consiste na pesquisa bibliográfica em acervo histórico e no levantamento  e registro da situação atual do bairro através de 
mapas mentais, fotografias e ilustrações. O projeto se viabiliza no tempo e recursos da pesquisa uma vez que a área de abrangência é bem delimitada, 
o escopo do trabalho é bem estruturado e os custos de implementação são reduzidos. Com o projeto, pretende-se visibilidade regional, mas também 
nacional, dada a importância da região. O trabalho buscará evidenciar as possibilidades de apropriação de antigos centros históricos como forma de 
preservação do patrimônio e sustentabilidade econômica, o que pode impactar toda a sociedade do local.  Além desses fatores, edificações da própria 
região de estudo e de outras cidades brasileiras ainda apresentam construções subutilizadas com potenciais de uso e ocupação. Nesse sentido, o 
projeto pode fomentar o uso desses espaços e consolidar o potencial turístico da região a favor da população.
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Título: CARTOGRAFIA E BIOCONSTRUÇÃO COMO ELEMENTOS DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INTERESSE SOCIAL EM ASSENTAMENTOS RURAIS DE 
MACAÉ-RJ

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto nasce do reconhecimento diversos assentamentos rurais de baixa renda em Macaé no estado do Rio de Janeiro. Entre eles destacamos a 
ocupação Edson Nogueira (Rodovia RJ-168, contendo 50 famílias) e o assentamento Owaldo Oliveira (Estrada Macaé/Glicerio, KM 12, Córrego do Ouro, 
cerca de 90 famílias). É sabido (cf. CAU-RJ, 2018) que essas comunidades estão num esforço de ampliar seu repertório técnico construtivo alinhado a 
sustentabilidade. O projeto visa articular a comunidade, estudantes e docentes, na construção de ferramentas que possam contribuir na defesa de seus 
territórios. É objetivo geral é aprofundar o diagnóstico dos conflitos fundiários e da situação do assentamento, com intuito de capacitar os moradores 
para executar técnicas bioconstrutivas. Como justificativa, entendemos que a formação socioeconômica e espacial brasileira (cf. SANTOS, 1993) 
patenteou uma relação entre o mundo rural e o urbano que articulou a agricultura e indústria. A agricultura passou a assumir um papel essencial na 
garantia da expansão da produção (cf. OLIVEIRA, 2003). Contudo, na produção agrícola contemporânea, o antigo latifúndio se associou aos oligopólios, 
que articulados ao capital internacional são capazes de ditar os preços das commodities. Esse processo, é conhecido hoje como agronegócio 
(LEITE:MEDEIROS, 2013, p. 79) e vem reafirmando a monocultura e uso agrotóxicos e transgênicos, que representam um risco para a sociedade. Em 
contrapartida, o censo agropecuário (IBGE, 2006) indica que a agricultura familiar é responsável por fornecer 70% dos alimentos consumidos no Brasil. 
A concentração de terras e a expulsão das comunidades tradicionais, acabaram por diminuir a diversidade da cadeia produtiva (e.g. sementes crioulas e 
culturas nativas), além do abandono das técnicas de plantio (e.g. plantio consorciado e agricultura de coivara) e de construção (e.g. taipa de pilão e pau-
a-pique). Contudo, Macaé registra um déficit habitacional de 25.850 unidades (cf. IBGE, 2010) e um patrimônio ambiental que pode vir a ser paradigma 
em matéria de agroecologia. A metodologia para tratar da moradia parte de: 1. Compreendê-la como parte da articulação rural e urbana, incluindo o 
acesso a infraestrutura básica e a garantia da terra; 2. Atinge especialmente os estratos mais baixos da população; 3. Exige um tratamento 
multidisciplinar; 4. Os moradores detêm um importante saber, necessário na resolução de problemas cotidianos; 5. Todas as ações voltadas para o 
planejamento e gestão devem incorporar a população como protagonista (BIENENSTEIN R., et al, 2017). O projeto está circunscrito a zona rural de 
Macaé e visa capacitar 140 famílias em técnicas de bioconstrução, que possam ser replicadas. Desta forma, objetiva-se contribuir com a redução do 
déficit habitacional e com a agricultura familiar. Para isso, pretende-se organizar: 1) pesquisa bibliográfica sobre cartografia, bioconstrução; 2) Oficinas 
com os moradores; 3) Elaborar mapas sociais; 4) Capacitações sobre bioconstrução; 5) Elaboração de artigo. As oficinas/capacitações serão realizadas 
em conjunto com as comunidades, e os insumos serão contrapartidas das comunidades.
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Título: DO ESCOMBRO AO EDIFÍCIO – UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO PARA A CONFECÇÃO DE TIJOLOS 
ECOLÓGICOS.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: O presente projeto teve início no ano de 2021 onde, por um desejo próprio, decidi procurar uma solução para o entulho gerado pela 
construção civil. A pesquisa gira em torno dos tijolos solo-cimento, conhecidos como tijolos “ecológicos”. O Projeto tem o objetivo de garantir a 
aplicabilidade do novo tijolo que seria fabricado substituindo a matéria prima (Solo) pelo RCD (Resíduo da Construção e Demolição). Justificativa: O 
projeto em questão se torna necessário pois os aterros de RCD da cidade de Petrópolis se encontram em um estado crítico de saturação, sem haver 
mais espaço para o depósito do entulho. A prefeitura coleta aproximadamente 85 toneladas de resíduo por dia que são depositadas no aterro de Pedro 
do Rio, consequentemente estamos enterrando dinheiro e uma possível matéria prima. Objetivo: O Objetivo do projeto é solucionar o mau 
gerenciamento dos resíduos da construção civil que são descartados irregularmente e o déficit habitacional da cidade de Petrópolis. Utilizaríamos 
então os blocos de RCD-Cimento para a construção de casas populares para a população de baixa renda e forneceríamos também o serviço de ATHIS 
(Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social). Metodologia: Para atender as exigências normativas de segurança e garantir a usabilidade do 
produto, serão feitas diversas análises de diferentes lotes produzidos. Será analisada a granulometria ideal de RCD para ser utilizada, índice de absorção 
de água, resistência a compressão, proporção de Cimento-RCD e os demais testes exigidos pelas normas. As análises serão feitas em laboratório e 
serão anotadas as etapas e procedimentos para no final gerar um relatório completo. Viabilidade Econômica: O equipamento necessário para a 
produção dos Blocos custa R$8.358,56 - “Prensa Manual Eco POP” – (Eco Máquinas) que pode ser patrocinado por duas empresas que já 
demonstraram interesse no projeto. Em uma primeira etapa pegaremos o material (Entulho) em usinas já existentes para a realização dos testes. Os 
materiais como, cimento, cal, filito e outros poderiam ser doados por empresas da cidade que possuam interesse em apoiar o projeto. A universidade 
possui betoneira para realizar a homogeneização dos materiais e os equipamentos para realizar os testes em laboratório, dispensando assim a compra 
destes itens. Metas: Adquirir os equipamentos, coletar insumos em usinas de reciclagem, realizar os testes exigidos pelas normas e como passo final 
construir uma residência “modelo” para provar a viabilidade técnica do emprego do novo tijolo. Impacto Social: A população mais impactada será a de 
baixa renda, que é diretamente afetada pelo déficit habitacional e pela injustiça social. Se for validada a aplicabilidade dos tijolos, poderemos favorecer 
diversas famílias que vivem em áreas de risco e em situação vulnerável por construir moradias mais dignas. Além disso, toda a população seria 
beneficiada pois poderia fazer parte do projeto por colaborar com o descarte consciente do entulho. Abrangência Geográfica: O projeto engloba todo o 
município de Petrópolis.
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Título: ECOCAMPUS: TRANSFORMANDO A NOSSA CASA PARA ALÉM DOS MUROS DAS ESCOLAS.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO: No ano de 2021, diante do aumento da inflação, produtos essenciais para o consumo se tornaram encarecidos. Diante desse cenário, 
este projeto poderá mostrar que é possível minimizar os custos para obtenção de produtos, como por exemplo produção de biodigestores (em 
substituição do gás de cozinha), técnicas de compostagens e sistemas de água de reuso. A Universidade Estácio de Sá do campus de Resende/ RJ vem 
buscando aprimorar o desenvolvimento sustentável da própria unidade de forma voluntária e engajada por parte dos professores e alunos, trazendo 
uma abordagem social-urbana, econômica e paisagista. JUSTIFICATIVA: Este projeto tem como objetivo mostrar os benefícios sociais, econômicos e 
ambientais, com a finalidade de divulgar e implementar metodologias que promovam maior participação dos alunos no processo educacional e uma 
aprendizagem mais significativa. Diante da força do tema na região Sul Fluminense, surgiu a possibilidade de se tratar com mais intensidade e cuidado o 
tema “Sustentabilidade e Meio Ambiente”, ainda que explorado pela sociedade de forma limitada ou sem conhecimento, perante seu potencial. 
OBJETIVOS:  Objetivo Geral: O Projeto “ECOCAMPUS: transformando a nossa casa para além dos muros das escolas” promoverá a prática da 
implementação dos pilares da sustentabilidade no ambiente escolar, mostrando os benefícios científicos e sociais, criando um ambiente favorável à 
prática de ações sustentáveis no ambiente escolar com projeção de agregar valores aos alunos, pais, funcionários e toda comunidade envolvida com o 
projeto. Objetivos Específicos: Permitir que os discentes desenvolvam práticas relacionadas às respectivas áreas de conhecimento, promovendo a 
interação entre os cursos; Criar rotinas e processos junto à escola parceira que favoreça o debate, a prevenção e a resolução de conflitos, 
desenvolvendo potencialidades como: liderança e espírito de equipe; Divulgar os pilares da sustentabilidade, promovendo a interação da Universidade 
e a comunidade; Fomentar a pesquisa e a iniciação científica, submetendo um relato desta experiência em congressos ou periódicos através de artigo 
científico. METODOLOGIA: A primeira etapa do projeto consistirá na seleção dos alunos da Universidade Estácio de Sá e de profissionais da Escola 
Parceira com a finalidade de integrarem um grupo de debates e ideias. O grupo se reunirá para debater itens relacionados à melhoria da qualidade do 
processo de aprendizado e como alcançar os objetivos de forma clara, podendo discutir aspectos logísticos, psicológicos, metodológicos e pedagógicos, 
de cunho geral ou específico, devidamente orientado pelo corpo discente da Universidade Estácio de Sá. Assuntos específicos que envolvam a 
prevenção ou resolução de conflitos poderão ser tratados. EQUIPE TÉCNICA: Além do professor/orientador, professores engajados com o tema 
proposto e alunos de qualquer curso, cuja carga horária será designada em edital próprio lançado a cada semestre letivo. Em plano horizontal, os 
setores responsáveis pela implantação e operacionalização das atividades referentes ao projeto, serão: (i) professor orientador do projeto; (ii) 
coordenação dos cursos envolvidos; (iii) agências experimentais; (iv)direção  da Universidade; (v) direção/ gestão da escola parceiras. VIABILIDADE 
ECONÔMICA: Este projeto é financeiramente viável à medida que os recursos para o desenvolvimento deste projeto estão disponíveis na unidade e na 
escola beneficiária. METAS E IMPACTO SOCIAL: Espera-se alcançar, no mínimo, 5 (cinco) alunos da Universidade Estácio de Sá e 3 (três) turmas da 
Educação Básica. A meta deste projeto é alcançar pelo menos 6 (seis) profissionais da escola parceira, aplicar metodologias para despertar o interesse 
nas turmas de alunos da Educação Básica, com média de impacto de 100 (cem) alunos.  ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: Secretaria Estadual de Educação 
do Rio de Janeiro (Regional Médio Paraíba III) e Rede Privada de Ensino em Resende.
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Título: O ESTUDO DA BACIA HIDROGRÁFICA COMO METODOLOGIA PARA PROPOSIÇÃO DE INFRAESTRUTURAS VERDES PARA MITIGAR OS EFEITOS 
DAS INUNDAÇÕES NA CIDADE DE PETRÓPOLIS – RIO DE JANEIRO
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução – Estudos sobre os efeitos da urbanização nas bacias hidrográficas tem se mostrado altamente eficazes para se compreender o impacto 
gerado ao meio ambiente como um todo. Além disso, ele auxilia na compreensão da relação entre as cidades e os rios, em especial à drenagem urbana. 
A cidade de Petrópolis foi projetada pelo Major Julio Frederico Koeler, engenheiro militar, em uma análise das normas descritas no Decreto Imperial 
155 de 16/03/1843 percebe-se que ele propõe uma urbanização que prioriza o rio como componente da paisagem, diferentemente do que era 
adotado nas urbanizações da época que viam o rio como um local para despejo de lixo. Havia uma preocupação com o meio ambiente, colocando as 
construções nas áreas dos vales dos rios e preservando a mata no topo dos morros para garantir a manutenção dos cursos d’água. Porém, alguns erros 
foram cometidos neste planejamento, principalmente processos de alagamento que acometem uma das principais vias de acesso ao centro da cidade, 
seja na dificuldade de locomoção e transporte, sejam danos e perdas materiais e até o pior, que é a possibilidade de vítimas fatais. Justificativa – O 
trabalho se justifica pela necessidade de identificar os pontos que podem sofrer intervenções para minimizar os efeitos causados pela inundação nesses 
pontos críticos da Rua Coronel Veiga e que tanto afetam a população do entorno imediato e em geral. Objetivos – Mitigar os efeitos da chuva de 
duração de duas horas que ocasiona o transbordamento do leito do Rio Quitandinha na área central da Rua Coronel Veiga através da criação e 
implantação de uma rede de infraestrutura verde capaz de concentrar uma maior quantidade de água de chuva no alto curso da bacia hidrográfica 
retardando a concentração e o escoamento da água na calha do rio que passa pela referida rua. Metodologia - O projeto buscará incorporar o discente 
no estudo da bacia hidrográfica baseado no modelo de diagnóstico ABC desenvolvido pelo professor de arquitetura paisagística e planejamento urbano 
na Universidade de Massachusetts Amhers, Jack F. Ahern, onde é aplicada a teoria da ecologia da paisagem urbana em cidades para fornecer serviços 
ecossistêmicos e construir capacidade de resiliência. Analisar as diversas possibilidades de infraestruturas verdes e suas possíveis aplicabilidades neste 
estudo. Viabilidade – As atividades podem ser realizadas de maneira remota e, quando necessário, a pesquisa de campo é facilitada por se tratar de 
local dentro da cidade e de fácil acesso aos discentes. Metas - O projeto tem pretensão de verificar a viabilidade do uso de infraestruturas verdes para 
mitigar os efeitos de uma chuva de duração de duas horas que nos dias atuais causa o alagamento de uma via de extrema importância na ligação entre 
bairros e o centro histórico da cidade de Petrópolis. Impacto – Confirmada a viabilidade da aplicação das infraestruturas verde, estima-se que grande 
parte da população da cidade será impactada pois o alagamento que ocorre frequentemente traz diversos problemas e prejuízos para a população 
local e do entorno. Abrangência - O projeto terá abrangência local na cidade de Petrópolis, a ocupação da bacia hidrográfica e seus efeitos na cidade.
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Título: OFICINAS DE DESENHO DA ESTÁCIO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: Os empreendimentos que utilizam conhecimentos artísticos relacionados a cultura e a produção intelectual cujo processo é capaz de gerar 
criativamente bens tangíveis ou intangíveis, está desde 2001, relacionado ao setor da Economia Criativa, definido pelo professor John Howkins em seu 
livro: “The Creative Economy: How People Make Money from Ideas”. A representação gráfica é uma forma de representar uma ideia. Neste caso, não 
há como demonstrar um conceito ou um encadeamento de proposições formando um projeto sem poder representá-lo visualmente. Desta forma, a 
prática de desenho é um dos principais elementos para a formação de negócios em diversas áreas da economia criativa (mídias, cultura, tecnologia, 
eventos, entretenimento e turismo). A representação gráfica é igualmente importante para a Arquitetura, embora tenha sido remanejada pela 
tecnologia de modo a garantir desenhos digitais até alcançar sua máxima modelização com a realidade virtual. Entretanto, nesta área também é 
necessário, primeiramente, expressar-se em desenhos, a fim de criar conceitos através de propostas urbanísticas para a coletividade ou para um 
indivíduo. Porém, as práticas de desenho relegada à educação formal muitas vezes demonstram se aquém das perspectivas e necessidades das pessoas 
que pretendem cursar no ensino superior, disciplinas relacionadas à formação da economia criativa. Sendo assim, o curso de extensão proposto atrai 
alunos do nível superior, assim como alunos que pretendem cursar o nível superior e profissionais de todas as áreas e demais pessoas em formação 
interessadas nas práticas de desenho, idosos, adultos, jovens e crianças. Justificativa: Existe uma ampla demanda para aprender a desenhar. Tendo em 
vista a realização do curso de Desenho Artístico oferecido pelo projeto “Capacita Resende” em 2011, oferecido por videoconferência pela Faculdade 
Estácio de Sá, que contou com a participação de cerca de 50 alunos. Ocorreram diversas solicitações de disponibilização do mesmo curso em outros 
horários. Outro fato relevante, foi a procura da professora dr.ª Gisele, do Colégio Estadual João Maia, para desenvolver um projeto que orientasse os 
alunos que desenhavam bem e precisavam melhorar a prática de desenho, no nível médio. Além disso, a Direção do Museu de Arte Moderna de 
Resende me relatou a constante busca de pessoas de todas as idades por aulas de atividades gratuitas de desenho. Tendo em vista a percepção de uma 
demanda na cidade tal atividade será de grande impacto social e de interação direta entre o campus e a comunidade. Objetivos: O objetivo das Oficinas 
de Desenho é introduzir práticas de desenho artístico e de desenho de observação como forma de desenvolver processos criativos e integrar as 
práticas de desenho e expressão. Metodologia: A abordagem metodológica das oficinas será definida de acordo com a faixa etária dos públicos e dos 
interesses específicos em torno do desenho artístico. Viabilidade econômica-financeira, metas, impacto social e abrangência geográfica: O público alvo 
das oficinas são, estudantes do ensino fundamental e médio, estudantes de nível superior,  profissionais da área de arquitetura, design e demais áreas 
interessadas em desenho. Para a execução destas oficinas poderemos utilizar as instalações da universidade, em horários que não ocorram as aulas. 
Esta proposta tem como meta ofertar oficinas que atendam a todos os estudantes desde do ensino fundamental ao ensino superior e a elaborar no 
final do ano um portfólio virtual com esses desenhos e se possível desenvolver uma Mostra dos desenhos a serem expostos formando um Corredor 
Cultural no Campus Resende. A proposta é divulgar as oficinas nas cidades de Resende, Itatiaia, Porto Real, Quatis, Queluz e Bocaina de Minas.

Docente orientador: TIAGO CARDOSO GOMES E-mail: tiago.cardoso@estacio.br* Bolsista

Título: RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO DA CIDADE DE RESENDE.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
A pesquisa tem como principal objetivo promover o reconhecimento dos patrimônios arquitetônicos situados em Resende, localizada no Estado do Rio 
de Janeiro. Implantada as margens do Rio Paraíba do Sul e próxima as divisas entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Sua fundação, iniciada no 
século XVIII, se consolidou durante o ciclo do café com o desenvolvimento de inúmeras fazendas que a tornou reconhecida como um polo produtor. 
Com o enfraquecimento de sua produção a cidade passou por transformações, a tornando uma referência para instalação de diferentes industrias, o 
que acabou apagando um pouco a relevância de seu passado histórico. Nesse ponto a arquitetura local se faz como um registro documental que nos 
conta sobre essas transformações, ao deter de forma hibrida edificações em estilo Neoclássico em meio as contemporâneas. É importante destacar 
que na maioria dos casos, essas construções se encontram subutilizadas, estando vazias ou com usos que não estimulam o envolvimento e cuidado por 
parte da população. Fator esse que chama a atenção principalmente por parte dos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo, que identificaram o 
potencial existente e que ainda não foi explorado. Compreende-se que a valorização do patrimônio arquitetônico está vinculada com o turismo além 
de ser um vínculo diretamente relacionado com a sensação de pertencimento e com a qualidade de vida. Os patrimônios históricos e artísticos contam 
sobre nossas origens e processos históricos, sendo um caminho para entendermos quem somos, o que justificam suas identificações e preservações. 
Dessa forma, a partir do reconhecimento dos valores atribuídos que justificaram a promoção de ações de valorização, os alunos pesquisadores 
envolvidos desenvolverão um método simplificado para exposição desses bens, que serão divulgados para a população local. Ao compreender a 
importância desse passo, que tem como pontos positivos a educação patrimonial, a valorização da cidade, o reforço da identidade pelos habitantes e 
até mesmo o incentivo ao turismo cultural. Resende atualmente não tem como uma atividade econômica expressiva o turismo, o que acaba se 
tornando uma forte justificativa. Por ser um polo industrial, além do reconhecimento por sediar a Academia dos Agulhas Negras do Exercício, a cidade 
passou a se caracterizar como um lugar de passagem. Cercada por cidades que exploram o turismo de bens naturais, como Penedo e Itatiaia, Resende 
não promove atividades que ressaltem o valor do patrimônio histórico arquitetônico entre seus habitantes e nem como referência atrativa de 
atividades turísticas, o que poderia vir a se tornar uma importante fonte econômica. De forma geral, essa pesquisa por permitir o desenvolvimento de 
um produto final que terá uma fase de retorno a população, permitirá o impacto direto, assim como será uma forma de criar visibilidade para a 
instituição promovedora da pesquisa em prol da população local. Como metodologia teremos diferentes fases. Iniciada pela investigação, para 
identificação dos bens, seus históricos, características e situação atual. Como parte da produção do material para apresentação ao público será 
produzido material gráfico, como desenhos, maquetes e pranchas para apresentar a trajetória histórica e artística dessas edificações que as tornaram 
relevantes. Por fim, haverá uma consulta aos principais órgãos atuantes na cidade para desenvolvimento de uma abordagem junto a população e 
facilitação do acesso ao material produzido. A viabilidade econômico-financeira se mostra positiva ao necessitarmos de informações buscadas através 
dos órgãos públicos administrativos dos patrimônios de Resende, sendo esses o Municipal, Estadual (INEPAC) e Federal (IPHAN). Assim, os alunos irão 
necessitar somente de computadores, máquinas fotográficas e trenas para realização de registros.

Docente orientador: THAÍS MOTTA DO NASCIMENTO E-mail: thais.nascimento@estacio.br / 13204514706* Bolsista

Projeto(s) do curso: DESIGN GRÁFICO

Título: FOOD DESIGN SUSTENTÁVEL 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A ideia é realizar um trabalho em conjunto dos cursos de Design Grafico e de Nutrição do campus Madureira onde iremos reaproveitar alimentos 
descartados na preparação das refeições nos restaurantes parceiros presentes no Madureira Shopping (local do campus da Estacio em Madureria). 
Com esses alimentos o curso de Nutrição irá formular um novo cardápio e iremos realizar um dia de refeição gratuita para a comunidade do entorno, 
que poderá ser no próprio shopping ou no espaço da quadra da Escola de samba Portela (que também é parceira da Estacio Madureira). Será 
desenvolvido um nome e marca para o evento, como toda uma identidade visual para que a iniciativa ganhe vida e possa ser reconhecida como um 
evento recorrente e estimulante para conscientização da população sobre a importância do aproveitamento e reciclagem dos alimentos.

Docente orientador: MARCELO BAÊTA DE SOUZA LIMA E-mail: marcelo.baeta@estacio.br* Bolsista
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
No sentido da importância da discussão de gênero e diversidade, os princípios do Design Inclusivo tem um papel relevante uma vez que tratam 
basicamente de colocar as pessoas em primeiro lugar através de uma abordagem que vise proporcionar uma experiência equivalente, considerar a 
situação das pessoas envolvidas, oferecer escolha e adicionar valor ao que está sendo desenvolvido. Nesse sentido, entender o papel das mulheres na 
sociedade é fundamental, uma vez que as mulheres são 51,8% da população brasileira, mas nas empresas ocupam apenas 26% dos cargos de diretoria 
e 23% de vice-presidência (ABREU, 2020). As mulheres também têm 30% menos probabilidade de serem chamadas para uma entrevista de emprego do
 que um homem igualmente qualificado, e uma vez contratados, os homens são promovidos a uma taxa 30% maior do que as mulheres (KONG et. al, 
2020). Além disso, as mulheres precisam se comportar de maneira masculina para serem vistas como competentes - mas espera-se que as mulheres 
sejam femininas (WILLIANS; DEMPSEY, 2014 ). A partir desse viés, o objetivo principal deste projeto é promover o empoderamento de mulheres, 
através do desenvolvimento de uma imagem pessoal que vise agregar valores à suas carreiras profissionais e vida pessoal. A proposta é realizar 
palestras, oficinas e workshops sobre: gênero e diversidade; inovação; empreendedorismo; imagem e apresentação profissional, utilizando ferramentas
 do Design no processo. Os objetivos específicos são: ampliar o conhecimento sobre o papel da diversidade na sociedade; auxiliar na compreensão 
sobre a importância da mulher na sociedade; criar uma rede de compartilhamento de informações e colaboração; conferir às participantes uma 
linguagem visual própria. A metodologia do projeto está dividida em três fases: a primeira consiste em divulgar o projeto e captar participantes 
interessadas. O público-alvo são mulheres que desejam se empoderar profissionalmente, seja empreendendo, buscando trabalho, ou mesmo nova 
posição onde já estão profissionalmente. A segunda etapa é promover palestras com conteúdos teóricos que retratem historicamente a questão de 
gênero e diversidade; conceitos e legislação brasileira sobre inovação e fundamentos do empreendedorismo. Também serão ofertadas oficinas e 
workshops de criação de currículo, preparação de apresentação, pitch projeto, uso de mídias sociais e ferramentas de Design. A terceira etapa consiste
 na realização de um evento em que as participantes apresentarão seus projetos finais. O projeto de extensão não demandará grandes gastos 
econômicos-financeiros, uma vez que a divulgação será realizada virtualmente nas redes sociais da instituição e dos envolvidos. As palestras devem 
ocorrer no modo online, uma vez que ainda não é possível prever as condições sanitárias pelo Covid-19. As metas consistem em reunir um grupo de 
mulheres distintas, que não se conhecem; criar uma rede de valor, que gere um grupo conciso para apoio e trocas; e um crescimento individual das 
participantes, tanto profissional quanto pessoal, com conhecimento teórico e vivências práticas. O impacto social se refere a dados quantitativos, em 
relação ao número de mulheres participantes e dados qualitativos, que visam agregar valor à vida profissional das mesmas, como empoderamento 
profissional e pessoal. A abrangência geográfica será a cidade do Rio de Janeiro, uma vez que as atividades ocorrerão de maneira híbrida (online e 
presencial). Apesar da proposta ser para o Campus Tom Jobim, a ideia é agregar participantes do entorno dos três campi que possuem o curso de 
Design: Maracanã, Madureira e Tom Jobim. Referências: ABREU, A. Gender and Innovation: Implications for Sustainable Development. 2020. KONG et. 
al. Reducing gender bias in STEM. MIT Science Policy Review,  Cambridge, vol. 1, pg. 55, Aug. 2020. WILLIAMS, Joan; DEMPSEY,  Rachel. What Works for
 Women at Work: Four Patterns Working Women Need to Know. New York: Editora  New York University Press, 2014.
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Projeto(s) do curso: GASTRONOMIA

Título: MEMÓRIA GUSTATIVA NA ROCINHA: CONTAR RECEITAS, CONTAR HISTÓRIAS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: A Rocinha, umas das maiores favelas da América do Sul, com aproximadamente 150 mil habitantes, surgiu no final dos anos 20 a partir da 
instalação de agricultores no território de uma antiga fazenda de café. Ela recebeu algumas ondas migratórias, sobretudo de nordestinos.  Mesmo se 
houve algumas melhorias na precária infraestrutura, a vulnerabilidade ainda é grande, segundo dados do último censo. Justificativa: Em um contexto 
de consumo excessivo de alimentos industrializados e ultraprocessados, como consequência do acelerado estilo de vida contemporâneo, as receitas de 
família são menos utilizadas e transmitidas às gerações subsequentes e observamos uma homogeneização do gosto. A memória gustativa, aqui 
definida como lembranças gastronômicas do passado que se relacionam com memórias afetivas, familiares e identitárias, se constituem enquanto 
patrimônio imaterial através do qual podemos “recuperar e preservar nossa memória, pois trata-se de valores e significados, costumes, tradições, 
manifestos por outras formas de linguagem, como, por exemplo, a dos relatos orais.”. Constatou-se igualmente que ao contar as suas histórias de vida, 
além reinterpretar a sua própria trajetória, os indivíduos melhoram a sua autoestima. A valorização do patrimônio imaterial é fundamental no exercício 
da cidadania e no fortalecimento da identidade cultural de uma comunidade, com exemplos na própria Rocinha. Objetivos: Através da recuperação da 
memória afetiva e gustativa relacionada às receitas, valorizar a identidade, aumentar a autoestima, promover o exercício da cidadania e preservar o 
patrimônio cultural imaterial, contribuindo assim para a história da alimentação desta comunidade. Metodologia: Pesquisa da História Oral Temática 
através de entrevistas semiestruturadas em profundidade, que podem ser remotas. Viabilidade econômico-financeira: O professor responsável arcará 
com as ajudas de custo para transporte dos bolsistas, com a logística dos registros e com a produção dos materiais relacionados ao projeto. Metas: Em 
um universo de 20 famílias, produzir um Inventário das Receitas coletadas, um Acervo das Histórias de Vida adjacentes às memórias gustativas e um 
artigo científico na área de Memória Gustativa. Socialização dos materiais através da realização de um evento/debate de devolução dos resultados 
para a comunidade. Impacto Social: Desenvolvimento sociocultural através da valorização dos saberes locais; Preservação do patrimônio imaterial; Os 
matérias produzidos poderão ser usados na educação patrimonial nas escolas locais; Incremento das relações entre as gerações com a valorização dos 
saberes dos mais velhos. Abrangência Geográfica: Aglomerado subnormal da Rocinha.
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Projeto(s) do curso: JORNALISMO

Título: COLETIVO CONHECIMENTO - ESTÁCIO PORTAS ABERTAS
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Universidade Estácio de Sá, campus Petrópolis abriga dezenas de cursos universitários.  O Projeto de Extensão Social Coletivo Conhecimento – Estácio 
Portas Abertas propõe encontros mensais com alunos do ensino médio, dentro da Universidade, promovendo rodas de conversa com pautas sociais 
importantes e que perpassem por algumas das faculdades da Universidade com o objetivo de compartilhar conhecimento a partir de vários campos do 
saber e promover os cursos existentes/participantes para além dos muros da Estácio. Justifica-se este trabalho de extensão já que a Universidade não 
existe sem que provoque mudanças múltiplas na sociedade, como explica Santos (2004, p. 17), “as formas privilegiadas de conhecimento, quaisquer 
que elas tenham sido, num dado momento histórico e numa dada sociedade, foram objeto de debate sobre a sua natureza, as suas potencialidades, os 
seus limites e o seu contributo para o bem-estar da sociedade.” Pretende-se engajar os alunos na construção de pautas sobre diversidade, 
acessibilidade a novas tecnologias, bem-estar, espaços urbanos, cidadania e democracia. O ensino em conjunto com a extensão aponta para a 
construção do conhecimento em um modelo que se preocupa com os problemas da sociedade contemporânea.  Para tal os alunos da faculdade de 
jornalismo da Estácio, campus Petrópolis, terão como atividades a organização das pautas, a identificação do público, a agenda de convidados, a 
produção das entrevistas, a mediação dos debates e a produção de áudio e vídeo dos eventos.  Este projeto tem como meta de público, alunos do 
ensino médio que estão às vias de ingressar na universidade e/ou no mercado de trabalho.  Portanto, os convites serão feitos a alunos jovens, de 
algumas escolas particulares e públicas da cidade de Petrópolis. Em vez de irmos até os alunos do ensino médio, eles virão até nós, terão a 
possibilidade de se sentir parte e de desmitificar o espaço universitário que é o objetivo de muitos deles. Se a esta equação ensino x extensão pode-se 
acrescentar a pesquisa, responsável pela produção do conhecimento científico, é possível completar a tríade que alcança o mais alto ponto dos 
saberes. Desta forma, pretende-se também ao longo do projeto de extensão, baseados no conceito da “literacia para os media” de Pereira, Pinto & 
Moura (2015), descobrir ao final desta fase do projeto de extensão,  através de um questionário online entregue ao público participante dos eventos, 
em qual nível de alfabetismo tecnológico está a comunidade que nos visita, para que posteriormente, se possa auxiliar também na educação crítica 
relacionada à informação recebida e desenvolver formas de educação crítica da informação com este público. O cronograma contará com oito eventos 
que se darão nos meses de maio, junho, julho agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022. Os eventos acontecerão no auditório da 
Universidade Estácio de Sá, campus Petrópolis, respeitando o distanciamento preconizado pelas organizações de saúde e as normas da IES. Os eventos 
também serão remotos e serão transmitidos ao vivo através das redes sociais, promovendo assim o compartilhamento do conhecimento e a marca 
Estácio de ensino. O projeto será viável financeiramente, já que os eventos contarão com o apoio da diretoria do campus para o uso do auditório, 
alunos extensionistas e os equipamentos utilizados serão os já existentes no Núcleo de Comunicação da unidade. Os convidados para debater os temas 
serão escolhidos a partir do corpo docente da Instituição. A abrangência geográfica do projeto inclui as escolas de ensino médio da cidade de 
Petrópolis, porém ao serem compartilhados nas redes sociais, podemos projetar uma abrangência maior que poderá ser medida posteriormente no 
gerenciamento e engajamentos destas postagens. Acreditamos no sucesso deste projeto com os nossos alunos de jornalismo. Referências: PEREIRA, 
Sara; PINTO, Manuel; MOURA, Pedro Filipe Níveis de literacia mediática: Estudo exploratório com jovens do 12o ano. 2015.

Docente orientador: MONICA MARIA WINTER DUARTE E-mail: monica.duarte@estacio.br* Bolsista

Projeto(s) do curso: PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Título: MÍDIA E MEMÓRIA DA COMIDA DE SUBÚRBIO CARIOCA: A CULTURA MIDIÁTICA NO DISCURSO PUBLICITÁRIO DA GASTRONOMIA POPULAR 
EM MADUREIRA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A gastronomia carioca é um atrativo de alto valor turístico. E os bairros de Oswaldo Cruz e Madureira, lugares naturalmente efervescentes do subúrbio 
carioca, oferecem uma culinária de bairro, marcante para a identidade da cidade do Rio de Janeiro. Apropriando-se das tradições e da história da 
cidade, desde a formação do subúrbio, passando pelo enredo de personalidades icônicas da música popular brasileira, as escolas de samba, os bailes de 
charme e as manifestações de jongo, cozinheiras “de mão cheia” saíram de seus quintais e levaram os almoços de domingo de suas cozinhas para a rua. 
As Yabás são mulheres tradicionais da comunidade de Madureira e, em sua maioria, descendentes de personalidades que representam a identidade 
cultural carioca. Dentre elas: Selma Candeia (filha de Mestre Candeia Filho, 1935-1978), Janaína e Vera de Jesus (netas de Clementina de Jesus, 1911-
1987), Tia Surica (quituteira famosa da Portela), Tia Nira (filha de mestre Jaburu, ritmista da Portela e peixeiro mais famoso do bairro), Aurea Maria 
(filha da saudosa Dona Neném e de Manacéa, fundador da Portela, além de ser integrante da Velha Guarda Show), e tantas outras mulheres que 
trazem para suas barracas memórias de família, a recriação de pratos famosos e a história de seus antepassados. Visando fortalecer o propósito do 
ensino superior no que diz respeito a produção de conhecimento para a formação profissional e cidadã do corpo discente, esse projeto de extensão 
propõe unir as comunidades interna do campus Madureira (25- UNESA RJ) e a comunidade externa da região da Grande Madureira, tendo como objeto 
de estudo 3 eventos presenciais de gastronomia cultural, programados para o calendário de 2022: 1. Feira das Yabás realizada na Praça Paulo da 
Portela, Oswaldo Cruz. 2. Feijoada da Família Portelense na quadra do G.R.E.S. Portela, Madureira; 3. Almoços na Casa do Jongo (Jongo da Serrinha), 
Madureira. Comunidade interna: discentes voluntários da área de Economia Criativa Comunidade externa: pessoas que compõem as redes de apoio e 
produção das “tias quituteiras de Madureira” nos eventos acima A execução do projeto pretende auxiliar a comunicação publicitária de novas práticas 
culturais da atualidade, expondo sua relevância para legitimar tais manifestações como patrimônio brasileiro. A Feira das Yabás é Patrimônio Cultural 
Imaterial do Estado do Rio de Janeiro (lei 7.929/18), bem como o Jongo da Serrinha é Patrimônio Cultural Imaterial Nacional (IPHAN, 2005). Há um 
projeto de lei em tramitação na ALERJ para decretar a Feijoada de Tia Surica (realizada na quadra do G.R.E.S Portela como Patrimônio Histórico e 
Cultural do Rio de Janeiro - ALERJ, 2021). O objetivo do projeto de extensão é realizar uma ação de formação publicitária onde os discentes voluntários 
poderão instruir a comunidade externa na produção de conteúdo e peças publicitárias para mídias digitais. A metodologia deste projeto é de natureza 
qualitativa com abordagem exploratória através de pesquisa-ação, realizando análises e produção de conhecimento através oficinas de trabalho com 
os discentes envolvidos. A abrangência geográfica dos pontos de estudo encontra-se nas proximidades do campus UNESA Madureira, apresentando-se 
de fácil acesso a todos os participantes do projeto.
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Título: PUBLICIDADE SOCIAL, CULTURA E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE COMUNITÁRIA
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Estudar outras formas possíveis de publicidade parecem ser adequadas neste tempo em que as marcas tentam se reinventar, criando personas, 
histórias envolventes, clientes advogando por elas, e principalmente criando vínculo emocional com seus prospects. Entender tais motivações parece-
nos adequado na medida em que os próprios grupos sociais, instituições sem fins lucrativos e movimentos sociais se reinventam e utilizam, além das 
técnicas tradicionais do jornalismo, a publicidade para divulgar e propagar sua ideia – ideologia – ou simplesmente a sua marca. Objetiva-se com este 
estudo investigar se a publicidade (social) na perspectiva da comunicação comunitária pode representar novas formas de vinculação emocional e social 
no contexto do tecnocapitalismo. O método de abordagem conceitual e procedimental consistirá na teoria fundamentada em dados (Glaser, Strauss, 
1967; Charmaz,2009; Tarozzi, 2011, Clarke, 2005).

Docente orientador: SUELEN DE AGUIAR SILVA E-mail: suelen.aguiar@estacio.br* Bolsista

Engenharias

Projeto(s) do curso: ENGENHARIA CIVIL

Título: BOAS PRÁTICAS APLICADAS A ECONOMIA CIRCULAR DE CANTEIROS DE OBRAS DE PEQUENO PORTE. SEPARAÇÃO, ACONDICIONAMENTO E 
DESCARTE DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS DE CONSTRUÇÃO. 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução Um dos fatores observados no mapeamento das atividades desenvolvidas dentro de um canteiro de obras é a redução do desperdício 
associado a majoração da qualidade de execução, refletidos diretamente nos custos do canteiro. A redução de desperdício compreende
Justificatica
Objetivos. Elaborar Procedimento Técnico baseado em boas práticas observadas em canteiros de obras. Nortear o correto modo de separação, 
acondicionamento e descarte de resíduos recicláveis de construção. Indicar potenciais parceiros, que destinem adequadamente os resíduos em 
logística reversa e reinsiram os mesmos em uma economia circular.
Metodologia. Varredura do estado da arte associado diretamente às boas práticas aplicadas pelas construtoras Cury, MRV e Tenda (auto intitulada 
fábrica) na gestão dos resíduos recicláveis de canteiro de obras. Associação dos itens avaliados aos indicadores apontados pela NR-18 Condições e 
Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção e NB 1367 (NBR 12284) - Áreas de Vivência em Canteiros de Obras, gerando documentação 
técnica que permita a réplica em canteiros de pequeno porte.
Viabilidade Econômico Financeira. O desenvolvimento da pesquisa compõe-se de análise técnica de normas regulamentadora e norma brasileira, 
estabelecendo vínculo com a prática já exercidas em canteiros de maior porte. Serão compilados dados já fornecidos pelas empresas citadas para fins 
exclusivamente acadêmicos, que visem ampliar o processo sob a ótica de normalização, visando aplicações praticas. A varredura do estado da arte e da 
documentação técnica cedida pelas empresas não tem impacto financeiro significativo, uma vez que se trata de trabalho acadêmico no 
desenvolvimento de Procedimento Técnico.
Metas. Espera-se compilar informações normativas e informações distribuídas com a temática de réplica de boa prática, de modo a elaborar um 
Procedimento Técnico que vise atender canteiros de pequeno porte e canteiros de obras ditas domésticas. Espera-se, a partir da publicação, 
conscientizar acerca do dano do descarte dos resíduos de obra, generalizando-os como entulho e excluindo-os de uma possível reinserção no processo 
de construção quando do acondicionamento amontoado em caçambas.
Impacto Social. Diminuição do uso de caçambas e descarte ilegal de resíduos de construção oriundos dos canteiros de pequeno porte e canteiros 
domésticos. Destinação correta dos resíduos à cooperativas e parceiros em uma possível economia circular, por meio de logística reversa e descarte 
consciente. Geração de renda para cooperativados e redução do desperdício gerado com o descarte incorreto de resíduos recicláveis da construção 
civil.
Abrangência Geográfica. A proposta de elaboração do Procedimento Técnico visa abranger o município do Rio de Janeiro e a área metropolitana do 
estado, onde as empresas citadas atuam, podendo estender-se a demais localidades, de acordo com a implantação do projeto.
Referências. NR-18 Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção e NB 1367 (NBR 12284) - Áreas de Vivência em Canteiros de 
Obras.

Docente orientador: VANESSA DA SILVA DE AZEVEDO E-mail: vanessa.azevedo@estacio.br* Voluntário

Projeto(s) do curso: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Título: BRASIL 4.0

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Com os avanços tecnológicos, o Brasil pode ser um dos parques tecnológicos mundiais, fazendo com que uma nova geração faça a diferença com ideias 
inovadoras e criativas. Com isso, o projeto visa despertar o talento de cada envolvido, bem como contribuir para tornar o Brasil como um dos países 
mais evoluídos.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Esse projeto visa fazer um levantamento de empresas de pequeno porte, microempreendedores ou mesmo start up ainda não estabelecida 
juridicamente no qual tenham interesse em capacitação para desenvolver seu negócio que seja voltado para uma área de atuação de engenharia, 
tecnologia e inovação de forma geral. Após o levantamento e divulgação do projeto será realizado um cadastro de empresas, alunos, professores e 
suas áreas de competência e interesse para serem cruzadas. 
Dependendo da necessidade de capacitação será realizado um cruzamento de dados no qual será disponibilizado aos alunos e professores interessados 
em fazer parte do projeto inicialmente como voluntário e pode ser avaliado a possibilidade de formalização do aluno à empresa na forma de estágio. O 
Banco de dados será dividido por qualificação, áreas de atuação e necessidades do mercado inicialmente na redondeza do Bairro Tijuca e Maracanã, 
mais que não se limita somente a esses bairros. A capacitação poderá ser realizada através de mão de obra qualificada de alunos e professores do Novo 
Campus Maracanã. 
Nesse sentido será divulgado e cadastrado empresas de interesse para que seja associado a alunos e professores voltados para suas competências a fim 
de atender as empresas e que no futuro alunos possam ser admitidos ou incorporados em seu quadro de trabalho. Existe também a possibilidade do 
aluno utilizar seu trabalho durante esse período como trabalho de conclusão de curso sendo orientado por um professor.
Após o cadastramento será iniciado as capacitações de acordo com as necessidades e será envolvido o maior número de alunos possível para que haja 
uma associação da teoria com a prática na engenharia, novos mercados, inovação, patente entre outras.
Nesse sentido, com esse cenário de retorno ao presencial, seria de grande interesse esse projeto tendo em vista que muitos empreendedores são 
natos, mas faltam conhecimentos básicos das obrigações, negociação e tudo que se diz respeito a venda e processo produtivo de uma empresa.

Docente orientador: LUIZ CARLOS DE LIMA E-mail: luiz.lima@estacio.br* Voluntário

Título: MENINAS NA CIÊNCIA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
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, e nesse sentido nosso projeto se configura uma 
dessas iniciativas. O nosso projeto “Meninas na Ciência” tem como objetivo despertar o interesse de meninas para as carreiras de ciência e tecnologia e 
estimular mulheres que já optaram por essas carreiras a persistirem e se tornarem agentes de transformação científica e social. Nosso projeto visa 
ainda sensibilizar a comunidade sobre o papel da mulher na sociedade, contribuindo para a eliminação de estereótipos de gênero. Nossa proposta é 
desenvolvida a partir da formação de alunas e alunos de graduação para difundirem a ciência e a tecnologia em escolas públicas e outros espaços 
oportunos. O projeto é financeiramente viável à medida que os recursos para o desenvolvimento deste projeto estão disponíveis na unidade e na 
escola beneficiária. A disponibilidade e a adesão de alguns professores 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. 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. 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 e rodas de conversa para debate sobre a desigualdade de 
gênero, oficinas de aprendizagem criativa e robótica voltadas para as alunas e alunos 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 no âmbito mundial e regional e 
campanhas virtuais na escola para combater a desigualdade de gênero. 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 da 
graduação que terão a oportunidade de ampliar o seu conhecimento prático profissional. Nossa meta neste projeto é beneficiarmos em torno 200 
alunos da rede pública e 10 alunos da Universidade Estácio de Sá que estarão envolvidos diretamente no projeto.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: Diante das transformações socioambientais e culturais que vêm ocorrendo no mundo, intensificadas com a revolução industrial, a 
Universidade precisa preparar profissionais comprometidos com o desenvolvimento sustentável. Os futuros engenheiros devem estar preparados para 
os novos desafios de um planeta em globalização. Assim, o ecossistema global, diante da possibilidade de ausência de futuro, requer 
comprometimento e atitudes sustentáveis. Igualmente, o mundo do trabalho tem revelado novas configurações, as carreiras estão mais longas, as 
barreiras que separavam as áreas profissionais estão cada vez mais tênues. O que demanda governança flexível e ética. Por fim, as crises políticas e 
sanitárias das ultimas décadas tem reconfigurado a geopolítica nos níveis macro e micro, em que os problemas locais e globais se afetam mutuamente. 
Torna-se, então, fundamental olhar para a questão social com a responsabilidade de quem a impacta. Todos esses problemas interagem entre si, por 
isso, não podem ser pensados isoladamente. Faz-se, assim, relevante adotar uma visão holística. Portanto, conforme Naum (2018), não se pode pensar 
na formação do profissional do futuro e no desenvolvimento sustentável, sem se considerar os denominados fatores ESG (Environmental, Social and 
Governance), ou em português, ambientais, sociais e de governança – ASG. Objetivos: Diante do contexto relatado, o objetivo principal deste projeto é 
prestar mentoria em ESG a empresários da cidade de Nova Iguaçu. Os objetivos intermediários são: a) capacitar grupos de alunos em ESG; b) promover 
o contato dos alunos capacitados com empresas da cidade de Nova Iguaçu para desenvolverem mentorias em ESG. Justificativa: Os futuros 
engenheiros irão atuar em diversas empresas pelo país e pelo mundo. Ao irem para o mercado de trabalho, esses profissionais encontram diversas 
barreiras, incluindo a própria compreensão das necessidades das empresas. Por isso, esse projeto pretende preparar esses alunos para tem contato 
com o mundo do trabalho, especialmente com um tema que tem sido considerado fundamental para o desenvolvimento sustentável, a ESG. Além 
disso, esse tema tem sido cada vez mais necessário para o sucesso profissional e empresarial (NAUM, 2018). Metodologia: Trata-se de uma proposta de 
capacitação de grupos de alunos e de mentoria para empresários da cidade de Nova Iguaçu. A capacitação será feita no campus Nova Iguaçu, com 60 
alunos, divididos em 3 grupos de 20 alunos cada. Cada grupo será capacitado em um mês distinto. Em seguida, serão feitas mentorias envolvendo os 
alunos e os empresários, in company (nas próprias empresas). Metas: As metas são: a) proporcionar capacitação de grupos de alunos em ESG; b) 
Promover o contato entre estudantes de Engenharia e empresários da cidade de Nova Iguaçu; c) implementar mentorias envolvendo os alunos e os 
empresários.  Impacto social: Pretende-se atingir no mínimo 60 alunos e 6 empresários da cidade de Nova Iguaçu. Abrangência geográfica: A projeto 
será implementado na cidade de Nova Iguaçu. Referências: NAUM, Cristine Marian. Motivações para adoção dos fatores ambientais, sociais e de 
governança (ASG) às análises de investimento pelos gestores de ativos. Dissertação de mestrado apresentado ao Programa de Pós-Graduação em 
Administração da ESPM. São Paulo: 2018.

Docente orientador: RODRIGO ANTÔNIO GARCIA E-mail: rodrigo.antonio@estacio.br* Bolsista

Título: POR QUER SER UMA EMPRESA SUSTENTÁVEL?

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: A partir do processo de globalização vivido no século 20, observamos inúmeras alterações no comportamento social, econômico, cultural, 
saúde, entre outros. A sociedade passou a ter mais acesso aos bens de consumo e a informação o que resultou em maiores exigências e alteração de 
preferencias sobre os bens consumidos. Esta alteração de comportamento traz consequências para o processo fabril dos produtos e serviços e é neste 
contexto que pretendemos atuar. Procurando entender o que foi alterado, se a empresa de pequeno porte tem sido impactada pela nova visão 
sustentável dos consumidores; o que tem feito para atender este novo cliente; custo adicionais; resultados; desafios. justificativa: o projeto se justifica 
pelo fato de poder contribuir para melhoria da relação entre os stakeholders; promover reflexão sobre hábitos individuais e coletivos, sugerir auto 
analise sobre consumo, promover o consumo consciente, divulgar melhores práticas da região, entre outros. Objetivos: conhecer o perfil dos 
empreendedores de pequeno porte bem como seus consumidos para estudar de que forma o desenvolvimento sustentável e a responsabilidade social 
corporativa podem ser introduzidos ou trabalhados visando melhoria na relação entre consumidor e empreendedor, bem como preservação ambiental 
da região. Metodologia: aprofundar-se na teoria por meio de pesquisa bibliográfica e posteriormente executar trabalho de campo com empresas de 
pequeno porte próximas ao campus de Santa Cruz. Viabilidade econômica: para elaboração deste projeto será necessário elaboração e impressão de 
questionários, custo de transporte, refeição. Toda despesa será custeada com a verba do projeto. Metas: visitar e entrevistar aproximadamente 10 
estabelecimentos da região, diversificando área de atuação. Impacto social: analisar, com base nas entrevistas e visitas realizadas, de que forma o 
desenvolvimento sustentável e a responsabilidade social corporativa podem contribuir para melhoria na qualidade de vida da sociedade local. 
Abrangência geográfica: o projeto será executado nas proximidades do campus Santa Cruz. Referencias: ABDALA, A. Ética e Responsabilidade Social. Rio 
de Janeiro: SESES, 2014. Disponível em: http://repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/914075B9-8529-4541-BCCB-
20AD856B6390; BARBOSA, C; LOPES, S. Sustentabilidade: gestão estratégica na prática. Rio de Janeiro: Brasport, 2018. Disponível em: 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/167978; CALDAS. R.M. Responsabilidade socioambiental. 2ª. São Paulo: Pearson, 2019. 
Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/176760.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO: A crescente demanda por recursos energéticos para os meios de produção vem causando grande preocupação com o nosso planeta e 
sua sustentabilidade. Neste projeto, a professora e estudantes de engenharia irão às escolas levando conhecimento e experimentos para reflexão sobre 
sustentabilidade energética. Será montado um kit de geração de energia fotovoltaica ligado a um voltímetro. Este kit será levado a 10 escolas que se 
situam nas proximidades da Universidade. Na fase I (Planejamento), esta professora terá reuniões com os diretores/responsáveis pelas escolas para 
explicar o projeto. Também será testado o kit para a realização do experimento. Na fase 2 (Realização), será proferida palestra e, em seguida, o 
experimento utilizando o kit de energia solar junto aos estudantes de Ensino Médio. Na fase III (Avaliação), os alunos de Engenharia participantes farão 
um relatório sobre o projeto, contribuindo para melhorias do mesmo. JUSTIFICATIVA: A justificativa é aproximar os estudantes de engenharia da 
comunidade, e despertar nos estudantes do Ensino Médio o interesse pela aplicação dos recursos energéticos. Segundo Gomes et al. (2014), “...é 
preciso que todos estejam envolvidos... é necessário que cada um tenha consciência e conhecimento para orientar suas próprias ações”. OBJETIVO 
GERAL: Levar às escolas conhecimento e experimentos sobre sustentabilidade, desenvolvendo nos alunos de Engenharia elétrica e do Ensino Médio o 
interesse pelo conhecimento científico, contribuindo para sua transformação em direção à solidariedade. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: -Desenvolver 
relação próxima dos estudantes com a comunidade, incorporando uma linguagem adequada para comunicar conceitos e fatos científicos aos alunos de 
Ensino Médio; -Melhorar a qualidade da interação homem/ambiente, por meio da reflexão a partir do local para o global; -Motivar os estudantes e 
suas famílias a assumir posturas que contribuam para sustentabilidade do planeta a partir de suas próprias ações; METODOLOGIA: Consiste em três 
etapas: Etapa I: Planejamento - Apresentação da proposta do projeto junto à escola. Discussão da dinâmica a ser utilizada. Elaboração, montagem e 
avaliação do kit experimental a ser utilizado nas escolas. Etapa II: Realização - Evento conforme a dinâmica acordada na Etapa I. Etapa III: Avaliação - Os 
participantes escrevem um relatório sobre o projeto, contribuindo para melhorias na execução do mesmo.  Caso a pandemia não permita palestras e 
experimentos presenciais, os mesmos serão realizados com auxílio de plataformas virtuais adotadas pelas escolas para aulas remotas. VIABILIDADE 
ECONÔMICO-FINANCEIRA: Os equipamentos que serão utilizados já são de propriedade desta professora, e são: Kit de geração fotovoltaica (placa de 
silício cristalino com potência de pico de 10W, 19V/OCV); controlador de carga de 12 V-10W, fios, cabos, multímetro, componentes eletrônicos 
diversos, datashow, laptop, cabo HDMI. METAS: Alcançar 2000 alunos do Ensino Médio com palestras e experimentos sobre sustentabilidade. 
Aproximar 2 estudantes de Engenharia dos estudantes das escolas circunvizinhas, aproximando a Universidade da comunidade. IMPACTO SOCIAL: 
Oferecer aos alunos de Ensino Médio a oportunidade de um contato experimental e a reflexão de assuntos relacionados aos impactos da 
sustentabilidade bem como sua própria postura, contribuindo para o papel da Universidade como transformadora da educação e da realidade social. 
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: O projeto será realizado em 10 escolas de Campos dos Goytacazes/RJ, onde vivem aproximadamente 500.000 habitantes. 
As escolas se situam nas proximidades do campus, sendo: General Dutra, Rotary II, João Barcellos Martins, IFF, João Pessoa, Liceu, Salesiano, XV de 
Novembro, CIEP Clóvis Tavares, Nilo Peçanha. REFERÊNCIAS: Gomes, et al. A Extensão Universitária na conscientização para a sustentabilidade 
ambiental considerando o conforto térmico e a iluminação. Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia. 2014.
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Projeto(s) do curso: ENGENHARIA MECÂNICA

Título: SISTEMA INTEGRADO DE IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADO COM CONTROLE HÍDRICO PARA AGRICULTURA FAMILIAR DE BAIXO CUSTO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: A agricultura familiar é uma das maiores e mais importantes geradora de renda, ocupação e alimento do país. Sendo sua grande 
importância de subsistência para o povo brasileiro comprovada por sua produção de quase 70% dos alimentos básicos consumidos pelos brasileiros. 
Em consoante a isto, a produção agro familiar nacional é de extrema importância para o desenvolvimento econômico local, neste sentido corrobora 
para diminuir ou até mesmo evitar o êxodo rural, e sua produção é revertido a grandes centros populacionais, tais como são as grandes 
metrópoles,IBGE, 2006. O presente projeto visa na automatização de um sistema de irrigação, onde o controle é realizado com tecnologia Arduino, que 
será ligado a um sensor de umidade no solo, para que nos dias de chuva não seja acionado e otimizando e controlando o consumo de água,visto que a 
cultura precisa ser irrigada constantemente para que a capacidade de campo da microestrutura do solo fique em níveis em que a cultura não entre em 
estresse hídrico. Justificativa:  Desta forma, é imprescindível que o desenvolvimento de sistemas voltados a este público leve em consideração o baixo 
custo de implementação. Diante deste cenário, surge o seguinte questionamento: como reduzir as perdas na irrigação e produção de pequenos 
produtores que praticam agricultura sustentável, utilizando sistemas de irrigação automatizados e de baixo custo? Objetivo: Desenvolvimento de 
sistema automatizado e integrador de monitoramento e controle de umidade e irrigação, este sistema possui o objetivo de redução do consumo de 
água e melhor efetividade dos recursos naturais e auxílio no controle de pragas e doenças da cultura, utilizando placas controladoras e softwares 
disponibilizados de forma open source. Metodologia: O desenvolvimento do presente projeto será através da metodologia de pesquisa exploratória 
por se tratar de um projeto teórico e experimental. 	O ambiente de pesquisa é uma área que foi cedida pela UNESA, Campus Nova Iguaçu, para fazer 
um protótipo do trabalho e levarmos esse conhecimento a população e o entorno do campus, a ideia inicial é levar essa tecnologia de baixo custo da 
região mais carente, que seria os Bairros Geneciano e Grama, podendo assim se estender para as demais regiões. A escolha pelo Arduino se deu devido 
a sua facilidade e utilidade, resultando em um sistema com precisão e com baixo custo, sendo possível a sua utilização tanto para grandes agricultores 
como para pequenos que desejam automatizar sua irrigação.A coleta de dados, construção do protótipo, o estudo de viabilidade econômico-financeira 
e a simulação será realizada pelos estudantes do curso de engenharia mecânica, elétrica e produção. Viabilidade eocnomico-financeira: A viabilidade 
deste projeto se faz valer por conta de algumas variáveis: já possuir todos os componentes para a composição do circuito para a fabricação do 
protótipo; ter o espaço fisico, os insumos e apoio dos gestores do campus. Impacto Social/Delimitação Geográfica: O impacto social visado pelo projeto 
é o desenvolvimento, a melhoria econômica, a qualidade de vida e o fornecimento de alimentos saudáveis pelos agricultores e suas famílias, neste 
sentido, a população que faz o uso destes alimentos terão um alimento de custo mais baixo e de qualidade, com isso a economia local terá uma 
melhoria considerável. A universidade terá para o curso de gastronomia, uma fonte de alimentos de qualidade produzidos no próprio município, assim 
fomentando uma economia circular e criando elos com a população em torno da universidade.Com isso terá um grande impacto no tocante a inserção 
na comunidade iguacuana, e incentivos asustentabilidade, visto que o projeto fomenta o uso racional da água e reduz a lixiviação de nutrientes do 
solo.A delimitação geografia do projeto é denominada em conjunto com a prefeitura, visto que a cidade Nova Iguaçu é o maior município do Rio de 
Janeiro com 1 milhão de habitantes. LIMA, Franciene. Revista Globo Rural, Água na dose certa, 2013.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO: O padrão de consumo desenfreado, o modelo de produção intensivo em uso de recursos naturais e uma estrutura social que reforça as 
desigualdades são questões que suscitam debates acerca da necessidade de profundas transformações na forma de pensar e agir, sendo que esse 
cenário ganhou contornos ainda mais dramáticos com a pandemia da Covid-19. Argumenta-se então que não pode haver crescimento econômico em 
longo prazo a menos que que se privilegie a busca por um equilíbrio econômico, ambiental e social. JUSTIFICATIVA: Apesar de o problema fazer parte 
das agendas de discussões em nível global, um número significativo de pessoas desconhece ou vive à margem das iniciativas engendradas em prol do 
desenvolvimento sustentável. No intuito de mudar essa realidade, os atores relevantes podem ser indivíduos, empresas, Organizações não 
Governamentais ou Governamentais e Instituições de Ensino. De todo modo, cada um procura avançar com suas ações de forma racional na interação 
estratégica com os outros e um relevante compromisso da educação superior é o de oferecer atividades de extensão com o intuito de integrar a 
comunidade interna e externa, através da criação e divulgação de conhecimento. OBJETIVO: Desenvolver ações que fomentem a troca de 
conhecimento por meio da divulgação em redes sociais, de atitudes sustentáveis, de consumo consciente e de empreendedorismo socioambiental, 
sempre com as temáticas relacionadas às datas comemorativas do Calendário Sustentável, privilegiando a possibilidade de orientar, com estratégias de 
gestão, iniciativas de empreendedorismo socioambiental. METODOLOGIA: O projeto pretende contar com o apoio dos Laboratórios de Prática em 
Gestão (LPG) de campi universitários da UNESA localizados no subúrbio do Rio de Janeiro e municípios limítrofes e seus respectivos monitores, 
proporcionando aos alunos a articulação entre teoria e prática e à comunidade informação e apoio relevante que contribua para a sua transformação 
social. Tal escolha permite pequenas variações nas atividades a serem realizadas em cada microrregião, visando contemplar especificidades locais, mas 
sempre com base nos temas a serem divulgados semanalmente nas redes sociais. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: O projeto compreende uma 
estrutura de viabilidade apropriada para o desenvolvimento de todas as atividades previstas, considerando que a parte associada às atividades de 
divulgação/comunicação será realizada através  do Facebook e/ou Instagram e as atividades de orientação com estratégias de gestão destinadas a 
apoiar empreendedores socioambientais serão desenvolvidas via Plataforma Teams ou nas instalações dos LPG dos campi selecionados, dependendo 
da flexibilização de atividades presencias e em acordo com os protocolos de combate à Covid-19. METAS: Sensibilizar a comunidade interna e externa 
quanto à urgência das questões socioambientais, de forma a estimular práticas de empreendedorismo socioambiental, estabelecendo diálogos 
interdisciplinares a partir dos saberes dos participantes criando pontes entre o conhecimento teórico a sua aplicabilidade na prática de ações 
sustentáveis no cotidiano. IMPACTO SOCIAL: A extensão universitária deve privilegiar a democratização do conhecimento pautado nas distintas 
realidades dos indivíduos, contribuindo para o desenvolvimento do perfil profissional do egresso e da comunidade externa. Para tanto, o projeto 
ressalta a relevância das políticas de educação ambiental, de direitos humanos e das relações étnico-raciais, de forma que o Ensino Superior transforme 
e se veja transformado pela interação com a sociedade. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: Bairros e regiões próximas aos campi da UNESA situados em Del 
Castilho, Madureira, Irajá, São João de Meriti e Nova Iguaçu. REFERÊNCIAS: GONÇALVES, N. G.; QUIMELLI, G. A. Princípios da extensão universitária. 
Curitiba: CRV, 2020. KAWASAKI, G. The Art of Social Media. London: Portfolio, 2014. YUNUS, M. Building Social Business. New York: PublicAffairs, 2010.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO:
O projeto visa treinar as competências socio emocionais junto a jovens e adultos, residentes na zona oeste do Rio de Janeiro, especificamente o bairro 
de Santa Cruz. Com o intuito de aumentar a participação no mercado de trabalho.
JUSTIFICATIVA:
Santa Cruz = 368.534    População residente
Desigualdades socioeconômicas (mercado de trabalho) por Áreas de Planejamento da cidade do Rio de Janeiro.
Tempo médio de deslocamento Casa‐Trabalho: 57 minutos, Taxa de Desocupação: 9,4%, Taxa de informalidade: 35%
Fonte: Casa Fluminense (Censo 2010, IBGE)
“Os moradores da região de Campo Grande e Santa Cruz apresentam mortalidade por doenças cerebrovasculares dez vezes maior e morrem dez anos 
mais cedo do que os moradores da Gávea” Instituto do Coração Edson Saad (Ices/UFRJ), Dr. Nelson Souza e Silva, professor emérito da UFRJ. Fonte: 
Ices/UFRJ
Equipamentos Culturais na Zona Oeste (excluindo Barra e Jacarepaguá):
Teatros = 6   /   Museus = 2   /   Cinemas = 6   /   Centros Culturais = 7     /     Fonte: IPP, 2011
ÍNDICE DE ACESSO À CULTURA:
Índice calculado pelo IPP para produção do IPS. O índice considera o número de equipamentos culturais municipais o número de ações e eventos 
culturais da prefeitura, além da capacidade das salas privadas de cinema todos em relação à população da Região Administrativa.  Santa Cruz = 6  / RJ = 
30 / Barra = 43 pontos
FREQUÊNCIA AO ENSINO SUPERIOR: Santa Cruz = 8% / RJ = 28% / Barra da Tijuca = 48%
GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: Santa Cruz = 21% / RJ = 16% / Barra da Tijuca = 7%
HOMICÍDIOS DE JOVENS NEGROS: Santa Cruz = 16,9 / RJ = 8,8%
JOVENS FORA DA ESCOLA E FORA DO MERCADO DE TRABALHO NA ZONA OESTE DO RJ: 
Santa Cruz = 26,3%  /  Sepetiba = 23,7%  /  Guaratiba = 14,5%  /  Cidade do RJ = 17,1%
OBJETIVO: 
Desenvolver em Jovens e/ou adultos competências socio emocionais com o intuito de estimular o empreendedorismo, liderança, trabalhando os 
aspectos do (currículo, comportamento, carreira e cultura), com intuito de promover a empregabilidade
METODOLOGIA: 
Jovens e adultos que tenham feito cursos no Ser Cidadão (organização sem fins lucrativos). Nos cursos ofertados: administração, arquivo, auxiliar de 
cozinha e auxiliar de padaria e confeitaria, jardinagem, paisagismo, assistente de logística, práticas administrativas, educação ambiental e práticas 
sustentáveis e pré-vestibular social. Mas ainda não estão empregados e também sem ter empreendido. E também alunos da universidade Estácio 
unidade Santa Cruz, indicados pelo PROJETE.
Através de oficinas com encontros quinzenais, com dinâmicas, análise de currículos, postura, oratória, impostação da voz, técnicas de entrevista (ser 
entrevistado), o despertar de uma carreira e/ou vocação, com o foco nas competências socioemocionais. Encontros de cunho cultural e científico (fora 
do espaço e/ou levando-o até o espaço parceiro ou até nós na Estácio Santa Cruz), algumas visitas técnicas. Os encontros aconteceram no espaço 
parceiro Ser Cidadão, e/ou na Estácio Unidade Santa Cruz, e/ou pela plataforma digital (Teams, ou Zoom, ou Google Meet)  
VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA:  A Bolsa constante no edital
METAS:  Trabalhar com cerca de 20 Jovens e/ou Adultos (acompanhar e estimular) o desenvolvimento durante 6 meses e no segundo semestre fazer 
um rodízio com outros 20
IMPACTO SOCIAL: Emprego, auto estima, cultura, ampliação da visão social e competências socio emocionais.
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: Bairro de Santa Cruz e Adjacências (Paciência, Cosmos, Sepetiba e Guaratiba)
REFERENCIAS: Ices/UFRJ, Casa Fluminense (Censo 2010, IBGE), IPS-RIO, 2016, Fonte: IPP, 2011, Ices/UFRJ
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Segundo dados do IBGE há cerca de 9.000.000 de pessoas com deficiência auditiva em nosso país.  Entendemos que nem todas as pessoas que têm 
perda auditiva utilizam a Libras em sua comunicação, mas dentro desse quantitativo existem os Surdos que fazem uso da Língua Brasileira de Sinais.  A 
Libras é reconhecida em nosso país pela Lei n.10.436/2002 e regulamenta pelo Decreto n. 5626/2005, mas ainda pouco usada pela população ouvinte, 
mesmo com legislação que institui a inclusão das pessoas com deficiência e surdas, como a Lei Brasileira de Inclusão n. 13146/2015. Poderíamos citar 
ainda a lei de acessibilidade, dentre outras que garantem a acessibilidade e a inclusão das pessoas surdas, mas para que isso de fato aconteça é 
necessário democratizar a Libras, viabilizando sua propagação em todos os segmentos da sociedade, o que se pretende com esse projeto. O curso de 
Letras Libras – Língua Portuguesa visa formar professores de Português e Libras, profissionais conhecedores da realidade dos surdos e imbuídos a 
propiciar uma educação bilíngue, ensinando o Português como L2 para os surdos e a Libras para os ouvintes. Essa proposta conta com a participação 
desse alunado, possibilitando-lhes a oportunidade de praticar a teoria estudada, colocando-se a serviço da comunidade, visando pesquisas de 
metodologias de ensino de Libras. Estreitar laços entre Universidade e Comunidade é essencial para cumprir uma de suas metas, levando o 
conhecimento e trazendo as demandas para orientar novos projetos e, consequentemente, novas pesquisas. O objetivo geral é estabelecer os 
fundamentos teóricos e práticos no aprendizado da Libras, como segunda língua, promovendo a interculturalidade.  Tem como objetivos específicos 
propiciar conhecimento básico da Libras para a comunicação com os surdos em geral; difundir o aprendizado, desconstruindo mitos sobre a surdez e a 
Libras; promover a interação em ambientes de trabalho, escolar, familiar etc. Adquirir noções de interpretação entre a Libras e o Português. O curso 
básico será oferecido de forma remota, com aulas síncronas e assíncronas, por meio da plataforma Microsoft Teams, com uma carga horária de 60h 
distribuída em 4 meses, que poderá ser estendido a mais de uma turma de acordo com a demanda. Contará com a participação dos discentes na 
produção do material didático e acompanhamento das turmas nas atividades assíncronas e síncronas. Tem como metas: atualizar os conceitos em 
relação aos surdos e a Libras, dirimindo dúvidas, desconstruindo mitos e difundindo informações concernentes à Cultura Surda e a Língua de Sinais, 
desde as primeiras aulas. Propiciar o aprendizado da Libras para os participantes, possibilitando a comunicação com os surdos, até o término do curso. 
Promover a interação, aprimorando o conhecimento linguístico com noções de interpretação entre a Libras e o Português, após a conclusão do curso. É 
um projeto de grande impacto social, pois visa promover a inclusão e acessibilidade de uma parcela da população que fica excluída dos espaços, por 
falta de comunicação e por ideias equivocadas em relação à surdez. Como instituição de ensino, objetivamos propagar o conhecimento, contribuindo 
com a formação daqueles que nos cercam por meio da extensão universitária.  Por ser um curso de modalidade EAD têm abrangência nacional, 
possibilitando a divulgação da informação em todo o território Brasileiro. Referências: BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 
Disponível em: https://www.ibge.gov.br/apps/snig/v1/?loc=0&cat=-1,-2,-3,128&ind=4643, acesso em 01 nov. 2021. ______, Lei nº 10.436, de 24 de 
abril de 2002.  Brasília: Diário Oficial da União, 2002. ______, Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Brasília: Diário Oficial da União, 2005. 
______, Lei nº 13.146 de 06 de julho de 2015. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Brasília: Diário Oficial da União, 2015. PERLIN, G. 
Múltiplas Identidades Surdas. Revista da Feneis – Ano IV, número 14 abr./jun. de 2002.

Docente orientador: KELES FIRMINA ROSA SOARES E-mail: keles.soares@estacio.br* Bolsista

Projeto(s) do curso: PEDAGOGIA

Título: A FILOSOFIA COM CRIANÇAS MEDIANDO PRÁTICAS  INTERDISCIPLINARES NA EDUCAÇÃO BÁSICA. 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: O Programa Filosofia para Crianças chegou ao Brasil por volta de 1980, por uma norte-americana naturalizada brasileira, a Professora de 
Filosofia, Catherine Young Silva (1943-1993). Seu interesse pelo tema a levou a cursar Mestrado em Filosofia para Crianças na Montclair State 
University entre 1983 e 1984, sob a direção de Matthew Lipman, o criador do Programa. Entre os estudiosos, encontramos o Professor Dr. Sílvio 
Wonsovicz , que , junto com outros docentes defensores do Programa, criou o  Centro de Filosofia – Educação para o Pensar de Florianópolis/SC , e 
vem realizando, em âmbito nacional, a formação docente e a melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem filosófica com crianças, adolescentes e 
jovens. A Formação no Programa de Filosofia com Crianças e o desenvolvimento filo-pedagógico de Práticas Interdisciplinares na Educação Básica, 
possibilita a elaboração de planejamentos para a Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, atendendo a uma Educação Para o Pensar 
mediando os diferentes Componentes Curriculares da Educação Básica. Justificativa: O Programa de Filosofia com Crianças, criado por Matthew 
Lipman, tem se configurado como um dos alicerces fundamentais para uma proposta educacional, visando à conquista da autonomia intelectual, de 
educadores e educandos, experimentando uma ação investigativo-dialógico, no desenvolvimento do pensamento crítico, reflexivo e criativo. Oferecer 
um Curso de Extensão Universitária sobre estes estudos, garante aprofundamento e qualidade na formação dos docentes da Educação Básica. 
Objetivos: Conhecer o Programa de Filosofia com Crianças, de Matthew Lipman. Avaliar a importância de uma Educação para o Pensar, como proposta 
do Centro de Filosofia. Garantir a prática filosófica, investigativo-dialógico, no planejamento de ações pedagógicas para a Educação Básica; Possibilitar 
o desenvolvimento da interdisciplinaridade na proposta educativa de ações pedagógicas mediada pelo programa de Filosofia com crianças.  
Metodologia: Encontros semanais articulando Teoria e Prática sobre a Educação para o Pensar, numa proposta interdisciplinar, a partir das Filosofia 
com Crianças; Viabilidade econômico-financeira: Construção de Manual Teórico – Prático com evidências de atividades construídas com viés filosófico-
pedagógico tendo em vista a formação dos professores que desenvolvem o trabalho com crianças, de modo que possam vivenciar o processo de 
construção de conhecimentos sólidos, objetivos e consistentes. Metas: Visando Educar para Transformar, o tema pretende contribuir para a formação 
continuada de Egressos, e Alunos   do Curso de Pedagogia da UNESA que já atuam na Educação Básica, promovendo a transformação metodológica, 
fundamental, na construção da educação para o pensar. Impacto social e Abrangência Geográfica: Pretende-se oferecer o estudo para universitários do 
curso de Pedagogia que já atuam na da Educação Básica e Egressos de Pedagogia da UNESA, em especial, dos campi do Município do Rio de Janeiro, 
oportunizando impacto de transformação metodologia, nas Escolas da Região, com “o fazer” Interdisciplinar da  Filosofia com Crianças. Referências 
Bibliográficas: LIPMAN, Matthew. O Pensar na educação. Trad. Ann Mary Figuiera Perpétuo. Rio de Janeiro: Vozes, 1995. KOHAN, Walter Omar. 
Filosofia para crianças: a tentativa pioneira de Matthew Lipman. 3 ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 2000. WONSOVICZ, Sílvio. Novo espaço filosófico criativo: 
investigação ética. Florianópolis-SC: Sophos, 2002. Novelas Filosóficas do Centro de Filosofia Educação Para o Pensar.
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Título: A FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL E CONTINUADA E O COTIDIANO ESCOLAR: NARRATIVAS E DIÁLOGOS UNIVERSIDADE-ESCOLA 
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: A proximidade entre os temas e abordagens de pesquisa dos Professores envolvidos neste Projeto – Inês B. Oliveira, professora do PPGE e 
proponente, Guilherme Stribel e Allan Rodrigues, atuando na graduação em Pedagogia – e as similitudes de aproximação teórico-metodológica entre 
eles funda a cooperação proposta neste projeto, que se inscreve, também, nos projetos de Pesquisa e extensão dos docentes, financiados em 2021. A 
preocupação compartilhada, foco deste projeto, é com novas perspectivas de formação docente, inicial e continuada, mais coletivas, dialógicas e 
horizontalizadas e a criação de currículos locais que promovam o direito à educação, por meio do reconhecimento mútuo, da solidariedade e da 
cooperação. Justificativa: A proposta de adensar a formação docente inicial dos estudantes de graduação e pós-graduação por meio dos diálogos entre 
os estudos universitários e as narrativas docentes sobre o cotidiano escolar é fundamental para se promover a horizontalização da relação entre 
diferentes sujeitos e conhecimentos, contribuindo para aprendizagens mútuas que impactam uns e outros, escolas e universidades. Enredar diferentes 
sujeitos e conhecimentos na compreensão da educação como direito, dos conhecimentos e processos cotidianos de criação curricular nas escolas é 
importante para revalorizar criações docentes que contribuem para a formação cognitiva e cidadã dos alunos. Conhecê-las é importante para 
potencializar a democracia na formação de licenciandos, mestrandos e doutorandos. Objetivos: Ampliar a compreensão de docentes e estudantes 
sobre as criações curriculares cotidianas, potencializando a formação de todos. Promover a horizontalização das relações entre sujeitos e 
conhecimentos e Universidade-Escola pelo reconhecimento mútuo da especificidade de seus conhecimentos. Reconhecer nos cotidianos escolares 
práticas de respeito ao direito à educação, de reconhecimento mútuo e de solidariedade, revalorizando-as e permitindo, com isso, sua ampliação. 
Superar a ideia de que professores são meros transmissores de conhecimentos, reconhecendo que suas criações contribuem para a formação cognitiva 
e cidadã dos alunos. Metodologia: O projeto se desenvolve por meio de encontros, presenciais e/ou remotos, da equipe com os diferentes sujeitos 
envolvidos – estudantes de graduação, mestrado e doutorado e docentes da rede municipal de Itatiaia – nos quais narrativas de uns e outros e 
fundamentações teóricas serão discutidas, levando ao reconhecimento mútuo e à formação coletiva, focada na pluralidade dos conhecimentos em 
diálogo na formação e na atuação docentes. Viabilidade econômico-financeira: No bojo do desenvolvimento dos Projetos de Pesquisa com os quais 
este dialoga, acredita-se já haver as condições financeiras para o desenvolvimento do Projeto. Metas: A meta é impactar a formação docente inicial e 
continuada, bem como os currículos escolares e sua compreensão, envolvendo cerca de 60 estudantes de graduação, 10 estudantes de pós-graduação 
focados nas temáticas do projeto e 15 a 20 professores da escola em Itatiaia. Impacto social: Entende-se que essa formação docente integrada e 
coletiva, na experiência de diálogo entre a universidade, a escola e as comunidades escolares de entorno traz benefícios a todos os segmentos 
envolvidos e leva a uma formação mais completa desde a graduação, e à potencialização de práticas docentes emancipatórias nas escolas. Abrangência 
geográfica: O projeto se desenvolve com estudantes do campus Centro I – graduação e PG stricto-sensu – e o município de Itatiaia. Referências: 
OLIVEIRA, I. B. O Currículo como criação cotidiana. Petrópolis: DP et Alii, 2016. RODRIGUES, A. C. O cotidiano das práticas políticas curriculares: Uma 
Escola Pública de São Gonçalo, Dissertação (mestrado). Proped: UERJ, 2017. SANTOS, B. S. O fim do império cognitivo. Coimbra: Almedina, 2018. 
STRIBEL, G. Percepções de estudantes de pedagogia sobre educação em direitos humanos. Tese (Doutorado). Proped: UERJ, 2019.
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Título: AVALIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ACERVOS DE BIBLIOTECAS ESCOLARES NA CIDADE DE CABO FRIO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Inicialmente aprovado na edição do ciclo 2020 e interrompido pela limitação das atividades em decorrência da pandemia Covid-19, o presente projeto 
é reapresentado para execução no ciclo 2022. O campus Cabo Frio da Universidade Estácio de Sá está localizado em uma região periférica da cidade de 
Cabo Frio, mantendo clara relação com comunidades carentes dos bairros vizinhos. Em seu entorno imediato existem quatro escolas municipais que 
atendem a população local: Escola Municipal Professora Tania Maria Gomes de Ávila, para alunos do segundo segmento do Ensino Fundamental; 
Escola Municipal São Cristóvão e Escola Municipal Maestro Rui Capdeville, ambas dedicadas ao primeiro segmento do Ensino Fundamental; e Escola 
Municipal Manoel Mendes de Souza, dedicada à Educação Infantil. Ao todo, as quatro unidades escolares atendem cerca de 1600 alunos. Tomando isso 
como premissa, o presente projeto pretende atuar na avaliação e organização dos acervos das bibliotecas dessas unidades escolares. Temos ciência da 
deficiência de profissionais capacitados para gestão desses acervos, assim pretendemos capacitar alunos do curso de graduação em Pedagogia da 
Universidade Estácio de Sá para organizarem esses acervos. Dessa maneira, além da capacitação de nossos alunos, colaboraremos para que os 
profissionais da rede municipal de educação de Cabo Frio possam utilizar as bibliotecas de suas unidades escolares de forma mais racional e produtiva, 
com consequente melhoria da qualidade da educação pública na região, o que justifica a inserção do projeto na linha ""Práticas Interdisciplinares e 
Inovação na Educação Básica"". Além disso, uma biblioteca organizada é de suma importância para a formação de novos leitores ao estimular a prática 
da leitura (CORRÊA, 2016). Inicialmente, a equipe do projeto fará uma avaliação dos acervos de cada biblioteca escolar, realizará a higienização e 
catalogação das obras, observando seus formatos e suportes específicos (livro, revista, DVD, CD) em consonância com as normas de catalogação em 
vigor e as disposições “Programa Nacional Biblioteca da Escola” (BRASIL, 2008). Para isso, haverá formação e capacitação ofertadas pelo proponente e 
por profissionais especialistas custeados pela Associação Nacional de História (Anpuh-Rio), parceira do projeto. Os itens necessários para as atividades 
(material expediente, equipamentos) serão custeados com recursos da bolsa recebida pelo docente e pelas unidades escolares. Esperamos, com isso: 
1.	capacitar recursos humanos para atuarem com acervos de bibliotecas escolares; 2.	facilitar a prática da leitura; 3.	colaborar para a manutenção 
dos acervos das bibliotecas escolares. REFERÊNCIAS: BRASIL. Ministério da Educação. Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE): leitura e 
bibliotecas nas escolas públicas brasileiras. Brasília: MEC, 2008. CORRÊA, Hércules; FEBA, Berta Lúcia T.; JUNQUEIRA, Renata. “Acervos de Bibliotecas 
Escolares e Formação de Pequenos Leitores”. Educação em Foco, ano 19 - n. 29 - set/dez. 2016 - p. 125-144; FANTINATI, Carlos Erivany. Por uma 
biblioteca escolar. In: PEREIRA, Rony Farto; BENITES, Sonia Aparecida Lopes (Orgs). À roda da leitura: língua e literatura no jornal Proleitura. São Paulo: 
Cultura Acadêmica; Assis: ANEP, 2004. p. 46-49. SOUZA, Renata Junqueira (Org). Biblioteca escolar e práticas educativas: o mediador em formação. 
Campinas: Mercado de Letras, 2009.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução
Aventuras na escrita pretende ser uma ação de extensão voltada para crianças com barreiras de aprendizagem em leitura e escrita, que visa contribuir 
nos processos de aquisição da língua escrita através de brincadeiras, jogos e outros caminhos mais adequados às dificuldades apresentadas pela 
criança. Pretende-se, às crianças socialmente desfavorecidas residentes no entorno da Universidade Estácio de Sá, campus Petrópolis, contextualizar a 
Brinquedoteca também como espaço de aprendizagens sistematizadas, no entanto, pelo caminho do lúdico. 
Serão, ainda, realizadas Rodas de Conversa com os estudantes envolvidos nesse projeto e também com as famílias das crianças, com um propósito de 
estudo de casos. Assim sendo, o projeto Aventuras na escrita possibilitará a integração de ensino, pesquisa e extensão, intimamente ligados para 
promover a inserção dos alunos e das alunas da graduação em Pedagogia na empiria e na reflexão sobre a indissociação entre teoria e prática.
O projeto tem viabilidade econômico-financeira, pois será desenvolvido por estudantes do curso envolvido e material de baixo custo e/ou 
reaproveitamento solicitado aos participantes.  O modelo piloto dessa oficina poderá ser multiplicado em um próximo projeto de extensão.
- Identificar estudantes com barreiras de aprendizagem em leitura e escrita, baixo poder aquisitivo e sem atendimento de apoio pedagógico, nas 
escolas no entorno da Estácio campus Petrópolis.
- Selecionar 20 estudantes que apresentem o perfil apontado.
- Realizar anamnese com os responsáveis dos estudantes.
- Avaliar pedagogicamente estudantes em seus potenciais e suas fragilidades nos aspectos da aprendizagem.
- Realizar Grupos de Estudo.
- Realizar  Rodas de Conversas para orientação às famílias.
- Desenvolver oficinas para “aventuras na escrita” a partir de um planejamento elaborado coletivamente, com a participação, inclusive das famílias.

SENRA, A. H. Oficinas Psicopedagógicas Para Superação da Exclusão. Editora Vozes, Petrópolis. 2016.
TEBEROSKY, Ana. Psicopedagogia da Linguagem Escrita. São Paulo, Unicamp/Trajetória Cultural, Porto Alegre. 2004.
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Título: CURSO DE EXTENSÃO DE FORMAÇÃO DE MEDIADORES DO BRINCAR PARA TODOS 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Huizinga (2001) e Callois (2017) estudam o jogo e a brincadeira em seus aspectos históricos, antropológicos, sociológicos e filosóficos como fenômenos 
sociais compreendidos nas inter-relações humanas na linguagem, na arte, no trabalho, na educação. Pensar o lúdico na educação é buscar nas raízes o 
desenvolvimento para a formação humana em constante interação com o meio e o ambiente de formação (KISHIMOTO, 2003; BROUGÈRE, 2004). Na 
universidade o lúdico é tema de ensino/pesquisa/extensão, cria diálogos inter/multidisciplinares, abrange diversos conhecimentos, promove pesquisas 
e ações extensionistas contribuindo para a formalização e estruturação do campo de formação de professores em nível médio/superior. Atendemos às 
Diretrizes para as Ações de Extensão Universitária: “Interação Dialógica, Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade, Indissociabilidade Ensino-
Pesquisa-Extensão, Impacto na Formação do Estudante e Impacto e Transformação Social” (BRASIL, 2012, p. 29). A Universidade Estácio de Sá vem 
contribuindo com práticas, pesquisas e projetos de extensão para a formação cultural mais ampla do estudante e comunidade externa e no seu Plano 
de Desenvolvimento Institucional (2012) seção 2.3 Extensão destaca a função social da universidade face aos aspectos legais citando a Brinquedoteca 
na subseção 2.3.8 Programas, Projetos e Atividades de Extensão e Responsabilidade Socioambiental (UNESA, 2012, p. 150). O projeto Curso de 
Extensão Formação de Mediadores do Brincar para Todos, tem como objetivo central promover a formação de mediadores do brincar para todos em 
uma perspectiva inclusiva, voltado para alunos do Curso Normal em nível médio e do Ensino Superior; e objetivos específicos: analisar o lúdico nos seus 
diversos aspectos para a formação humana; definir o brincar intergeracional para a educação inclusiva; conhecer aspectos histórico-sociais da fundação 
e tipos de brinquedotecas; compreender os sistemas de classificação de objetos lúdicos; construir material lúdico com elementos variados; elaborar 
projetos de organização de espaços do brincar para todos; articular a formação de professores em nível médio e superior no lócus acadêmico da 
universidade; fortalecer a captação de alunos do Ensino Médio por meio do conhecimento das ações e cursos que a universidade promove. Serão 
encontros quinzenais de duas horas pela plataforma Teams com a apresentação de um projeto de ação elaborado pelos alunos cursistas ao final do 
curso. A viabilidade econômico-financeira é possível, pois não necessita de investimentos: os encontros remotos serão pela Plataforma Teams já 
disponível e amplamente utilizada. Metas: 1 Capacitação de ao menos 50 cursistas ao final do projeto; 2 Análise do lúdico nos seus diversos aspectos 
para a formação humana; 3 elaboração de projetos de organização de espaços do brincar para todos; 4 Contribuição para a captação de alunos do 
Ensino Médio por meio do conhecimento das ações e cursos que a universidade promove. Impacto social: fortalecer a responsabilidade socioambiental 
da universidade Estácio de Sá como formadora e transformadora; mão de obra qualificada para atuar profissionalmente nos espaços lúdico com 
pessoas de diversas idades; divulgar a universidade em seu papel de formação e impacto social direto nas ações de formação de professores. 
Abrangência geográfica: pretende abranger as escolas de Curso Normal em Nova Iguaçu e cidades tais como Mesquita, Belford Roxo e 
Nilópolis.Referências: BRASIL. Política Nacional de Extensão Universitária. Brasília: 2012.BROUGÈRE,G..Brinquedos e Companhia. São Paulo: Cortez, 
2004.CAILLOIS, R. Os jogos e os homens. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017. HUIZINGA, J. Homo ludens: o jogo como elemento da cultura. São Paulo: 
Perspectiva, 2001. KISHIMOTO, T. M. Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação. São Paulo: Cortez, 2003. UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ. Plano de 
Desenvolvimento Institucional 2013-2017. Rio de Janeiro, 2012. 483 f. [mimeo].
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO 
Atualmente muito se tem discutido sobre as referências de uma Sociedade Inclusiva. No bojo desse debate, a Educação ocupa lugar de destaque.
Segundo a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva em sua Introdução (BRASIL, 2008, p. 5): O movimento mundial 
pela educação inclusiva é uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os estudantes de estarem 
juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação. Este trabalho pretende empreender os saberes dos alunos do Curso de 
Pedagogia referentes à mediação pedagógica para compartilhar seus conhecimentos com docentes da educação básica e Ensino Superior, que 
atendem alunos com necessidades educacionais especiais. 
A proposta aqui sugerida está de acordo com a tríade constitucional que reza o artigo 207 (BRASIL, 1988) sobre os pilares que caracterizam a 
universidade, quais sejam ensino-pesquisa-extensão como dimensões em/de ações indissociáveis.
JUSTIFICATIVA
Justifica-se este projeto de extensão por entendermos que o atendimento educacional especializado é direito assegurado em leis que tratam da 
educação e especificamente da Educação Especial (BRASIL, 1988; BRASIL, 1996; BRASIL, 2008). Nossa proposta é trabalhar no sentido de sensibilizar os 
docentes quanto às potencialidades dos alunos com necessidades educacionais especiais no cotidiano escolar, bem como também socializar estes 
saberes internamente, proporcionando a construção de saberes específicos no campo da Educação Especial/Inclusiva. Entendemos que formação é 
integração de saberes, portanto é nossa intenção organizar uma rede de atuação que poderá ser expandida, inicialmente com a formação dos 
professores em exercício nos sistemas educacionais públicos e privados de Nova Iguaçu e municípios circunvizinhos, estendendo aos professores e 
alunos da Estácio em Nova Iguaçu.  A formação continuada será feita de acordo com a demanda de alunos, podendo ser ledores para cegos, ampliação 
de provas para baixa visão, dislexia com adaptação de textos. Nos propomos além da capacitação dos docentes, ações para os alunos com 
necessidades educacionais especiais também.
Este projeto de extensão assume o compromisso da universidade com a responsabilidade social, pois visa a melhoria da qualidade da formação dos 
envolvidos no ensino e aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais especiais.
OBJETIVOS 
 Implementar uma rede de estudos sobre mediação de aprendizagem para estudantes com necessidades educacionais especiais, no campus Nova 
Iguaçu, tendo.
 Mapear e entender as necessidades e dinâmicas de formação interna e externa, em relação à mediação de estudantes com necessidades educacionais 
especiais.
METODOLOGIA
 Será pautada na pesquisa de natureza aplicada, pois trata-se de uma ação de intervenção, com a aplicabilidade do conhecimento produzido durante o 
projeto, colocando em prática as ações junto aos sujeitos
VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA
Não necessita de investimentos de outra ordem além de acesso para reuniões, que serão realizadas remotamente.
METAS
Capacitar o maior número de professores possíveis, da Educação Básica e Ensino Superior nas oficinas.
Atender e acompanhar pelo menos 50% dos discentes com necessidades educacionais especiais, do campus de Nova Iguaçu.
IMPACTO SOCIAL
 Os impactos que poderão advir da implementação de mediadores nos processos de ensino e aprendizagem para pessoas com necessidades 
educacionais especiais, em âmbito externo e interno.
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA
Sistemas Educacionais públicos e privados de Nova Iguaçu e municípios circunvizinhos.
REFERÊNCIAS
_____. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 20 de dezembro de 1996. Brasília, 1996. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm. 
_____. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília, 2008. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
A cidade de Teresópolis conta atualmente com um pouco mais de 184 mil habitantes, sendo aproximadamente 6% desse total, analfabetos. Muitos 
destes cidadãos tiveram que abandonar seus estudos em idade regular para trabalhar e sustentarem suas famílias, outros, possuem dificuldades de 
aprendizagem nunca acompanhadas, que os levaram à evasão escolar permanente e, por consequência, à escassez de recursos financeiros. Diante do 
exposto, o projeto Estácio Alfabetiza objetiva oferecer a alfabetização para o máximo de pessoas da cidade de Teresópolis que puderem ser alcançadas 
pela proposta, trabalhando as necessidades acompanhamento educacional especializado e introduzindo o mundo letrado na vida desses cidadãos, com 
a finalidade de que os mesmos alcancem melhores condições laborais e possam descobrir e desenvolver novas habilidades, sendo enfim, mais 
independentes e autônomos. Aos alunos graduandos será ofertada a oportunidade de experimentarem a Educação de Jovens e Adultos na prática, 
desenvolvendo seus saberes de maneira específica e direcionada para o ato de alfabetização e de avaliação pedagógica das dificuldades de 
aprendizagem dos participantes, através de entrevistas e anamneses. As aulas serão ministradas na modalidade presencial, aos sábados pela manhã, na 
Universidade Estácio de Sá, campus Teresópolis, tendo os alunos do curso de pedagogia como monitores e professores, que obterão o número de 
horas de desenvolvimento do projeto em AAC. Todo o suporte, orientação e coordenação será realizado pela orientadora responsável pelo projeto, 
tanto na formulação dos planos de aula e na aplicação dos processos de ensino e aprendizagem, como no acompanhamento das questões de 
dificuldades específicas apresentadas pelos alunos contemplados. Alfabetizar o máximo de cidadãos e promover a qualificação por meio da prática, 
somando positivamente no crescimento e desenvolvimento da sociedade local, são as principais metas do projeto Estácio Alfabetiza,  que atualmente 
já se encontra iniciado dentro das atividades da Agência Experimental de Práticas Pedagógicas do campus,  apresentando total viabilidade financeira, 
uma vez que o valor da bolsa suprirá as necessidades a serem custeadas e garantirá a continuidade do trabalho, ampliando o quantitativo de vagas e 
alcançando um número mais expressivo de beneficiados. Além das aulas de alfabetização e letramento, serão oferecidas atividades de orientação 
financeira e oficinas interdisciplinares com a participação de todos os cursos da unidade, a fim de somar significativamente na aplicação de uma 
aprendizagem que visa encaminhar esses alunos a um desenvolvimento amplo e funcional, que lhes permita alcançar maiores e melhores acessos na 
sociedade. Ainda serão realizadas palestras sobre temas relacionados à educação de jovens e adultos para o público educacional da cidade, com 
objetivo de divulgar e promover o trabalho desenvolvido e a atuação de grande relevância da instituição universitária, que prioriza a disseminação de 
uma postura inclusiva e participativa na sociedade local. Referências: MOLLICA, Maria Cecília; LEAL, Marisa. Letramento em EJA. São Paulo: Editora 
Parábola, 2009. BARCELOS, Valdo. Avaliação na Educação de Jovens e Adultos: uma proposta solidária e cooperativa. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2015. 
IBGE. Brasil/Rio de Janeiro/Teresópolis – Panorama. Disponível em: < https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/teresopolis/panorama>. Acesso em 
29/10/2021.
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Título: FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES/AS NA PERSPECTIVA DA DIVERSIDADE E DIFERENÇAS: A EDUCAÇÃO INTERCULTURAL 
EM FOCO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução:A formação de professores/as tem sido chamada a dar respostas às demandas da diversidade e diferenças presentes na sociedade 
brasileira. Nesse sentido, o reconhecimento das diferenças como riqueza pedagógica, o exercício da cidadania e inclusão e, sobretudo, o direito à 
educação de todos e todas sejam compromissos primordiais.Além disso, a pandemia do covid-19 e o processo de isolamento social impactaram 
diretamente o processo educativo, principalmente aqueles relacionados aos grupos culturais de maior vulnerabilidade econômica e sociocultural.Nesse 
sentido, temos um cenário desafiador onde não só a escola, mas a formação de professores/as, inicial e continuada.Justificativa: este projeto de 
extensão se justifica pelo fato de dar continuidade, ampliar e aprofundar as problematizações e ações construídas desde meados de 2020 entre os/as 
estudantes da Pedagogia e outras licenciaturas da Universidade Estácio de Sá, campus São João de Meriti e os/as professores/as regentes da educação 
básica do município de São João de Meriti. Para além do que foi desenvolvido nos projetos de extensão dos anos de 2020 e 2021, o foco do projeto 
atual será ampliar a abrangência geográfica da nossa parceria para outros municípios da baixada fluminense do Rio de Janeiro, entendendo que esses 
municípios são caracterizados por grande desigualdade econômica, social e educacional, onde as ações da extensão universitária, podem contribuir 
para a compreensão e transformação de tais realidades, promovendo, assim,   a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.Objetivo: este 
projeto tem como objetivo sensibilizar professores/as em formação inicial (estudantes do curso de Pedagogia e demais licenciaturas da UNESA) e 
professores/as regentes da baixada fluminense para a valorização e afirmação da diversidade e diferenças no âmbito escolar.Metodologia: entendemos 
que 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 na educação básica nos municípios da baixada 
fluminense e professores/as em formação inicial (estudantes do curso de Pedagogia e demais licenciaturas da Universidade Estácio de Sá).Viabilidade 
econômico-financeira: Sem custos, pois o projeto irá se desenvolver, conforme a realidade atual, de forma remota por conta do cenário da pandemia 
de COVID-19.Metas: ampliar a abrangência geográfica de impacto das ações do projeto para outros municípios da baixada fluminense; sensibilizar 
professores/as regentes da educação básica atuantes na baixada fluminense e estudantes do curso de Pedagogia e demais licenciaturas da UNESA, 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 estudantes do curso de Pedagogia e demais licenciaturas da UNESA possam tornar-se mais sensíveis e abertos às 
questões da diversidade e diferenças.Abrangência geográfica:atuação junto a professores/as regentes das escolas públicas da baixada fluminense e 
estudantes de Pedagogia e demais licenciaturas da UNESA. Referências: CANDAU, V. Diferenças, Educação Intercultural e Decolonialidade: temas 
insurgentes. Rev. Espaço do Currículo (online). João Pessoa, v.13, n. especial, p.678-686, dez. 2020. 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.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO: O presente projeto visa continuar as ações do Laboratório de Ensino do Teatro desenvolvidas no ano de 2021 oferecendo oficinas 
(presenciais ou por acesso remoto) - relativas às linguagens do teatro para a comunidade interna e externa da Universidade Estácio incluindo as escolas 
públicas e particulares da cidade do Rio de Janeiro para quem ofertaremos espetáculos teatrais. JUSTIFICATIVA:A Licenciatura em Teatro tem como 
objetivo a formação de novos docentes de teatro. Além da formação na nossa instituição, a sua complementação se dá por estágios nas redes 
particular e pública de ensino regular. A proposta desse laboratório é identificar a demanda por espetáculos, oficinas e cursos de teatro pela 
comunidade interna e externa a fim de organizá-los, realizá-los e assim, responder às necessidades apresentadas. Dessa forma, o Laboratório estreitará 
os laços do curso com as comunidades interna e externa da Estácio servindo de embaixador do curso apresentando a sua excelência podendo, com 
isso, impactar positivamente, a médio prazo, na captação de novos estudantes e abrir o mercado de trabalho para os nossos egressos. OBJETIVOS: - 
Criar uma rede, a partir do perfil @laboratoriodeensinodoteatro no Instagram, de escolas públicas e particulares; - Organizar e implementar 
espetáculos e oficinas de teatro atendendo às demandas internas e externas da Comunidade Estácio; - Criar conteúdo para o canal 
@laboratóriodeensinodoteatro pelo Instagram a partir de entrevistas com profissionais do ensino do teatro. METODOLOGIA: Esse projeto propõe-se 
como uma continuidade e o aperfeiçoamento das ações do Laboratório de Ensino do Teatro, realizadas ao longo de 2021. São elas: “Oficina de 
Contação de Histórias”; “Brincando de Teatro na Educação Infantil”; “Brincando de Teatro e Ciências no Ensino Fundamental I”;”Brincando de Arraiá” e 
“Oficina Encubadora de Companhia de Teatro Escola”. Aproveitando a expertise adquirida em 2021, aplicaremos essas oficinas e apresentaremos os 
espetáculos por meio da prospecção das demandas internas da Universidade e da ampliação da rede de docentes que seguem o perfil 
@laboratoriodeensinodoteatro na rede social “Instagram” convidando-os para participarem do programa “Escuta Cênica” quando ouvimos as 
experiências sobre o ensino do teatro. A partir dessa rede, realizaremos uma prospecção para mapear as escolas, as demandas e organizar e realizar as 
oficinas e os espetáculos. METAS: - A realização de 20 oficinas de teatro para as comunidades interna e externa da Universidade Estácio; - A realização 
de 30 lives “Escuta Cênica” com profissionais do ensino do teatro. - A realização de 2 a 5 espetáculos de Teatro em escolas das redes particular e 
pública; IMPACTO SOCIAL: 1)	Contribuir para o desenvolvimento social e cultural da Comunidade Interna e Externa da Universidade Estácio por meio 
da realização das oficinas de teatro e dos espetáculos; 2)	Contribuir para o aperfeiçoamento profissional dos estudantes dos diversos cursos oferecidos 
pela Universidade por meio das oficinas de acordo com as demandas apresentadas e solicitadas; 3)	Contribuir para o entendimento e a resolução de 
conflitos próprios do cotidiano escolar de instituições de ensino das redes particular e pública por meio das oficinas e dos espetáculos teatrais. 
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: A cidade do Rio de Janeiro e a Baixada Fluminense para as oficinas presenciais. Para oficinas por acesso remoto todos os 
cursos da Universidade Estácio espalhados pelo território nacional. REFERÊNCIAS: AMARAL, Ana Maria. O ator e seus duplos. Máscaras, bonecos e 
objetos. São Paulo: EDUSP/Editora Senac São Paulo, 2002; BEUTTENMULLER, Glorinha. LAPORT, Nelly. Expressão vocal e expressão corporal. Rio de 
Janeiro: Enelivros, 1989; BOAL, Augusto. Jogos para atores e não atores. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000; SPOLIN, Viola. Jogos Teatrais – o 
fichário de Viola Spolin. São Paulo.
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Projeto(s) do curso: BIOMEDICINA

Título: ESTAÇÃO DE SABERES: DIVULGANDO CIÊNCIA PARA PROMOVER SAÚDE E PREVENIR DOENÇAS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Política Nacional de Promoção da Saúde tem como objetivo geral promover qualidade de vida e reduzir fragilidade e riscos à saúde relacionados aos 
seus determinantes, entre eles a educação e os fatores sociais (CONASS, 2016). Neste contexto, o uso de tecnologias de educação e de comunicação 
social é essencial para a promoção da saúde (Ministério da Saúde, 2002). A interlocução contínua e dinâmica sobre temas de saúde é cada vez mais 
urgente – nunca se falou tanto sobre ciência e saúde como na atualidade. Em épocas de pandemia, novos desafios na comunicação e divulgação 
científica se impõem às instituições de ensino e pesquisa. Considerando que a educação – seja formal ou informal – constitui-se na base para promoção 
da saúde e prevenção de doenças, a Liga Acadêmica de Biologia Molecular e Genética (LABIOGEN) – campus Nova Iguaçu desenvolve ações voltadas à 
comunidade acadêmica e ao público em geral com o objetivo de desmistificar conceitos relacionados à saúde humana. Com o mesmo objetivo, o 
Grupo de Estudos em Saúde e Bem-estar (GESBE) – campus Presidente Vargas implementará atividades educativas com ênfase no conhecimento de 
microrganismos e medidas de prevenção a infecções. Sendo assim, o presente projeto busca i. trabalhar temas relevantes em saúde através da 
discussão de artigos científicos; ii. criar conteúdo embasado cientificamente com linguagem acessível para divulgação em redes sociais; iii. organizar 
ações educativas de promoção e prevenção em saúde voltadas à comunidade acadêmica e alunos do ensino público e iv. elaborar material informativo 
para divulgação ao público em geral. Para isso, haverá discussão de artigos científicos, visando à criação de conteúdo, com ênfase em genética e 
microbiologia, para divulgação em redes sociais por meio de postagens semanais e lives colaborativas. As palestras temáticas síncronas ocorrerão, 
inicialmente, por meio da plataforma Microsoft Teams para estudantes de Ensino Médio do ensino público. Estão previstas oficinas temáticas 
abordando câncer, doenças genéticas, vacinas e infecções microbianas e será elaborado material audiovisual e e-book para distribuição aos 
colaboradores da IES, acadêmicos e escolas parceiras. O projeto possui viabilidade econômico-financeira, contando com infraestrutura e material 
educativo dos campi Nova Iguaçu e Presidente Vargas. Parte das ações previstas (divulgação científica em redes sociais e elaboração de material 
educativo) não necessitam de aporte financeiro significativo. Este projeto ocorrerá em parceria com o Laboratório de Hanseníase, do Instituto Oswaldo 
Cruz – FIOCRUZ/RJ, sendo este contemplado no edital “Cientista do Nosso Estado” da FAPERJ (Processo SEI-260003/001581/2020), representado na IES 
pela professora Beatriz Junqueira, coordenadora do curso de Biomedicina do campus Nova Iguaçu. Tem-se como principais metas i. o fortalecimento 
da LABIOGEN e do GESBE como espaços de troca e aprofundamento de saberes; ii. a interação dos acadêmicos com a comunidade externa; iii. a 
divulgação científica através de diferentes meios e iv. a submissão de resumos e publicação de artigo científico na temática promoção e prevenção em 
saúde. Estima-se que cerca de 300 alunos do ensino público dos municípios de Nova Iguaçu, Duque de Caxias e região central do Rio de Janeiro sejam 
diretamente beneficiados, além de colaboradores, acadêmicos da IES e público em geral. Os alunos selecionados para participar deste projeto serão 
beneficiados à medida em que a participação em um Projeto de Extensão representa oportunidade ímpar de integração, vivência e aplicação do 
conhecimento previamente adquirido, somado à interação com realidades distintas, o que propiciará o desenvolvimento de competências sociais 
importantes para o profissional da saúde. Referências: BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Promoção da Saúde. Brasília: CONASS, 2016. 
12p. BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde. Brasília. 2002. 41p.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Projeto Fóruns das Juventudes em Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica de Jacarepaguá é parte integrante do Projeto de mesmo nome para as 
Bacias da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara que por sua vez integra o Programa Fóruns das Juventudes para Cidades Sustentáveis, concebido e 
implementado pelo Instituto Terrazul.
O Programa Fóruns das Juventudes para Cidades Sustentáveis defini-se como uma metodologia de inserção da juventude no debate das diferentes 
políticas públicas, através da articulação entre academia, poder público, iniciativa privada e sociedade civil com vistas a  construção de Cidades 
Sustentáveis. 
Em última análise o objetivo do Programa é o de oportunizar aos jovens, capacitação e qualificação técnica em Gestão do Território.
O Programa está assentado em 5 (cinco) áreas de Gestão que funcionam de forma articulada e em rede, a saber: Gestão de Eventos Extremos, Gestão 
de Florestas Urbanas, Gestão de Mobilidade Urbana, Gestão de Recursos Hídricos e Gestão de Resíduos Sólidos.
As áreas de gestão citadas, colaboram com os debates e projetos para Gestão de Megacidades na construção de Cidades Sustentáveis.
A Universidade Estácio de Sá por meio do Curso de Biologia, unidade R9, já é parceria do Instituto Terrazul desde 2014, quando teve a oportunidade de 
envolver jovens acadêmicos, por meio de estágio não remunerado, no Projeto Proteção Ambiental Lagunar, iniciado em 2012 pelo Instituto Terrazul e 
patrocinado pelo Programa Petrobras Ambiental.
A parceria firmada oportunizou aos jovens envolvidos a vivência prática junto a formação do primeiro Fórum de Juventude em Comitê de Bacia da 
Baixada de Jacarepaguá, experiência pioneira no país.
Em 2019 o Instituto Terrazul ampliou o projeto para as Bacias da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e realiza Termo de Cooperação com a 
Universidade Estácio de Sá, por meio do Curso de Biologia, para implantação do Fórum das Juventudes em Recursos Hídricos nesta unidade.
No ano de 2019 várias ações de planejamento para implantação do projeto junto a coordenação do curso e capacitação dos alunos envolvidos foram 
realizadas. A perspectiva de continuidade do Fórum em 2020 era muito grande e com a chegada da Pandemia foi necessário suspender os encontros e 
readaptar nossas atividades para a modalidade virtual. Em 2021 conseguimos manter algumas poucas atividades e retomaremos o projeto com força 
total em 2022.

Docente orientador: RICARDO FINOTTI LEITE E-mail: ricardo.leite@estacio.br* Voluntário

Projeto(s) do curso: EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO

Título: A SAÚDE DO COLABORADOR 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Tendo em vista que os colaboradores da unidade de Madureira ficam entorno de 6 a 8 horas nos seus postos de trabalho sem nenhuma interação com 
a prática de relaxamento ou de alongamento. O objetivo deste projeto é proporcionar aos diferentes setores de colaboradores da unidade de 
Madureira um momento de relaxamento e de alongamento muscular orientado. Este projeto se justifica através dos vários relatos de diferentes 
funcionários sobre stress causado no acumulado de trabalho. Para o desenvolvimento do projeto utilizaremos uma metodologia de ginástica laboral, 
assim como a orientação dos funcionários para a prática do relaxamento. Nossa índices indicadores serão a participação dos colaboradores por semana 
e a escala de satisfação. Para este projeto será solicitado a unidade a liberação dos colaboradores 15 minutos em um período pré determinado pela 
gestão do campus de Madureira.

Docente orientador: FABIEN PEREIRA DA SILVA E-mail: fabien.pereira@estacio.br* Bolsista

Título: AULAS DE PSICOMOTRICIDADE PARA BEBÊS E CRIANÇAS DA COMUNIDADE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O impacto gerado pelo aumento dos índices de nascimentos de crianças com problemas neonatais promoveu a necessidade de uma nova abordagem e 
especialização dos profissionais de saúde, no que se refere ao acompanhamento do desenvolvimento neuropsicomotor do recém-nascido de risco e 
investigação específica de suas condições clínicas. A evolução científica proporcionou um melhor atendimento para estas crianças e, igualmente, 
possibilitou a criação de programas de estimulação ao bebê nascido sem nenhuma complicação, com o objetivo, inicial, de tomar medidas de 
prevenção e promoção da saúde. Nesse processo surgiram atividades específicas para intervir no desenvolvimento infantil, as quais se caracterizam por 
serem especializadas e adaptadas para o atendimento e para a estimulação infantil, com programas planejados para cada ano e meses das crianças 
neurotípicas e neuroatípicas. O trabalho é realizado através do brincar e da potencialização de experiências motoras, sensoriais, cognitivas, emocionais, 
sociais, morais, entre outras, auxiliando nos ganhos do desenvolvimento humano e prevenindo as incapacidades ou condições indesejáveis (Willrich, 
Azevedo & Fernandes, 2009). Neste contexto, Formiga, Vieira e Linhares (2015) enfatizam que as medidas de prevenção e promoção da saúde são 
prioridades nos programas de saúde pública e nas políticas de saúde. E que, em meio a esta orientação, a abordagem da prevenção de problemas no 
desenvolvimento infantil é primordial. A presente proposta está norteada para a atenção à saúde primária, com atividades que partem do olhar 
psicomotor. Atendendo a criança preventivamente, com a participação de alunos dos cursos de graduação de Educação Física, orientados e 
gerenciados. A pouca discussão sobre esta temática foi a lacuna encontrada que incentivou o desenvolvimento deste projeto,  pois a proposta de um 
trabalho preventivo à saúde das crianças, fora do contexto escolar. Neste sentido, a literatura indica a necessidade de ampliação dos estudos sobre 
este tema e suas correlações. Dentro deste universo há 22 anos, possuo experiência profissional como Professora de Educação Física e Psicomotricista. 
Além de gerenciar, no âmbito privado, a maior rede de desenvolvimento infantil do Brasil, a Baby Gym.  A partir desta vivência, sinto-me instigada a 
desenvolver esse projeto extensionista de cunho social, junto aos alunos dos cursos que coordeno. O objetivo desse projeto é desenvolver práticas de 
ensino, pesquisa e extensão no atendimento de crianças de 2 meses a 6 anos, das comunidades ao redor da Estácio Sulacap, com atividades de 
Psicomotricidade Educacional. Objetivos específicos: 1) atender a crianças da comunidade com sessões de psicomotricidade educacional realizadas em 
grupo, orientadas por alunos do curso de Educação Física, gerenciados pela coordenadora do projeto; 2) fomentar com os discentes participantes, as 
questões teórico/ práticas envolvidas na aplicação da prática psicomotora; 3) mensurar os dados do atendimento e desenvolvimento dos 
atendimentos.; 4) desenvolver pesquisa a partir das situações surgidas no atendimento, através do LABMOVI (LABORATÓRIO DE ESTUDOS DO 
MOVIMENTO). Um grupo de iniciação científica que eu já coordeno no campus. Delineando alguns estudos exploratórios que forneçam subsídios para 
ajudar a descrever e compreender algumas variáveis do fenômeno investigado: a criança na primeira infância. O trabalho será desenvolvido através de 
metas estabelecidas no plano de trabalho, seguindo os rumos de um projeto extensionista de cunho social. Não haverão gastos com materiais, pois o 
espaço e materiais utilizados serão os do laboratório de psicomotricidade, já existentes no campus. A comunidade que cerca o campus Sulacap é 
extremamente carente, em especial nas regiões de Realengo e Bangu, oferecer um projeto com o foco na atenção primária atende as demandas atuais 
norteadas pela OMS, bem como dá luz ao serviço prestado pela instituição.
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Título: CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR DA SAÚDE: PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, UMA RELAÇÃO ENTRE A COMUNIDADE, UNIVERSIDADES E 
DISCENTES. 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Este projeto justifica-se por articular o ensino- serviço no campo universitário buscando cada vez mais inserir nossos discentes em atividades práticas, e 
visto que os acontecimentos dos últimos anos demonstram a profunda necessidade de projetos voltados a qualidade de vida, promoção e prevenção 
da saúde. O presente projeto tem por objetivo promover por meio de ações nas áreas de Educação, Saúde e Enfermagem a oportunidade de 
aprendizagem extra curricular aos discentes, criando mais uma rede de apoio à saúde, abrindo as portas da Universidade à comunidade. Visando a 
promoção da saúde da comunidade local, será realizado o atendimento individualizado à população com orientação do docente acompanhado dos 
graduandos do curso. Serão oferecidas orientações na área de Educação Física. O atendimento será realizado em uma sala devidamente equipada com 
os recursos materiais disponibilizados pela Prefeitura Municipal e pela universidade Estácio do campus de Resende e contará com o apoio dos cursos 
de Nutrição e Enfermagem. Inicialmente será elaborado um edital para recrutamento e seleção de discentes do curso de Educação Física da instituição. 
Será realizada a formação e capacitação dos discentes. A equipe se reunirá com autoridades da secretaria Municipal de saúde para definir a condução 
da captação e divulgação à população, assim como recursos materiais necessários para o andamento do projeto. Em seguida, será realizada a 
divulgação do projeto nas unidades básicas de saúde e associação de moradores e assim contar com o apoio desses órgãos para o encaminhamento da 
comunidade à clínica multidisciplinar.  A equipe se reunirá (ordinariamente ou extraordinariamente) para debater itens relacionados à melhoria da 
qualidade do processo de aprendizado, podendo discutir aspectos logísticos, psicológicos, metodológicos e pedagógicos, de cunho geral ou específico, 
devidamente orientado pelo discente da Estácio. As reuniões ocorrerão obedecendo a uma pauta sugerida pelos profissionais ou discentes da 
instituição, previamente preenchida e aprovada pelos membros permanentes que participarão da reunião. Assim sendo, buscaremos especificamente, 
implantar um serviço de Saúde dentro do campus universitário. Este projeto é financeiramente viável à medida que os recursos para o 
desenvolvimento deste projeto estão disponíveis na Unidade e o restante será disponibilizado pela Prefeitura Municipal. A disponibilidade e a adesão 
de alguns professores da instituição selecionada em caráter voluntário corroboram para a exequibilidade desta pesquisa. Esperamos alcançar no 
mínimo 30 alunos do curso de Educação Física do campus Resende e pelo menos 50 pessoas da comunidade ao mês. Os setores responsáveis pela 
implantação e operacionalização das atividades referentes ao projeto: I) Professor orientador do Projeto; II) Coordenação do Curso envolvido; III) 
Direção/Gestão do Campus Resende; IV) Direção/ Prefeitura de Resende; V)  Discentes do curso de Educação Física.
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Título: MELHOR IDADE ATIVA: ESTIMULAÇÃO MOTORA E QUALIDADE DE VIDA NO IDOSO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO: O envelhecimento populacional cresceu nas últimas décadas acompanhado da diminuição das taxas de mortalidade e natalidade e a 
expectativa de vida aumentou em vários países pelo mundo. Esse processo é caracterizado por um declínio nas funções motoras e se inicia bem antes 
da “terceira idade”, mas, devido a acentuadas mudanças estruturais e funcionais, se evidencia nesta faixa etária caracterizando o processo de 
involução e consequente diminuição de sua autonomia. Segundo a Organização Pan-americana de Saúde (OPAS, 2019), ao mesmo tempo em que a 
população longeva aumenta, maiores serão as demandas de cuidados específicos, principalmente devido a incapacidade funcional desses idosos em 
realizar atividades básicas da vida diária (ABVD) e, em 1º de outubro de 2021, foi dado início da Década do Envelhecimento Saudável (2021-2030), 
sendo uma estratégia atual que prioriza a manutenção da habilidade funcional durante o envelhecimento, entendendo que essa habilidade será 
determinada pelo ambiente em que vive uma pessoa e sua capacidade intrínseca que é composta por fatores mentais e físicos. JUSTIFICATIVA: O 
presente projeto se justifica pelo mérito de apresentar uma proposta de intervenção profissional especializada, gratuito e acessível, alinhado aos 
princípios de diretrizes internacionais que recomendam aos idosos de 150 a 300 minutos semanais de atividades físicas, demandando baixo custo, e 
oportunizando um ambiente de desenvolvimento e aperfeiçoamento tanto físico e intelectual como emocional, social e psíquico. OBJETIVOS: 
Identificar precocemente e minimizar dificuldades provocadas direta ou indiretamente pelos déficits no processo de envelhecimento humano, 
desenvolvendo as capacidades motoras desses idosos e a melhora no nível de aptidão física, facilitando a integração e manutenção da saúde, 
ampliando a realização das atividades básicas da vida diária, promovendo maior socialização, oportunizando práticas motoras e a adoção de novos 
hábitos que contribuirão para a melhora da autoestima e qualidade de vida. METODOLOGIA: O trabalho será sempre realizado em grupos virtualmente 
através da plataforma Google Meet e considera três aspectos: reeducação motora e postural, nível de aptidão física e sociabilização. Os materiais 
utilizados podem ser feitos com o que os idosos tem em suas casas e a Educação Física irá intervir no processo de estimulação motora, ampliação do 
desenvolvimento através de exercícios físicos que melhoram suas capacidades.  VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: Este projeto foi idealizado 
para ser desenvolvido online e a Unidade de Sulacap é a referência como apoio operacional, sendo totalmente viável e sem a necessidade de aquisição 
de material extra.  METAS: Manter o atendimento atual dos 25 idosos que já fazem parte do projeto e ampliar o atendimento em mais 50 idosos 
oriundos da comunidade acadêmica de diversos campis. IMPACTO SOCIAL: Este projeto 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: Atendimento de idosos oriundos da comunidade acadêmica de toda Estácio, idosos da população local ao redor da unidade e de 
municípios próximos e outras cidades e estados, ampliando o intercâmbio entre os cursos de Educação Física de outros estados do Brasil. Referências 
Bibliográficas: FONSECA, V. Psicomotricidade: Filogênese, Ontogênese e Retrogênese. 3ª ed., Rio de Janeiro: WAK Editora, 2018. Organização Pan-
americana de Saúde (OPAS). Plano de ação para a saúde da população idosa. Washington: OPAS; 2019. RIKLI, R. E.; JONES, J. J. Teste de Aptidão Física 
para Idosos. São Paulo: Manole Editora, 2008.
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Título: ESTUDOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO PSICOMOTORA E NEUROCIÊNCIAS
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO E OBJETIVO: O presente projeto de extensão se destina à oferta de cursos complementares à professores de educação básica e formação 
de discentes para a atuação de modo mais específico por meio da utilização dos conhecimentos oriundos da Psicomotricidade. A principal temática a 
ser desenvolvida será o campo de conhecimento teórico e prático da Psicomotricidade com bases no conhecimento também proporcionado pelas 
Neurociências. Traçamos este objetivo por entender a importância que a possibilidade de realização de um projeto de extensão possui, como a 
perspectiva de interação entre as experiências vivenciadas no interior da universidade e a sociedade. De acordo com o desenvolvimento das atividades 
conceituais intencionamos ainda a produção de artigos completos para prováveis publicação em periódicos da área, realização de pesquisa e também 
participação em congressos da área com apresentação de material produzido nos encontros semanais. JUSTIFICATIVA E IMPACTO SOCIAL: O projeto de 
extensão em questão atende de forma satisfatória a este princípio, pois envolve ações que visam estreitar as relações entre a universidade e a 
comunidade, por meio do compartilhamento dos conhecimentos vivenciados por alunos de licenciatura e bacharel de Educação Física e educadores da 
educação básica, possibilitando maior diversidade de mecanismos educativos para a ampliação da qualidade no atendimento às demandas 
educacionais existentes. É tácita a existência de necessidades educacionais cotidianas eminentes relacionadas a desordens do desenvolvimento. A 
Psicomotricidade oferece um conjunto de conhecimentos que promovem uma compreensão adequada dos processos de desenvolvimento humano 
nas esferas motora, cognitiva e socioafetiva, possibilitando o desenvolvimento de forma harmônica de sua estrutura corporal, do seu esquema de 
pensamento, de percepção, de memória e, portanto, de aprendizado. Deste modo poderemos instrumentalizar os profissionais de educação física a 
estarem de posse de mais uma ferramenta importante para ampliar a qualidade de sua ação pedagógica assim como antecipar situações promotoras 
de dificuldades evitando-as ou minimizando-as. METODOLOGIA E METAS: A proposta deste projeto de extensão se organiza na ideia de cursos de curta 
duração de formação continuada a professores de educação básica com o intuito de instrumentalizar estes professores por meio da apresentação de 
um conjunto de conhecimentos advindos da Psicomotricidade e Desenvolvimento Infantil dedicado à aplicação de estratégias específicas no ambiente 
educacional, entendendo a dinâmica do desenvolvimento humano sob a perspectiva integrativa, com o intuito de estabelecer as relações eminentes 
entre o conhecimento psicomotor e as demandas inerentes do processo educativo. A realização das atividades terá como dinâmica de funcionamento 
encontros semanais remotos com duas horas e trinta minutos de duração, com o intuito de preparação dos discentes no que se refere ao conteúdo a 
ser desenvolvido nos cursos de formação continuada com responsabilidade do(a) professor(a) orientador (a) e a realização de cursos de formação de 
curta duração trimestralmente para o atendimento a professores da rede pública e privada da cidade do Rio de Janeiro. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: O 
público atendido será composto por graduandos que estejam devidamente matriculados nos cursos da graduação referidos e professores da rede 
pública e privada de educação básica. A perspectiva vislumbrada com a realização de tal projeto está organizada na intensão de garantir um incentivo e 
envolvimento por parte dos graduandos nas propostas acadêmicas e de produção científica de sua formação profissional. O grupo de discentes 
envolvidos será composto de até 12 participantes. O atendimento aos professores da rede pública será realizado em encontros remotos a serem 
realizados em junho e outubro com grupos de até 120 inscritos em cada encontro totalizando um atendimento de 240 professores da rede básica de 
ensino.
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Projeto(s) do curso: ENFERMAGEM

Título: AÇÕES EDUCATIVAS DE ENFERMAGEM NA ESCOLA- POSSIBILIDADES DA METODOLOGIA ATIVA PARA APRENDIZAGEM

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: Ação educativa de enfermagem será realizada por acadêmicos de Enfermagem da Universidade Estácio de Sá Campus Petrópolis-RJ, em 
parceria com a Secretária de Educação do Município de São José do Vale do Rio Preto - RJ, em escolas municipais da rede, com a finalidade de orientar 
as merendeiras, os professores, as recepcionistas, os zeladores, os alunos e familiares para promoção da saúde e prevenção de doenças de maneira 
individual e coletiva. A educação em saúde pode ser definida como um conjunto de práticas direcionadas a sociedade que buscam a promoção da 
saúde e prevenção de agravos.  Contribuindo para ampliação da autonomia do cuidado em saúde do indivíduo, de sua família e da comunidade 
(BRASIL, 2018). Objetivos:  Proporcionar e ampliar as possibilidades de aprendizagem, por intermédio da metodologia ativa para os acadêmicos de 
Enfermagem como protagonistas da atividade educativa. Justificativa: As ações educativas em saúde desenvolvidas nos vários cenários da sociedade, 
visa à aproximação dos estudantes aos diferentes grupos de pessoas que necessitam de assistência e da realidade dos diferentes cenários brasileiros. 
Contribui ainda, para a formação do enfermeiro generalista, humanista, criativo, crítico e reflexivo, voltado para o desenvolvimento de competências e 
habilidades que possibilitem sua qualificação para o exercício da enfermagem em saúde coletiva, buscando uma assistência longitudinal, holística e 
integral. Metodologia: com aplicabilidade da metodologia ativa com sala aula invertida, que viabilizará a realização de aulas dinâmicas, com palestras 
em plataforma virtual, por grupos de acadêmicos de Enfermagem, sob a orientação das docentes responsáveis pela disciplina, com temáticas 
referentes a sexualidade, educação alimentar, orientações de controle da obesidade e suas comorbidades, implantação da Lei Lucas nº13.722 e outras, 
vai depender da demanda emergente na localidade, as quais serão solicitadas em cada módulo pelo gestor da secretária de educação de SJVRP, que 
firmou parceria com a universidade Estácio de Sá, em prol da construção do conhecimento e da aprendizagem significativa e em benefício do público-
alvo para promoção da saúde e prevenção de doença. Período de execução da Ação Educativa abril de 2022 – fevereiro de 2023. Esperamos obter uma 
experiência exitosa para os acadêmicos de enfermagem e com impacto relevante para o público-alvo com a execução da atividade. Com o intuito de 
reafirmação da parceria com a Secretaria de Educação da cidade de São José do Vale do Rio Preto - RJ, para a continuidade do trabalho na Educação 
em saúde no município e outras cidades nas mediações. Os acadêmicos de enfermagem terão a oportunidade de experenciaram as possibilidades da 
aprendizagem a partir da metodologia ativa, como protagonistas da elaboração e execução da ação educativa. Cabe salientar que o projeto está 
pautado com o conceito de extensão, compreendido como ""processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma 
indissociável e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e Sociedade"" (NOGUEIRA, 2000). O projeto cumpre as diretrizes de interação 
dialógica, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, necessárias ao ensino, pesquisa e extensão, com impacto na formação do acadêmico de 
enfermagem e na transformação da sociedade. NOGUEIRA, Maria das Dores Pimentel (org.). Extensão Universitária: diretrizes conceituais e políticas. 
Belo Horizonte: PROEX/UFMG, FÓRUM NACIONAL DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS, 2000. 196p. BRASIL. Ministério 
da Saúde. Política Nacional de Educação Permanente em Saúde: o que se tem produzido para o seu fortalecimento? 1ª edição. 2018. Disponível em: 
<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_educacao_permanente_saude_fortalecimento.pdf.
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Título: ESTÁCIO NA ESCOLA: COMPARTILHANDO SABERES E PROMOVENDO SAÚDE
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: É fundamental que a promoção da saúde ultrapasse os muros das instituições de saúde e envolva os vários outros setores da sociedade. 
Nesse sentido, a escola é o ambiente essencial para se trabalhar a educação em saúde, tendo em vista, que este é um espaço de constante aprendizado 
e compartilhamento de saberes. 
Justificativa: De acordo com Maciel ET al (2010) a escola precisa ser um núcleo motivador da atenção básica de saúde, a fim de proporcionar meios 
para que a população se prepare para as diferentes etapas da vida, e enfermidades. Dessa forma, compreende-se que o papel da escola vai além de 
apenas funções pedagógicas, estabelecendo-se também como ambientes de transformação social e política dos escolares. Durante o período escolar, 
as crianças e os adolescentes aprendem e modificam seus hábitos e atitudes, sendo assim, a escola é um ambiente essencial no desenvolvimento de 
ações de promoção em saúde. Neste contexto de pandemia do COVID-19, as medidas de isolamento social alteraram o sistema de ensino, afastando os 
alunos de executarem ações presenciais na escola, migrando então para o sistema remoto (on line). Nessa perspectiva, com o retorno presencial 
gradual dos estudantes, este projeto de extensão traz uma alternativa para aumentar a qualidade de vida, através da identificação de problemas 
relacionados à saúde e as possíveis intervenções baseadas na promoção da saúde em âmbito escolar.
Objetivos: 1) Desenvolver atividades educativas no âmbito escolar para as diferentes faixas etárias voltadas para a promoção da saúde. 2) Tornar 
acessível aos alunos o conhecimento sobre o autocuidado, a fim de inclui-los no cuidado em saúde. 3) Proporcionar uma integração de saberes entre 
os setores educação e saúde, fortalecendo o aprendizado no espaço escolar. 
Metodologia: Este projeto compõe um estudo de abordagem qualitativa, com inserção e intervenção em campo de estudo. Será desenvolvido em um 
período de um ano (2022-2023) nas escolas públicas do Município do Rio de Janeiro. E terá a participação dos discentes do Campus Taquara, de 
diversos cursos da área de saúde da instituição preponente.  A proposta desse estudo é contemplar no mínimo 5 escolas da região e 15 turmas 
diferentes nos 3 ciclos de atividades. Sendo assim, este projeto será realizado em 3 fases, porém inicialmente será 
 realizado um contato inicial com as escolas para serem viabilizadas a aplicação das atividades no âmbito escolar. Fase 1: 1º ciclo de atividades com 
grupo crianças do ensino infantil. Fase 2: 2º ciclo de atividades com grupo de adolescentes do ensino fundamental. Fase 3: 3º ciclo de atividades com 
grupo de adolescentes jovens do ensino médio. Vale ressaltar que todas as atividades educativas serão organizadas e realizadas com base em temas 
compatíveis com a idade dos participantes, alinhadas com o currículo escolar.
Viabilidade econômica e financeira: Este é um projeto de baixo custo, em que os integrantes executarão com recursos financeiros próprios. Sendo, 
portanto, viável sua execução. 
Meta principal: Realizar atividades lúdicas que abordem os seguintes temas: Higiene corporal e ambiental, saúde bucal, alimentação saudável, cuidados 
com a saúde e prevenção de doenças atingindo um público de diferentes níveis de escolaridade. 
Impactos sociais: Este projeto de extensão articula os saberes, estimulando a participação dos alunos, e a comunidade escolar no autocuidado, 
produzindo e promovendo saúde, e consequentemente melhorando a qualidade de vida da sociedade em geral. 
Abrangência geográfica: o projeto será executado no Município do Rio de Janeiro, preferencialmente nos arredores do Campus R9-taquara, que 
compõem a área programática 4.
Referências:  Maciel et al. Projeto Aprendendo Saúde na Escola: a experiência de repercussões positivas na qualidade de vida e determinantes da saúde 
de membros de uma comunidade escolar em Vitória, Espírito Santo. Cienc. Saúde coletiva, v.15, n.2, p. 389-396, 2010.
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Título: LEI LUCAS E A SUA IMPLEMENTAÇÃO NAS ESCOLAS PÚBLICAS, DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, PELOS ACADÊMICOS DOS CURSOS DE SAÚDE. 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: A Lei Lucas é uma lei federal Nº 13.722, DE 4 DE OUTUBRO DE 2018 que torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros 
socorros dos professores e funcionários de estabelecimentos de ensino público e privados de educação básica e de estabelecimentos de recreação 
infantil. Neste contexto, entende-se que que os primeiros socorros se caracterizam como o atendimento imediato que devem ser prestados 
rapidamente a uma pessoa, vítima de mal súbito ou acidente, cujo estado físico coloca em risco a sua vida, com a finalidade de manter as funções 
básicas do corpo até a chegada de uma assistência qualificada. A justificativa deste projeto baseia-se na qualificação dos profissionais que atuam nas 
escolas públicas de educação básica pelos acadêmicos dos cursos de saúde, que visam o desenvolvimento de habilidades em prestação de socorro por 
meio do aprendizado teórico e prático de procedimentos imediatos e atualizados aplicadas às vítimas de acidentes e mal súbito. O objetivo geral deste 
projeto será habilitar professores e funcionários dos estabelecimentos de ensino públicos de educação básica no município de Petrópolis, na prestação 
de primeiros socorros. Os objetivos específicos serão desenvolver as habilidades na prestação de socorro imediato as vítimas com agravo a saúde por 
meio de aprendizado teórico-prático e desenvolver revisões bibliográficas das temáticas abordadas na capacitação. Metodologia:  Através de reuniões 
semanais os discentes e o docente coordenador, deverão realizar ações de revisão de literatura, elaboração do cronograma das atividades e a 
confecção do material didático. Além de treinamentos teóricos e práticos sobre as temáticas definidas. Esta capacitação será ofertada de forma teórico 
prática através de simulação e utilização de manequins. Faz parte das atividades, a elaboração de um questionário escrito com questões estruturadas, 
que será aplicada em duas etapas, antes do início e ao término da capacitação, para a verificação de conhecimento prévio da temática e do 
conhecimento adquirido, respectivamente. Viabilidade econômico-financeira: O material teórico será confeccionado pelo grupo de discentes sob a 
supervisão e revisão do docente coordenador e os manequins a serem utilizados nas práticas será fornecido pelo laboratório de Semiologia e 
Semiotécnica. Metas: Atingir 5% das escolas públicas da educação básica do município de Petrópolis, segundo o Senso de 2020 com um número 
previsto de 12 escolas da rede pública. Impacto social: capacitar o público atendido com foco na divulgação das técnicas desenvolvidas em suas 
comunidades e que estes contribuam para a promoção da saúde e a redução de danos causados por esses acidentes. A abrangência geográfica será nas 
escolas públicas do município de Petrópolis. Referências: BRASIL. LEI N 13722 DE 2018. Lei Lucas. Diário Oficial da União: seção 1 Brasília, DF, p.2, col 
1,4 out.2018. PERGOLA, A.M., ARAUJO, I.E.M. O Leigo em Situações de Emergência. Revista da Escola de Enfermagem da USP. São Paulo, v.p. 769-775, 
dez.2008. Disponível em: http:// www.scielo.br/pdf/reeusp/v43n2/a 12v43n2.pdf. Acesso em 30 out.2021.

Docente orientador: DANIELA VOGEL DE SOUZA E-mail: daniela.vogel@estacio.br* Voluntário

Título: O SIGNIFICADO DO BRINCAR PARA A FAMÍLIA DA CRIANÇA HOSPITALIZADA: CONTRIBUIÇÕES PARA ENFERMAGEM 

UNESA Página 115 de 145



DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: A hospitalização gera estresse e sofrimento para a criança, visto que ela é afastada da sua rotina habitual e possuir um número limitado de 
mecanismos de enfrentamento para lidar com essas situações(1) A enfermagem tem levado em consideração aspectos emocionais e sociais da criança 
e sua família, a exemplo do Cuidado Centrado na Família, que reconhece a família como uma constante na vida da criança, de maneira que devem 
apoiar, respeitar, encorajar e potencializar suas  competências. Além disso, engajar-se na busca de estratégias que minimizem os efeitos da 
hospitalização, dando destaque ao brincar(2). Justificativa: Estudo revelou que a criança hospitalizada em precaução se sente solitária e sem ninguém 
para brincar, mesmo com a companhia de um adulto. Outra relatou que a mãe não brincava, só ficava ao celular (3). Brincar é a atividade mais 
importante da vida da criança. Quando brinca, é capaz de encontrar soluções possíveis e confortáveis para lidar com situações difíceis (4). Ele é um 
direito garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente(5) e ratificado sua importância à criança e sua família pelo Conselho Federal de 
Enfermagem- Resolução nº 0546/2017 (6).Objetivos: Compreender o significado do brincar para a família da criança hospitalizada. Metodologia: 
Pesquisa qualitativa(7) que será realizada em uma enfermaria pediátrica de um hospital municipal do Rio de Janeiro com familiares de crianças que 
estejam hospitalizadas. Ocorrerá em duas etapas:  na primeira, será realizada uma atividade lúdica com cada família e criança em 2 dias consecutivos. 
Na segunda, uma entrevista semiestruturada mediada pelo Procedimento do Desenho-Estória com Tema(8). As entrevistas serão gravadas com um 
aparelho MP3, transcritas e submetidas à Análise Temática(7).  Referenciais Teóricos : o brincar à luz de Vygotsky(3) e o conceito de família por Ingrid 
Elsen(9). A pesquisa será submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa e será respeitado os aspectos éticos- Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional 
de Saúde.  Viabilidade econômico-financeira: projeto de baixo custo, uma vez que a brinquedoteca já fornece todos os brinquedos necessários para 
promover as atividades lúdicas, bem como os materiais para a entrevista; passagem dos alunos voluntários até para a coleta; custos com publicações 
em revistas e eventos científicos. Metas: publicação de artigos científicos; divulgação dos resultados em congressos e na instituição onde foi realizado. 
Impacto social: minimização dos impactos da hospitalização para criança e sua família; cuidado humanizado e integral. Abrangência geográfica: Local. 
Referências: 1.	Hockenberry MJ, Wilson D, Winkelstein ML. Wong fundamentos da enfermagem pediátrica. 9ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2014. 
2.	Pettengill MAM, Ribeiro CA, Borba RIH. O cuidado centrado na família e na criança. In: Almeida FA, Sabatés AL.  Enfermagem pediátrica: a criança, o 
adolescente e sua família no hospital. São Paulo: Manole; 2008. p. 34-43. 3.	Vygotsky LS. A formação social da mente. 7ªed. São Paulo: Martins Fontes; 
2007; 4.	Depianti JRB, Melo LL, Ribeiro CA. Playing to continue being a child and freeing itself from the confinement of the hospitalization under 
precaution. Esc Anna Nery 2018;22(2):e20170313. DOI: 10.1590/2177-9465-EAN-2017-0313; 5.	Brasil. Estatuto da Criança e do Adolescente: Lei nº 
8069 de 13/07/90. 7ª. ed. Atualiz. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2012. 300p. 6. Conselho Federal de Enfermagem. Resolução nº 0546/2017. 
Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen- no05462017_52036.html; 7.	Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa 
em saúde. 14ª ed. São Paulo: Hucitec; 2014. 8.Trinca W. Procedimentos de desenhos-estória: formas derivadas, desenvolvimentos e expansões. 1ª ed. 
São Paulo: Vetor editora; 2013. 9.	Elsen I. Desafios de enfermagem no cuidado à saúde. In: Bub LIR.Marcos para a prática de enfermagem com 
famílias. Florianópolis: Editora da UFSC; 1994, p. 61-77.
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Título: PAPO CABEÇA: OFICINAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE PARA ADOLESCENTES

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: A saúde do adolescente tem se mostrado um novo e desafiador campo de prática para os profissionais de saúde em função das 
transformações inerentes à adolescência, vinculadas ao fenômeno da sexualidade, da gravidez não planejada, da Aids, das doenças sexualmente 
transmissíveis, do uso de álcool e drogas, transtornos alimentares, ansiedade, depressão e pensamentos suicidas. Frente à vulnerabilidade resultante 
do processo da adolescência torna-se necessário priorizar ações programáticas voltadas para esse segmento populacional e desenvolver estratégias de 
educação em saúde que possibilitem vincular a informação à reflexão, permitindo que o jovem exponha as suas ideias, sentimentos e experiências, a 
fim de que possa exercer uma visão crítica e uma práxis transformadora, com possibilidades de mudança de atitude e de comportamentos que 
reduzam os riscos próprios desta fase. Justificativa: Devido ao conjunto de transformações sofridas na adolescência, que se traduz em um campo de 
descobertas e experimentações, essa fase está frequentemente ligada a uma maior vulnerabilidade. Frente a esta nova demanda, a área da saúde 
precisa desenvolver um referencial específico para abordar as questões referentes a essa faixa etária. Objetivos: O projeto tem como objetivo atuar na 
prevenção e na promoção da saúde integral utilizando métodos e abordagens adequadas à realidade e aos interesses dos adolescentes, desenvolvendo 
ações de educação em saúde no que diz respeito à sexualidade humana, vulnerabilidade e riscos próprios desta fase de vida. Metodologia: O projeto 
tem com método realização de oficinas de educação e saúde, dinâmicas de grupo, palestras, rodas de conversas e atendimentos individualizados em 
casos específicos. A proposta é a captação de adolescentes para participar das atividades semanais, e esse grupo se mantém unido pelo período de seis 
meses a um ano. Os temas abordados serão levantados pelos próprios participantes e pela equipe, buscando atender às reais necessidades e aos 
interesses deles. Dentre os assuntos a serem discutidos, estão respeito ao próximo, diversidade, empatia, autoconhecimento, projetos de vida, 
perspectivas futuras, formação profissional, planejamento familiar, sexualidade entre outros, sempre utilizando recursos lúdicos e dinâmicas 
diversificadas para fortalecer a integração e a participação. Importante destacar que também será realizado reuniões semanais com os alunos 
extensionistas para discussão dos casos e elaboração das atividades a serem realizadas com os adolescentes. Cabe ressaltar, que tal projeto pode 
ocorrer nas modalidades presenciais e remotos conforme protocolo de orientação disponibilizado pela universidade e/ou orientações pela vigilância 
sanitária. Viabilidade Econômico-Financeira: O projeto demostra viabilidade financeira, visto ser realizado através de palestras e oficinas na qual precisa 
apenas da mão de obra dos extensionistas e da professora coordenadora. Impacto Social: O projeto tem como proposta o atendimento a adolescentes 
em situação de vulnerabilidade social por meio de ações em saúde que desenvolva nesse ser o senso critico reflexivo na tomada de decisão a respeito 
do processo de saúde e desenvolva habilidades de escolhas conscientes. Abrangência Geográfica: O projeto apresenta abrangência municipal, sendo 
realizado nas dependências da universidade na qual estará vinculada, bem como em escolas municipais e estaduais que tenham parceria com o curso.  
Referências: 1.	Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Marco teórico e referencial: 
saúde sexual e saúde reprodutiva de adolescentes e jovens. Brasília: Ministério da Saúde; 2006. 2.	Ferrari RA, Thomson Z, Melchior R. Adolescência: 
ações e percepção dos médicos e enfermeiros do Programa Saúde da Família. Interface–Comunic., Saúde, Educ. 2008; 12 (25): 38-7400.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Atualmente 463 milhões de pessoas entre 20-79 anos de idade têm diabetes mellitus (DM), um relevante problema de saúde pública no mundo. O 
Brasil ocupa a 5ª posição com a estimativa de 16,8 milhões de pacientes portadores desta doença que se instala de forma lenta e silenciosa. Dentre 
todas as complicações, destaca-se o Pé Diabético, uma das mais graves alterações caracterizadas por lesões dos membros inferiores de origem 
neurológica, ortopédica ou vascular que afetam essa região do corpo, apontado como causa de 85% das amputações na rede pública de saúde. (1,2) A 
demanda alarmante em crescimento exponencial da população alvo, torna necessário que seja proporcionalmente equivalente a existência de 
profissionais voltados para este enfrentamento. A responsabilidade dos membros docentes das instituições, em preparar a educação deste profissional 
de Saúde, requer a elaboração de um planejamento estratégico a ser cumprido em médio e longo prazo, na promoção de uma melhor qualidade de 
vida a este cliente social, capacitando o profissional generalista para atuar em vários ambientes diferentes e prestar um atendimento humanizado, 
qualitativo e eficaz.  Torna-se um desafio diário para os docentes das universidades, pois os portadores de Doenças Crônicas exigem que se tenha um 
olhar diferenciado para seus pés e pernas, que mesmo fazendo parte do todo, passam despercebidos nas avaliações dos profissionais. Compete ao 
docente despertar esta notória oportunidade pelo ponto de vista do empreendedorismo a romper o modelo biomédico, estimulando seus discentes a 
terem protagonismo dentro do mercado de trabalho, e colocando em prática o processo de Enfermagem em âmbito ambulatorial impulsionando o 
empreendedorismo como Consultórios de Enfermagem voltados especificamente para a população alvo, tanto na Atenção Primária, como no setor 
privado possibilitando uma atitude corretiva neste sistema. (3) Com o objetivo de ampliar o conhecimento na formação generalista em Enfermagem, 
ações inovadoras estão sendo efetivadas desde 2019 no Campus UNESA - Nova Iguaçu com a implantação do Consultório de Enfermagem Podienfe, 
oferecendo aos discentes do Ensino Clínico, o conhecimento e as práticas nos cuidados com lesões dermatológicas e feridas dos membros inferiores. 
Através das disciplinas Saúde do Adulto e Idoso e Saúde Coletiva, ministradas pela docente especialista com foco para o Diabetes, inova-se o sistema de 
ensino na formação profissional e na extensão. Proporcionando impacto social positivo na aplicação dos cuidados oferecidos à população no entorno 
do Campus, ao disponibilizar estrutura orgânica do espaço para atendimento ao público de demanda espontânea específicos do Consultório, e 
encaminhamentos aos departamentos interdisciplinares conforme necessário, como: Nutrição, Fisioterapia, entre outros. A Equipe composta pelos 
discentes dos Ensinos Clínicos das disciplinas acima citadas, acompanhadas pela docente deste pioneiro Projeto de Extensão promoverá a ampliação 
destes cuidados aos pacientes acamados e portadores de complicações dermatológicas pós-Covid, através das visitas domiciliares na perspectiva de 
uma assistência integral. Referências: 1.	IDF. Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD). [Online].; 2019 [cited 2020 Set 04. Available from: 
http://www.diabetes.org.br/profissionais/images/pdf/atlas_sbd_novo-2019.pdf. 2.	Antar M, Cavicchioli MG, Lucoveis dL, Monteiro O. Universidade 
Federal de São Paulo. [Online].; 2021 [cited 2021 Setembro 25. Available from: https://sp.unifesp.br/epm/noticias/pe-diabetico. 3.SBD. Diretrizes 2019-
2020 Diabetes SBd, editor. São Paulo: Editora Clannad; 2020. 4.Hospital Sirio Libanes. [Online].; 2019 [cited 2021 Setembro 05. Available from: 
https://hospitalsiriolibanes.org.br/hospital/especialidades/centro-diabetes/Paginas. 5.	Pires AdS, Júnior EFP, Marques EG, Thuler SR, Jacob VLL, 
Gonçalves GdA, et al. REDIB. [Online].; 2021 [cited 2021 Setembro 26. Available from: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/.
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Título: VISIBILIDADE TRANS: MUITO MAIS QUE SER, É UMA QUESTÃO DE CUIDADO!!

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: Em 2013 foi publicada a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT), instituída pela 
Portaria nº 2.836, de 1º de dezembro de 2011, e pactuada pela Comissão Intergestores Tripartite (CIT), conforme resolução nº2 do dia 6 de dezembro 
de 2011, que orienta o Plano Operativo de Saúde Integral LGBT, atendendo aos princípios de universalidade e integralidade do Sistema Único de Saúde 
(SUS). No entanto, de acordo com o estudo acerca do acesso à saúde pela população trans no Brasil feito por ROCON et al (2020), ainda se encontram 
muitos desafios para o alcance da saúde integral por parte dessa população. Foram categorizados a descriminação nos serviços de saúde, o 
acolhimento inadequado e a falta de qualificação dos profissionais como as maiores dificuldades ao acesso à saúde. Justificativa: Considerando que 
casos de violência física e psicológica, motivadas por preconceito e violações de direitos são acontecimentos comuns na vida de pessoas transexuais e 
que a pouca experiência dos serviços de saúde em relação ao tema saúde trans constitui uma barreira aos cuidados em saúde desta população 
(Ministério da Saúde), observou-se necessidades de melhoria na autoestima para a busca do cuidado integral a saúde, bem como a melhor capacitação 
de profissionais atentos ao cuidado específico nos serviços de saúde público e privado. Objetivos: Aprimorar o acolhimento da população trans nos 
serviços de saúde do município do Rio de Janeiro; Identificar as necessidades específicas do grupo atendido e direcionar o atendimento especializado; 
Formar profissionais enfermeiros mais bem capacitados à atenção da população como um todo. Metodologia: Será realizada a busca ativa junto a 
instituições de apoio a pessoas trans, além de divulgação em redes sociais sobre evento a ser definido como atrativo ao público com o intuito de 
formação de grupos de acolhimento após a identificação das necessidades de trabalho integrado e das linhas de cuidado para apoio. Após a formação 
dos referidos grupos, serão agendadas consultas presenciais em um dos consultórios do campus Maracanã para atendimento de enfermagem e, caso 
necessário, realizar a referência aos atendimentos especializados (jurídico, psicologia, médicos) com instituições parceiras e conveniadas com a UNESA. 
Viabilidade econômico-financeira: Serão utilizados os recursos provenientes da bolsa para custos com locomoção em busca de parcerias e/ou 
referências, materiais necessários a formulação de objetos de campanha. O custo estimado é baixo, principalmente pelo caráter híbrido das ações. 
Impacto social: O acolhimento vai ser fundamental para mostrar que essas pessoas tem lugar de refúgio, que merecem assim como todo ser humano 
ser bem cuidado, iremos lidar com pessoas que estão a mercê de muita violência física e mental. É o começo de um trabalho para semear cada vez 
mais amor e cuidado, além de inclusão. Outro ponto crucial, é informar os profissionais já atuantes no mercado de trabalho e os que estão em 
formação a como abordar essas pessoas, como tratar durante um atendimento, por exemplo. Abrangência geográfica: Município do Rio de Janeiro. 
Referências Bibliográficas: Cardozo, P., Kallen, R., Wandekoken, D., Barros, M.E., Duarte, M.J.O., Sodré, F. ACESSO À SAÚDE PELA POPULAÇÃO TRANS 
NO BRASIL: NAS ENTRELINHAS DA REVISÃO INTEGRATIVA Trab. educ. saúde 18 (1) • 2020 • https://doi.org/10.1590/1981-7746-sol00234   Acesso em 
02/11/2021. POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL DE LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS E TR.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO: Esta pesquisa fundamenta-se na perspectiva da promoção, prevenção, recuperação e integralidade do cuidado à saúde e estabelecida 
como diretriz na 8ª Conferência Nacional de Saúde e formalizada como princípio doutrinário do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse sentido, o 
Ministério da Saúde apresenta a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no SUS. As PICs podem ser consideradas como 
estratégias de revitalização do sistema de saúde e de mudança no padrão biologizante e medicalizante do cuidado e da promoção da saúde. Os 
profissionais de saúde estética têm sido destaque na implementação e utilização das PICs nos programas de estética, facial, corporal e capilar, além de 
aplicá-las de forma complementar ao tratamento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como depressão, Transtono de Ansiedade 
Generalizada (TAG), hipertensão e diabetes. OBJETIVOS: Analisar a aplicação da aromaterapia como tratamento complementar ao tratamento das 
DCNT; Proporcionar o autocuidado dos participantes; Estimular os participantes a adotarem práticas saudáveis para promoção da qualidade de vida; 
Criar um instrumento sistematizado para aplicação nas consultas em saúde estética. METODOLOGIA: Na pesquisa com abordagem qualitativa, será 
empregada a pesquisa-ação através de consultadas em saúde estética com os indivíduos previamente convidados e de acordo com os preceitos éticos. 
VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: Será financiado com recursos próprios, não serão cobradas as consultas, contudo será sugerido aos 
participantes que adquiram os óleos essenciais para uso contínuo em seus lares. METAS: Proporcionar um pensamento crítico e reflexivo ao longo do 
Programa Institucional de Extensão e desta forma aplicar ao longo da vida profissional, estimulando a desenvolver pesquisas que contribuam para o 
avanço científico da profissão, criando inovadoras possibilidades no mercado de trabalho em saúde estética. Para os participantes que serão nossos 
clientes que desenvolvam o autocuidado, sejam protagonistas da promoção da qualidade de vida individual e coletiva, além de através do uso da 
aromaterapia tenham sintomas indesejáveis de DCNT reduzidos ou controlados. Além disso, que outras práticas não farmacológicas de cuidado em 
saúde sejam implementas por equipes multiprofissionais em diferentes cursos da IES. IMPACTO SOCIAL: Nesses dois longos anos de pandemia a 
população tem adoecido de outras enfermidades, sabe-se que as DCNT estão aumentando com o decorrer dos anos, e com isso o uso de fármacos de 
forma indiscriminada. Implementar práticas complementares não farmacológicas aos tratamentos das DCNT proporcionamos a população custos 
reduzidos e, além disso, estimula o cuidado integral à medida que se desenvolve uma escuta qualificada e o estabelecimento de uma terapêutica 
personalizada. Desta forma proporcionando promoção da qualidade de vida individual e coletiva. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: As consultas serão 
realizadas na Unidade TOM JOBIM na barra da tijuca pelos alunos do curso de Estética e Cosmética da modalidade EAD e os alunos de enfermagem na 
modalidade presencial. A abrangência será nos bairros da barra da tijuca, recreio dos bandeirantes e taquara. Serão escolhidos 2 alunos, sendo um de 
cada curso de outro campus, ainda a ser definido. Essa estratégia é para que esses alunos tenha a experiência em participar do projeto ainda que de 
maneira remota, neste caso via TEAMS. Estes serão acompanhados pelo condutor da pesquisa em todas as etapas necessárias. REFERÊNCIAS: BRASIL. 
Ministério da Saúde. Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2006. BRASIL. Ministério da Saúde. 
Promoção da Saúde: Declaração de Alma-Ata, Carta de Ottawa, Declaração de Adelaide, Declaração de Sundsvall, Declaração de Santafé de Bogotá, 
Declaração de Jacarta, Rede de Megapaíses e Declaração do México. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2001.
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Título: CUIDADOS FARMACÊUTICOS VOLTADOS PARA PORTADORES DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES A PARTIR DE PLATAFORMA DIGITAL COM 
PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO CIENTÍFICO E ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO DE PACIENTES NO CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
As doenças cardiovasculares (DCV) são as primeiras causas de morte no mundo com 17 milhões de mortes/ano (Krauskopf, 2019). No Brasil 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 
têm 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 e em indivíduos portadores reduzem as complicações (Younus et al., 2016). Dada a 
relevância muitos 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 exigem cuidados contínuos. O curso de farmácia agrega conhecimento das terapias e das medidas 
educativas. Sabe-se que a inserção dos graduandos nessa temática, realizando seminários de estudos científicos e em campo prestando cuidados 
farmacêuticos é muito benéfico. Por isso, o objetivo do projeto é trabalhar com os alunos o enfretamento do alto índice de DCV, através de discussões 
de artigos científicos, publicação de conteúdo na rede social do projeto, ações sociais com prestação de serviço à comunidade próxima ao campus, com 
aferição de pressão arterial, glicemia e atendimento no consultório farmacêutico realizando acompanhamento farmacoterapêutico. Metodologia: 
Alunos do curso de farmácia no Campus Centro I- Presidente Vargas apresentarão artigos científicos semanalmente na forma de seminários. As 
informações serão compartilhadas na rede social do projeto, criada e abastecida pelos próprios alunos. No campus os alunos prestarão serviços de 
orientação à população, realizando aferição de pressão arterial, glicemia, IMC, orientação sobre o uso de medicamentos, onde trabalharão estratégias 
educativas e farmacológicas. Os pacientes mais preocupantes serão acompanhados pelos alunos do projeto que se encarregarão de rastrear os motivos 
de não adesão e falta de responsividade aos medicamento utilizados. Por envolver seres humanos o projeto foi submetido e aprovado pelo CEP sob 
número 46106021.5.0000.5284. Os alunos compartilharão suas experiências e dados no congresso RIOPHARMA, no Fórum de Extensão da UNESA e na 
Jornada de Iniciação Científica da UNESA. Viabilidade:O trabalho contará com a infraestrutura do Campus, o consultório de Atenção Farmacêutica onde 
serão realizadas aferição de pressão arterial, glicemia, cálculo do IMC e orientação sobre uso de medicamentos.  Os equipamentos e insumos previstos 
para trabalho estão dentro do consultório. Metas: Pretende-se auxiliar colaboradores e moradores da redondeza o entendimento e melhor controle de 
quadros descompensados de doenças cardiovasculares, além disso produzir material de divulgação de qualidade e pautado em dados científicos. Ao 
final espera-se a publicação de artigos de estudo de caso.  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 dos serviços 
de aferição da pressão arterial, glicemia, IMC, acompanhamento farmacoterapêutico e estratégias educativas, parte dos trabalhadores e residentes 
usufruirá dos cuidados farmacêuticos, além das informações confiáveis publicadas no Instagram.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
A estética é um segmento da saúde voltado “à promoção, proteção, manutenção e recuperação estética do indivíduo, de forma a selecionar e aplicar 
procedimentos e recursos estéticos, utilizando-se para isso produtos, substâncias, técnicas e equipamentos específicos, de acordo com as 
características e necessidades do paciente.” (BRASIL, 2016); Desde 2013, a atuação do farmacêutico na saúde estética é reconhecida pelo Conselho 
Federal de Farmácia (CFF) e está regulamentada pelo CFF na Resolução 616/15 com as alterações da Resolução 645/2017; Considerando a necessidade 
de capacitação técnica, científica e de habilitação para o profissional que deseja atuar na Saúde Estética; ; JUTIFICATIVA: As Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia, em seu Art. 12, § 6º, inciso III - buscar, desde o início do curso, a abordagem de temas inerentes às 
atividades profissionais, de forma integrada, evitando a separação entre a formação geral e a formação específica; e IV - favorecer a flexibilização 
curricular, de forma que se atenda interesses mais específicos e atualizados, sem que haja perda dos conhecimentos essenciais ao exercício da 
profissão Considerando que os Projetos Pedagógicos dos Cursos de farmácia, tem se empenhado em ofertar disciplinas de saúde integrativa e estética, 
para o aperfeiçoamento do alunado nestas áreas; Considerando que os projetos de extensão são um dos três pilares que sustentam as universidades 
de graduação, ao lado do ensino e da pesquisa e são aqueles que ampliam a atuação do campus universitário para além das salas de aula, buscando 
atender as necessidades da comunidade onde a universidade se insere, interagindo e transformando a realidade social ;Conclui-se que esta é uma 
ótima oportunidade para a universidade cumprir o seu papel, devolvendo à sociedade todo o conhecimento e pesquisa por ela gerados, de maneira 
aplicada, bem como proporcionar aos alunos exercitarem o que tem aprendido nas aulas e experimentar as novas tecnologias e conhecimentos 
ofertados no campo de atuação profissional. METODOLOGIA: Este projeto adotará a metodologia participativa com base na problematização. O campo 
de prática do projeto acontecerá nas dependências de um Espaço de Estética, legalmente habilitado para receber a estrutura do projeto e também 
com o apoio técnico da Professora e Coordenadora do Projeto: Prof. Esp. em Estética Avançada: Pollyanna Rodrigues Goulart - CRF -RJ 1343-1. METAS: 
(1) prover os conhecimentos iniciais para os graduandos em farmácia ingressarem no âmbito da saúde estética, (2) promover a saúde estética de forma 
integrativa e (3) facilitar o acesso da população de Nova Friburgo à estes serviços.. VIABILIDADE ECONÔMICO FINANCEIRA: O projeto não envolve 
custos excessivos e caso seja necessário a iniciativa buscará apoio e suporte técnico e operacional junto a parceiros. IMPACTO SOCIAL: O projeto irá 
contribuir para: promover a estética integrativa como um todo e contribuir para, elevação da qualidade de vida da comunidade, tendo em vista que as 
premissas do Conceito Universal de saúde, abrangem o bem estar físico mental e social dos indivíduos, a Saúde Estética é uma prática de saúde 
integrativa que contribui para melhoria da autoestima, autocuidado e relações sociais. ABRAGÊNCIA GEOGRÁFICA: Zona Urbana de Nova Friburgo –RJ  
REFERÊNCIAS: BRASIL. CFF. Resolução Resolução 616/15. : BRASIL. CFF Resolução 645/2017. BRASIL Ministério da Educação. RESOLUÇÃO Nº 6, DE 19 
DE OUTUBRO DE 2017. Resolução CFF nº 585, de 29 de agosto de 2013. Resolução CFF n° 586, de 29 de agosto de 2013. Guia da farmácia Estética – 
CRF- RJ 2020 disponível em: https://crf-rj.org.br/arquivos/revista/Guia_Farmacia_Estetica.pdf
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Título: PROJETO DE EXTENSÃO SUBMETIDO AO EDITAL DO CONCURSO PARA SELEÇÃO DE PROJETOS NO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 ATÉ FEVEREIRO 
DE 2023

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O cuidado farmacêutico é uma ação do profissional farmacêutico juntamente com outros profissionais da saúde, para a promoção da saúde e do uso 
racional de medicamentos. Entre diversas atividades do cuidado farmacêutico, encontramos as atividades de dispensação, seguimento 
farmacoterapêutico, educação em saúde, entre outros (Barros, Silva e Leite, 2020). A automedicação é feita por diversos indivíduos independente de 
idade ou cultura, sendo realizada com o objetivo de sanar uma moléstia. Tal fato, pode ser responsável por diversos problemas na saúde pública, como 
intoxicações, reações adversas, resistência antimicrobiana, entre outros (Gama e Secoli, 2017). Com a automedicação e o uso irracional, observa-se um 
acúmulo de medicamentos vencidos ou não nas residências, que em muitos casos serão descartados de forma inadequada, contaminando o meio 
ambiente (Constantino et al, 2020). Justificativa: A gestão do descarte correto de medicamento é um desafio na saúde pública, onde a automedicação 
irá favorecer o estoque de medicamentos nas residências e posterior descarte incorreto. Os graduandos do curso de farmácia têm conhecimentos para 
orientar a população com medidas educativas, utilizando a mídia virtual e em campo com palestras. Considerando isso, o objetivo do projeto é 
trabalhar com os alunos, gerando uma conscientização das pessoas no que se refere ao uso racional e correto descarte dos medicamentos, com a 
montagem em redes sociais voltadas para essa temática, além de palestras para a população próxima ao campus, em especial nas escolas. 
Metodologia: Os alunos do curso de Farmácia do campus Maracanã irão criar páginas nas redes sociais com conteúdo educativo acerca do uso racional 
de medicamentos assim como seu correto descarte, prepararão palestras para a população e alunos de escolas (público jovem) situados nas 
proximidades do campus. A experiência será compartilhada no Fórum de Extensão da UNESA e na Jornada de Iniciação Científica da UNESA. 
Viabilidade: A infraestrutura necessária são computadores já disponíveis no campus. Impacto social e abrangência geográfica: Segundo dados do 
SINITOX, em 1999 a Região Sudeste possuía aproximadamente 59,35% dos casos de intoxicação por medicamentos, sendo o Rio de Janeiro o terceiro 
lugar dentro da região com 6,57%. Segundo o Censo 2010, o bairro do Maracanã possui, aproximadamente 25.256 habitantes e é caracterizado pela 
classe média e classe média alta, localizada na Zona Norte do município do Rio de Janeiro. Com a implantação do projeto iremos impactar os jovens da 
região, utilizando as escolas próximas ao campus. Referências: Barros, Débora Santos Lula, Silva, Dayde Lane Mendonça e Leite, Silvana Nair; SERVIÇOS 
FARMACÊUTICOS CLÍNICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO BRASIL. Trabalho, Educação e Saúde [online]. 2020, v. 18, n. 1 [Acessado 5 Novembro 
2021] , e0024071. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1981-7746-sol00240>. Epub 25 Nov 2019. ISSN 1981-7746. https://doi.org/10.1590/1981-
7746-sol00240. Constantino, Viviane Macedo et al. Estoque e descarte de medicamentos no domicílio: uma revisão sistemática. Ciência & Saúde 
Coletiva [online]. 2020, v. 25, n. 2 [Acessado 5 Novembro 2021] , pp. 585-594. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232020252.10882018>. 
Epub 03 Fev 2020. ISSN 1678-4561. https://doi.org/10.1590/1413-81232020252.10882018. Gama, Abel Santiago Muri e Secoli, Silvia Regina 
Automedicação em estudantes de enfermagem do Estado do Amazonas – Brasil. Revista Gaúcha de Enfermagem [online]. 2017, v. 38, n. 1 [Acessado 5 
Novembro 2021] , e65111. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2017.01.65111>. Epub 18 Maio 2017. ISSN 1983-1447. 
https://doi.org/10.1590/1983-1447.2017.01.65111.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
A OMS vem prioritariamente estimulando os serviços de saúde ao redor do mundo, para observarem as necessidades das pessoas de forma coletiva e 
individual, oferecendo serviços de qualidade, baseados na ciência e sem serem expostos a valores de cobrança exorbitantes. A incidência mundial de 
fraturas na população adulta varia entre 9,0 e 22,8 por 1000 habitantes/ano (Court-Brown, 2006). As fraturas de quadril são as mais comuns na 
população adulta. A idade é o principal fator de risco para tal fraturas, e com o aumento global da expectativa de vida, estima-se que o número total de 
fraturas de quadril pode chegar a 6,26 milhões em 2050 (Dhanwal, 2011). JUSTIFICATIVA: A abordagem fisioterapêutica após a fratura é obrigatória 
para prevenir complicações, otimizar a recuperação funcional e alcançar a independência funcional nas atividades de vida diária (AVDs). A Universidade 
Estácio de Sá (UNESA) tem por tradição atuar em projetos de extensão universitária espalhados por todo o território nacional. OBJETIVO GERAL: 
Ofertar avaliação e tratamento fisioterapêutico a pacientes do Serviço Público de Saúde do entorno da unidade Estácio Sulacap com história recente de 
fraturas e ou condições traumato-ortopédicas tradadas cirurgicamente. METODOLOGIA: Público-alvo: Pacientes maiores de 18 anos de idade, de 
ambos os gêneros, oriundos do Sistema Único de Saúde (SUS) com diagnóstico recente (3 meses) de fraturas em qualquer parte do corpo, 
preferencialmente morador da zona oeste do município do Rio de Janeiro. DIVULGAÇÃO E PARCERIAS: Este projeto de extensão será extensivamente 
divulgado por meio digital (e-mail, redes sociais, whatsapp®) físico (panfletos distribuídos no shopping – Parque Shopping e campus UNESA Sulacap) e 
por meio de visitas ao serviço de traumato-ortopedia do Hospital Municipal Albert Schweitzer, Coordenadoria de Saúde da área programática 5.1 (CAP 
5.1) e outros estabelecimentos de saúde da área da abrangência. MATERIAIS: Durante as sessões de avaliação e tratamento, materiais básicos serão 
utilizados pelos discentes e professor responsável. Fichas de avaliação em papel, goniômetro, fita métrica, esfigmomanômetro, termômetro digital, 
máscara de proteção, luvas, caneleiras, halteres, resistências elásticas, macas, escadas para subir na maca, tatame, cadeiras, mesas para avaliação, 
estetoscópio, e preenchimento de fichas. TRATAMENTOS PROPOSTOS: Os principais tratamentos abordados em lesões traumato-ortopédicas incluem: 
exercícios terapêuticos ativos (cinesioterapia), mecanoterapia, terapia manual, eletrotermofototerapia. VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA: O 
campus Sulacap, por meio da coordenação de fisioterapia e do grupo de gestão, irá prover o espaço físico e os materiais básicos para a implantação do 
projeto. Muitos dos equipamentos já existem no campus Sulacap. IMPACTO SOCIAL: O maior benefício dos pacientes usuários do projeto será o 
retorno dos mesmos às atividades de vida diária, por meio do retorno das funções básicas que o corpo humano é capaz de realizar como por exemplo, 
o caminhar (marcha), o deslocamento social, e a independência funcional. ABRANGENCIA GEOGRÁFICA: Bairros da zona oeste do Rio de Janeiro 
(Sulacap, Deodoro, Mallet, Vila Militar, Campinho, Realengo, Bangu, Guilherme da Silveira e redondezas. REFERÊNCIAS: Court-Brown CM, Caesar B 
(2006) Epidemiology of adult fractures: areview. Injury 37(8):691–697. https://doi.org/10.1016/j.injury.2006.04.130. Corsino CB, Reeves RA, Sieg RN. 
Distal radius fractures. [Updated 2020, Mar 19]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK536916/ Dhanwal DK, Dennison EM, Harvey NC, Cooper C (2011) Epidemiology of hip fracture: worldwide 
geographic variation. Indian J Orthop 45(1):15– 22. https://doi.org/10.4103/0019-5413.73656. PEREIRA DE ANDRADE, J.; ZVICKER DA SILVA, D. .; SILVA 
PATRÍCIO, D. INCIDÊNCIA DOS CASOS DE FRATURA DE FÊMUR NO BRASIL ENTRE 2015 E 2020 ATRAVÉS DE DADOS EPIDEMIOLÓGICOS DO DATASUS.
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Projeto(s) do curso: MEDICINA

Título: "CHEFINHO” SAUDÁVEL: CONSTRUÇÃO DE UM CARDÁPIO NUTRITIVO, SABOROSO E DE BAIXO CUSTO COM FAMÍLIAS E CRIANÇAS DE UMA 
UNIDADE DE ESF

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A alimentação saudável é fundamental para a promoção da saúde e bem-estar do ser humano. De acordo com dados do Sistema de Vigilância 
Alimentar e Nutricional referente ao ano de 2017, em relação ao consumo alimentar das crianças no Brasil, observa-se uma prevalência elevada de 
consumo de alimentos ultraprocessados (50%) entre crianças de 6 a 23 meses. Para crianças de 2 a 9 anos de idade observa-se um alto consumo de 
bebidas adoçadas, macarrão instantâneo, salgadinho de pacote, biscoito salgado, biscoito recheado, doces e guloseimas. Os primeiros 2 anos de vida 
de uma criança são caracterizados por um crescimento acelerado e enormes aquisições no processo do desenvolvimento. Condutas inadequadas   
quanto à prática alimentar podem levar a sequelas futuras como retardo do crescimento, atraso escolar e desenvolvimento de doenças crônicas não 
transmissíveis como a obesidade. JUSTIFICATIVA: A introdução correta da alimentação complementar estabelece hábitos alimentares saudáveis (1). 
Fornecer informações e auxiliar as pessoas a aplicá-las no seu dia a dia entendendo as suas dificuldades faz parte da atuação do profissional da saúde.  
OBJETIVO PRINCIPAL: Aumentar o consumo de alimentos saudáveis pelas crianças de uma região atendida pela Estratégia de Saúde da Família da Lapa. 
OBJETIVOS SECUNDÁRIOS: Capacitar mães de crianças, com ênfase no grupo de 6 a 24 meses, mas englobando toda a faixa etária pediátrica, com 
informações e técnicas de preparo de alimentos saudáveis. Promover a construção de um cardápio nutritivo, saboroso, lúdico e de baixo custo. 
Incentivar a troca de experiências culinárias entre os participantes do grupo, resgatando hábitos associados a identidades culturais de outras regiões do 
Brasil que possam estar presentes no grupo. Estimular os participantes do grupo a capilarizarem as informações adquiridas. METODOLOGIA: Buscativa 
de crianças a partir de 6 meses de idade pelos Agentes da Saúde Comunitária. Manter o canal do Projeto no YouTube com a divulgação de 1 vídeo de 
curta duração a cada semana, abrindo espaço para interação. Criar um perfil no Instagram para divulgar informações sobre alimentação saudável. 
Manter as Rodas de Conversa com as mães e estimulando a participação de familiares a participação de familiares. IMPACTO SOCIAL: Levar educação 
alimentar para as famílias para reduzir distúrbios alimentares que se perpetuam na vida adulta.  ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: Área de atendimento da 
Estratégia da Saúde da Família Lapa que corresponde a 12 Agentes Comunitários da Saúde. REFERÊNCIAS: 1.Brasil.Ministério da Saúde. Secretaria de 
Atenção Primária à Saúde. Departamento de Promoção da Saúde. Programa Crescer Saudável - Instrutivo. Brasília, 2019. Disponível em : 
<http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/pse/instrutivo_crescer_saudavel_2019_2020.pdf> Acesso em: 19 out. 2020.  2. Brasil. 
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia alimentar para a população brasileira/Ministério da Saúde, 
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. = 2. ed.,1. reimp. = Brasília: Ministério da Saúde,2014. Disponível em: < 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf> Acesso em 02nov.2021; 3. Brasil. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Promoção da Saúde. Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos/ Ministério 
da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Departamento de Promoção da Saúde.-Brasília: Ministério da Saúde, 2019. Disponível em: 
<http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_da_crianca_2019.pdf>Acesso em 02nov.2021.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: As doenças cardiovasculares (DCV) constituem a primeira causa de mortalidade no Brasil e no mundo, configurando problema de saúde 
pública. Hipertensão arterial e alterações do perfil metabólico são os principais fatores de risco cardiovascular e estão diretamente relacionados a 
outros fatores como obesidade, sedentarismo, tabagismo e transtornos emocionais. No Brasil estima-se uma prevalência variando entre 22% e 44% 
para adultos (32,5% em média), tendo maior prevalência entre mulheres (26,9%) do que entre homens (21,3%). Segundo dados de 2019 do inquérito 
“Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico” (VIGITEL BRASIL, 2019), a estimativa de hipertensão na 
população brasileira adulta é que cerca de 25%, afetando desta forma algo entre 35 milhões e 40 milhões de pessoas
Justificativa: A realização de ações de prevenção de controle dos fatores de risco privilegia especialmente os indivíduos mais jovens que podem 
modificar um possível um perfil de risco, evitando o desenvolvimento de lesões de órgãos alvo e DCV estabelecida. 
Objetivos: Desenvolver ações educativas por meio de palestras e desenvolvimento de recursos nas mídias sociais (podcasts e vídeos educativos) que 
ampliem o conhecimento da associação entre fatores de risco e desenvolvimento de DCV e produzam recomendações para controle e prevenção 
destes fatores.
Metodologia: Serão elaboradas atividades em formato de rodas de conversa em que serão abordados em diferentes encontros quais são os fatores de 
risco relacionados ao desenvolvimento de DCV e como ações simples do cotidiano podem ajudar na prevenção e controle destes fatores. Como temas 
para esta atividade serão abordadas: alimentação saudável, controle do tabagismo e estímulo a realização de atividade física.  Nas mídias sociais serão 
realizadas “lives” e publicações interativas no formato de vídeos curtos com os mesmos temas. Para ampliar a divulgação será criada um perfil no 
Instagram com o nome do projeto. O público-alvo do projeto é a população adulta com idade inferior a 50 anos e a linguagem do material será 
adequada a esta população. 
Viabilidade Econômico-Financeira: Os custos do desenvolvimento desta atividade referem-se a utilização de computadores, câmeras e internet, que 
estão disponíveis no campus Città. Os demais custos que eventualmente forem gerados ficarão a cargo da coordenadora do projeto
Metas: Conscientização do público-alvo quanto à correlação entre fatores de risco e desenvolvimento de DCV, além da adesão desta população a 
realização de estratégias de prevenção ao desenvolvimento destes fatores
Impacto Social: Diminuição na ocorrência de fatores de risco na população adulta jovem, público-alvo do projeto.
Abrangência Geográfica: Local pelas atividades presenciais (lojistas do Shopping Città América) e Nacional pelo alcance das atividades educativas 
realizadas nas redes sociais
Referências Bibliográficas
BARROSO W.K.S.; RODRIGUES C.I.S.; BORTOLOTTO L.A. et al. Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020. Arq Bras Cardiol, v. 116, n. 3, p. 516-
658. 2021
WILLIAMS, B.; MANCIA, G.; SPIERING, W. et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension The Task Force for the 
management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension (ESH). J Hypertens, v. 36, 
n. 10, p.  1935-2041, 2018.
PRÉCOMA, D.B.; OLIVEIRA, G.M.M.; SIMÃO AF, et al. Atualização da Diretriz de Prevenção Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia - 2019. 
Arq Bras Cardiol, v. 113, n. 4, p. 787-891, 2019.
VIGITEL BRASIL 2019. Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. [Internet]. Disponível em: 
http://portalaqrquivos.saude.gov.br/images/Pdf/2020/April/27/vigitel-brasil-2019-vigilancia-fatore-risco.pdf. Acesso em: 13 fev. 2021.
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Título: ALEITAMENTO MATERNO NA ERA DAS MÍDIAS SOCIAIS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
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” 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 
(ama(R)mentar.unesa). 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- CSE Lapa 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. 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), e19065, 2020.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: O estudo da Anatomia sempre exerceu fascínio sobre o homem através dos tempos (1). Esta ciência, que estuda macro e 
microscopicamente a constituição e o desenvolvimento dos seres organizados, dentre eles o homem, é sujeito de pesquisa da disciplina Anatomia 
Humana (2). Justificativa: A extensão universitária é uma ação que contribui na solução dos problemas sociais, uma vez que pode interferir no 
desenvolvimento da região onde a Instituição de Ensino Superior está inserida (3). Esta responsabilidade social da extensão faz parte de uma nova 
cultura que está provocando mudanças no ambiente acadêmico e abrindo possibilidades de parcerias entre o poder público, empresas e organizações 
não governamentais. Sabe-se que as escolas públicas brasileiras, em sua maioria, carecem de recursos, o que, através dos projetos de extensão, pode 
ser suprimido em parte (4). Nesse sentido, esse projeto se justifica pela importância da extensão universitária no contexto escolar brasileiro e das 
mudanças societárias vigentes. O pensamento de como será possível desenvolver o projeto, tanto no sentido do número de apresentações, como na 
qualidade do atendimento aos alunos, poderá trazer ganhos para toda a sociedade nas proximidades da instituição. Objetivos: O objetivo geral é de 
oferecer uma oportunidade para que os alunos entrem em contato com o corpo humano através de uma aula, com peças anatômicas, resultando em 
um contato mais real e profundo, aprimorando e facilitando o aprendizado. Metodologia: Esse projeto está sendo idealizado a fim de oferecer uma 
visão geral do corpo humano para os estudantes da Educação Básica, a nível dos ensinos fundamental e médio. Devido ao atual cenário de saúde 
pública no qual nos encontramos, o projeto estará em fase de organização interna de todos os envolvidos e junto às escolas no que se refere a 
intenção de participação. O local de realização do trabalho será os Laboratórios de Anatomia Humana da Universidade Estácio de Sá, no campus Città 
América, situado na Avenida das Américas, 700 – Barra da Tijuca – RJ. A equipe será constituída pelo o docente proponente, monitores da disciplina, 
integrantes da Liga Acadêmica de Medicina em Anatomia Clínica (LAMACK) e de técnicos do laboratório. Será utilizado diferentes maneiras de se 
enfocar o corpo humano, e para isto, dispomos de uma coleção completa de peças anatômicas artificiais, além de uma coleção de peças anatômicas 
naturais fixadas em formol, as quais serão demonstradas pelos monitores e reunidas nos diferentes sistemas orgânicos. Viabilidade econômica: O 
projeto ocorrerá na própria instituição de ensino sem a necessidade de inclusão de novos custos. Metas: Nesta oportunidade, existirá um rico contato 
dos alunos com os órgãos que compõe o corpo humano e através da disciplina, poderão acabar despertando a vocação para a área de ciências 
biológicas ou da saúde. Os alunos/monitores que atuarem no projeto, ao se prepararem para as explicações, deverão ampliar os seus conhecimentos 
na disciplina e terão a oportunidade para ensaiar a atividade didática que é inerente à sua futura profissão. Todos os alunos serão acompanhados pelos 
seus respectivos professores da disciplina de Ciências e/ou Biologia, e que de maneira geral aproveitarão a oportunidade para reciclar os seus 
conhecimentos e se atualizarem no que se refere à anatomia do corpo humano. Impacto social: A extensão universitária é benéfica tanto para a 
instituição quanto para a sociedade, na medida em que a instituição colabora para o desenvolvimento das comunidades, ela mesma é retroalimentada 
no desenrolar do desenvolvimento, já que as ações promovidas servem de testes de metodologias para trabalhos comunitários, base de conhecimento 
de problemas sociais, experiência profissional para alunos e professores e desenvolvimento de procedimentos e normas técnicas. Abrangência 
geográfica: Escolas públicas e privadas do município do Rio de Janeiro com a subprefeitura da Barra da Tijuca e bairros adjacentes.
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Título: CONSTRUINDO A QUALIFICAÇÃO DO ACESSO E A COMUNICAÇÃO NA REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE: O ITINERÁRIO DO USUÁRIO NO ACESSO 
AO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Considerando a Política Nacional de Regulação do Sistema Única de Saúde (SUS), que organiza a regulação de acesso a assistência dos usuários, por 
meio de consultas, exames e leitos, temos vivenciado significativos avanços no que tange ao SUS nos últimos anos. Entretanto, há uma carência de 
informações fornecidas aos usuários a respeito de como acessar aos equipamentos de saúde para realizar agendamento de consultas e exames 
disponíveis, sobretudo no município de Angra dos Reis. O Projeto de Extensão será inserido neste contexto, visando elaborar um calendário com um 
guia de acesso aos equipamentos de saúde, consultas e exames para os usuários do serviço de saúde do município de Angra dos Reis. Além de 
promover a integração entre a Instituição de Ensino e as Unidades de Saúde do município, o projeto possibilitará a melhoria do acesso à assistência 
pelos usuários da região, promovendo integralidade e equidade. Com relevância acadêmica, o projeto promove a aproximação dos discentes a 
comunidade, compreendendo a formação direcionada a medicina de família e comunidade, e permitirá ao aluno aprofundar conceitos trabalhados em 
Saúde da Família (Rede de Atenção à Saúde, Integralidade, Regulação em Saúde) com conhecimentos adquiridos nas disciplinas de epidemiologia, 
orientação psicopedagógica e outras. O presente projeto tem como objetivo principal a elaboração e implementação de um calendário com guia de 
acesso a regulação ambulatorial no município de Angra dos Reis. A metodologia utilizada será o levantamento dos fluxos de acesso construídos pela 
regulação de saúde do município de Angra dos Reis, organização das informações, elaboração do guia de acesso para o usuário do serviço de saúde de 
Angra dos Reis, confecção e distribuição do calendário nas Estratégias Saúde da Família dos cinco distritos sanitários do município Angra dos Reis. O 
projeto contará com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde e do Complexo Regulador Municipal de Angra dos Reis e quanto a viabilidade 
econômico-financeira, serão necessários poucos recursos de material gráfico estimados no valor de quinhentos reais (custeio próprio). A meta é que o 
calendário com o guia de acesso seja disponibilizado nas Estratégias Saúde da Família em janeiro de 2023. Como perspectiva, buscamos promover o 
impacto social para o usuário que terá uma ferramenta para guiá-lo de forma assertiva aos serviços de saúde, consultas e exames. Abrangência 
Geográfica: usuários residentes em Angra dos Reis/RJ.  Referências: BRASIL. Portaria nº 1.559 - Política Nacional de Regulação do SUS, BRASIL, 2008.  
MENDES, Eugênio Vilaça. As redes de atenção à saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2011. 549 p.: il. LANDIM, Edivânia Lucia Araújo 
Santos; GUIMARÃES, Maria do Carmo Lessa; PEREIRA, Ana Paula Chancharulo de Morais. Rede de Atenção à Saúde: integração sistêmica sob a 
perspectiva da macrogestão. Saúde em debate. V. 43, n. especial 5, p. 161-173, Rio de Janeiro: 2019.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
No mundo 1,7% da população mundial tem algum grau de variabilidade genética, genital ou hormonal, elas são denominadas intersexo e essas pessoas 
são submetidas em vários países a cirurgias, muitas vezes, sem finalidades funcionais, o que é considerado como uma mutilação, tudo para que se 
encaixem no padrão binário. Esse conceito perdurou por um longo tempo onde se pensava que as características corporais da pessoa determinava 
quem ela era (homem e mulher).  Para o teólogo André Musskopf, pesquisador do Núcleo de Pesquisa de Gênero das Faculdades EST, em São Leopoldo 
"O termo ‘transexual’ refere-se às pessoas que experimentam o seu sexo biológico de maneira diferente da forma em que se apresenta em sua 
constituição anatômico-fisiológica. Diante dessa experiência, algumas pessoas realizam processos de modificação corporal, de forma a se sentirem à 
vontade com seu corpo. Mas é importante salientar que o desejo de transformação corporal não indica a identidade de gênero ou a forma com a qual 
uma pessoa pretende ser reconhecida socialmente. De acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transexuais, estima-se que 90% da população 
de travestis e transexuais no Brasil, vive da prostituição,  devido à dificuldade de inserção no mercado formal de trabalho muitas vezes por falta de 
qualificação profissional ocasionada por uma exclusão social, familiar e educacional,  e consequentemente estão vulneráveis as ISTs, Ca, uso de drogas 
lícitas e ilícitas transtornos psicológicos, etc. Nesse contexto que o projeto CONStruindo Saúde TRANSformando Vidas, tem como objetivos: conhecer 
as demandas de saúde da população trans e de travesti; produzir material educativo de saúde; disseminar informações sobre cuidados com a saúde; 
orientar o acesso aos serviços de saúde (SUS). A metodologia consiste em 2 visitas à Associação de Travestis e Mulheres Trans da Lapa Sementes de 
Luana Muniz para acolher as demandas de saúde e divulgar o instagram. Criação de uma rede de apoio através do instagram dando voz e fala as 
pessoas trans e travesti, além de ser um espaço informativo sobre a assistência à saúde na Rede SUS. Os dados quantitativos serão analisado no excel e 
os dados qualitativos análise de Bardim. O projeto justifica-se porque é um espaço para atuação dos universitários de medicina, sendo importante na 
sua formação, já que irá abordar questões como: nome social como um direito, patologização das identidades de gênero, invisibilidade social, 
legislação vigente que garante a integralidade do cuidado à saúde da população LGBTQIAP+ a diversidade sexual, estigma social e preconceito. 
Viabilidade Econômico-financeiras – gasto com internet R$ 150,00; visita mensal a Associação (passagem de ônibus para equipe) R$ 50 reais, produção 
de material educativo R$ 200,00 Total R$ 400,00 (custeado pela equipe) Metas: Inserir a pessoa trans e travesti na Rede SUS visando os cuidados de 
saúde e promover o autocuidado em saúde; Impacto Social: Mudança no processo saúde-doença dos trans e travesti a partir do momento que tenham 
acesso aos serviços e cuidados de saúde. Além de impactar positivamente na sua inserção social. Abrangência Geográfica: Rio de Janeiro/Brasil. 
Referências:  BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº2.436, de 21 de setembro de 2017. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Gabinete do 
Ministro da Saúde; 2017;  Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção de Direitos da população LGBT. Relatório Final - 3a Conferência 
Nacional de Políticas Públicas de Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Brasília. 2016: 126.; COLEMAN E, et al. 
Normas de atenção. à saúde das pessoas trans e com variabilidade de gênero. Associação Mundial Profissional para a Saúde Transgênero. [Internet]. 
World Professional Association for Transgender Health – WPATH. 2012: 125. Disponível em: 
https://www.wpath.org/media/cms/Documents/SOC%20v7/SOC%20V7_Portuguese.pdf
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: A informação em saúde hoje é fundamental. O paciente participa do seu próprio tratamento em conjunto com o médico . Partindo desse 
princípio abordaremos a prevenção em saúde cardiovascular. Os fatores de risco cardiovasculares segundo as diretrizes de Prevenção Cardiovascular 
são: idade, sexo, genética (história familiar), hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, sedentarismo, obesidade e tabagismo. O impacto do 
uso do tabaco como fator de risco nas nas doenças cardiovasculares é expressivo. O uso de cigarro tem sabidamente forte relação com doenças 
pulmonares. Este fato é reconhecido pela sociedade . Além disso, a importância do estímulo às atividades físicas com redução do sedentarismo é um 
fator muito relevante na prevenção das doenças cardiovasculares. Utilizamos a necessidade de melhor informação dos fatores de risco 
cardiovasculares para desenvolver o projeto CorPrevent. Um projeto que visa a informação em saúde de qualidade. Justificativa: O projeto CorPrevent 
pretende expandir para as redes sociais as informações em saúde que precisamos oferecer á população. Através do nosso canal do YouTube e nosso 
Instagram, criado pelos nossos alunos de Medicina do Campus PV.  Além disso o nosso projeto terá uma abordagem semanal presencial. Os alunos do 
projeto CorPrevent fazem uma breve anamnese dos pacientes , com um questionário sobre qualidade de vida (SF-36). O CorPrevent é realizado  
presencialmente em pacientes do CSE Lapa-RJ e tem a função de melhorar a informação dos pacientes em fatores de risco em doenças cardíacas.Em 
especial, estimulando abstinência do tabaco, controle de tratamento de doenças, como hipertensão e diabetes mellitus, e o estímulo a atividades 
físicas. Objetivos: Expor vídeos informativos em saúde à população do PSF- Lapa e nas redes sociais para estimular o controle dos fatores de risco 
cardiovasculares. Expor vídeos criados pelos alunos de medicina UNESA nas salas de espera do CSE Lapa-RJ. Aferir o perfil de qualidade de vida e 
controle de fatores de risco cardiovasculares na população. Metodologia: Faremos novamente a gravação de vídeos expositivos em saúde 
cardiovascular para aumentar nossas postagens em redes sociais. Desde março de 2021 mantemos as plataformas de YouTube e Instagram afim de 
divulgar informações sobre a saúde cardiovascular. Os alunos da graduação trabalharão na gravação e edição de vídeos. Com isso desenvolvemos e 
aumentamos nosso alcance nas redes social. Os alunos da graduação, no trabalho de campo, fazem  entrevistas com pacientes que estão no CSE Lapa . 
Após a entrevista mostramos vídeos sobre prevenção cardiovascular através do uso do YouTube nos nossos celulares. Abordamos nesses vídeos a 
importância do tratamento de doenças crônicas , como hipertensão arterial, o estímulo à atividade física e um vídeo relacionando o cigarro a doença 
cardiovascular. Metas : Expandir o impacto digital do projeto CorPrevent UNESA/Idomed PV. Impacto Social: O impacto do projeto CorPrevent é no 
ambiente presencial , nos pacientes do Posto de Saúde Lapa, e no ambiente digital YT e Instagram. Esperamos que o mprojeto CorPrevent traga forte 
impacto para melhora do cuidado a saúde cardiovascular na população. Abrangência geográfica: Devido ao meio digital podemos atingir parte da 
população brasileira. No meio presencial, os pacientes da unidade CSE Lapa-RJ. Bibliografia :Précoma DB, Oliveira GMM, Simão AF, Dutra OP, Coelho 
OR, Izar MCO, et al. Atualização da Diretriz de Prevenção Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia – 2019. Arq Bras Cardiol. 2019; 
113(4):787-891.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. A parada cardiorrespiratória extra hospitalar (PCReH) é uma preocupação de 
saúde pública. Reduzir o tempo entre o reconhecimento da PCR e o início das manobras de resgate é de suma importância para o retorno à circulação 
espontânea. A American Heart Association (AHA) disponibiliza protocolos de atendimento à PCR, o Suporte Básico de Vida (SBV), que ensina a cadeia 
de sobrevida para profissionais da área da saúde e pessoas leigas. Esta cadeia permite que o indivíduo reconheça uma PCR e inicie manobras eficazes 
até a chegada do serviço de emergência. Diante de uma PCReH, o determinante para sobrevivência é a presença do indivíduo capacitado efetuando as 
manobras de RCP. Este projeto se justifica por capacitar funcionários e transeuntes para agirem em uma PCR, sendo esta capacitação de realização da 
RCP eficiente realizada em um shopping do Rio de Janeiro, um dos objetivos, além da instrução dos voluntários a reconhecerem uma PCR e como 
procederem, a habilitação dos participantes a realizar manobras de RCP adequadas e a explicação da importância do SBV. Realizou-se um estudo 
bibliográfico em artigos publicados nos Estados Unidos e na Europa acerca do ensino do SBV para pessoas leigas e coletados dados que corroboram o 
presente projeto. A Professora Orientadora capacitará estudantes de uma Universidade privada para o treinamento e avaliação dos voluntários do 
projeto. A intervenção ocorrerá no shopping Città América. Serão montadas três estações: duas de treinamento, onde os estudantes instruirão sobre 
checagem adequada de responsividade, pulso e incursões respiratórias da vítima, manobras de desobstrução de vias aéreas superiores, uso de 
dispositivo bolsa-valva-máscara e de cânula orofaríngea, técnica correta de compressão torácica e uso de Desfibrilador Externo Automático. Na 
terceira, haverá uma simulação de PCR com os voluntários, que serão avaliados com um checklist que determinará se cada etapa do protocolo foi 
respeitada e se o manequim de instrução registra compressões de alta qualidade. As estações são independentes e os participantes serão avaliados a 
cada 10 minutos. Os voluntários serão funcionários e transeuntes do shopping. Os materiais necessários serão fornecidos pela Universidade Estácio de 
Sá, campus Città, cumprindo o modelo da AHA. O projeto será seguido por avaliações teórico-práticas em formato de relatório trimestral realizado pela 
Professora responsável, com os dados coletados pelo checklist que mostrará a retenção dos conhecimentos dos participantes e a capacidade de 
realizar o SBV corretamente.  Caso haja necessidade, a atividade poderá ser ministrada remotamente por meio de vídeos explicativos gravados pelos 
alunos. O projeto é viável por não necessitar investimento financeiro. A Universidade fornecerá o material já existente no campus. Como meta temos, 
além da capacitação e execução das manobras de PCR, a disseminação do conhecimento sobre o SBV uma vez que a RCP de alta qualidade modifica a 
sobrevida dos acometidos. Por meio da educação em saúde, impactaremos socialmente, formando indivíduos aptos a atuarem em situações de 
urgência, permitindo mudança da sobrevida de pacientes em PCReH com abrangência dos funcionários e transeuntes do Shopping Città América que 
participarão da ação podendo disseminar os conhecimentos adquiridos por toda a cidade do Rio de Janeiro.1-Hasselqvist-Ax I, Riva G, Herlitz J, et al 
Early cardiopulmonary resuscitation in out-of-hospital cardiac arrest. N Engl J Med.2015 Jun 11;372(24):2307-15. doi: 10.1056/NEJMoa1405796. PMID: 
26061835. 2-AHA. Adult Basic Life Support.2020 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care 
Science With Treatment. 3-Tobase L, Peres HHC, Tomazini EAS, Teodoro SV, Ramos MB, Polastri TF. Basic life support: evaluation of learning using 
simulation and immediate feedback devices. Rev.Latino-Am. Enfermagem.2017;25:e2942.
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Título: FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CADASTRAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO PROCESSO DE ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES NO ÂMBITO DA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE ENVOLVENDO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Pandemia trouxe o isolamento social e a necessidade do ensino de forma remota para garantir a “segurança” em saúde pública, o que impactou 
negativamente nas ações de políticas públicas da atenção primária de saúde distanciando a equipe de saúde da comunidade gerando maior 
vulnerabilidade de jovens e crianças¹. A portaria GM/MS Nº 2.317, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 determina que haja a sistematização das atividades 
que compõem a atenção à saúde de adolescentes, embasadas nos princípios da Atenção Primária à Saúde (APS)².A adolescência cursa dos 10 aos 19 
anos de idade e influências ambientais têm grande impacto no desenvolvimento desses adolescentes de problemas relacionados à saúde mental³. As 
intoxicações exógenasde jovens na faixa etária de 10 a 18 anos que se utilizam principalmentede medicamentossão subjugadas ou omitidas4. Assim a 
sistematização dos dados e ações estratégicas funcionará para o conhecimento de dessa população e na qualidifacação da assistência e de sua vida. Os 
acadêmicos impactarão de forma positiva na prevenção das tentativas de suicídio e na elaboração de metas e avaliações que viabilizem o acolhimento 
dos jovensjustificando como projeto de extensão propondo ao estudante a prática educação em saúde, humanização, acolhimento efomentar políticas 
públicas de saúde na atenção básica. O trabalho tem como objetivos estimular estratégias para a realização e atualização, pelo município, do cadastro 
dos adolescentes no Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica – SISAB;qualificar ações de atenção de prevenção da gravidez, prevenção 
ou redução de anos de álcool e outras drogas e redução das IST/AIDS; apoiar o protagonismo da Saúde Mental no matriciamento das;proporcionar o 
vínculo da Saúde com Educação, Cultura, Esporte, Arte, Lazer e demais órgãos para agregar valores ao público alvo;permitir um novo olhar para as 
opções do saber e para se sentirem acolhidos no Sistema Único de Saúde.Metodologia: Realizar o cadastro individual dos adolescentes para obtermos 
os dados em tempo real e ter um mínimo protocolo digital como a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde 
(CID-10) e a Classificação de cuidados primários – 2ª edição (CIAP) para avaliação dos dados. Visitassemanais ás escolas municipais. Os alunos 
juntamente com os profissionais reunir-se-ão periodicamente, conforme dinâmica da UBS, para discutir os casos com maior complexidade ou com 
evolução. A supervisão será realizada pela Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental (EMAESM), Equipamentos da Saúde 
Mental e conforme a necessidade e com co-responsabilizaçãocom uma linha de cuidado proposta.Viabilidade econômico-financeira: o projeto será 
viabilizado sem custos. Meta: visitação de todas as escolas municipais públicas de Angra dos Reis, a partir de Fevereiro de 2022. Impacto social: A 
Avaliação e monitoramento serão realizados por meio de um Instrumento a ser elaborado pela Área Técnica da Saúde do Adolescente junto com a APS, 
e validado pelo DeAPR. Abrangência geográfica: alunos do curso de medicina da UNESA-AR. Referências: P.H.M Alves, et al. Principais fatores 
associados à Covid-19 que impactam na saúde e educação de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica(1).Brasil. 
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 
da Criança: orientações para implementação /M.Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Brasília, 
2018(2).  Taño BL. A constituição de ações intersetoriais de atenção às crianças e adolescentes em sofrimento psíquico [Tese de Doutorado]. São 
Carlos: UF de São Carlos; 2017(3).   PMAR. Secretaria Municipal de Saúde (SSA). Departamento de Planejamento, Controle, Auditoria, Avaliação e 
Regulação. Plano Municipal de Saúde de Angra dos Reis 2018-2021. Angra dos Reis, RJ; 2017.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução:
A pobreza menstrual é caracterizada pela falta de acesso à higiene pessoal durante o período menstrual, seja por falta de recursos financeiros, de 
infraestrutura ou de conhecimento. Desde 2014, a Organização das Nações Unidas (ONU) considera o acesso à higiene menstrual um direito que 
precisa ser tratado como uma questão de saúde pública e de direitos humanos. O problema é agravado por variáveis que envolvem a desigualdade 
racial, social e de renda. Uma família em situação de vulnerabilidade, por exemplo, tende a dedicar uma parte menor de seu orçamento para itens de 
higiene diante dos gastos com alimentação e moradia. Nesses casos, crianças e adolescentes são o alvo mais vulnerável à pobreza menstrual. Primeiro 
porque ainda não possuem tanto conhecimento sobre a importância da higiene menstrual para sua saúde, e segundo porque dependem dos pais ou 
familiares para a compra de absorvente. Sem acesso a eles, meninas utilizam alternativas como pedaços de tecido, jornal, roupas velhas, algodão, 
papel higiênico, sacos plásticos, miolo de pão, entre outros materiais que causam desconforto e não são efetivos para a contenção do fluxo menstrual. 
Justificativa: 
Além do impacto sobre a saúde física dessas pessoas, a pobreza menstrual contribui ainda para aumentar a desigualdade entre homens e mulheres. 
Como resultado da precariedade menstrual, meninas acabam faltando mais dias na escola durante a menstruação, o que pode prejudicar seu 
desempenho escolar. As consequências disso a longo prazo são graves, pois com a educação comprometida, a desigualdade entre homens e mulheres 
no mercado de trabalho se acentua. Dessa forma, as chances dessas meninas quebrarem o ciclo da pobreza e adquirirem autonomia financeira 
diminuem ainda mais. 
Objetivos: 
1) Esclarecer o conceito de pobreza menstrual; 2) Informar consequências físicas e mentais derivadas; 3) Instruir a construção sustentável de 
absorventes reutilizáveis. 
Metodologia: 
O presente projeto será desenvolvido a partir do contato com comunidades do Centro da cidade do Rio de Janeiro. Em um primeiro momento, as 
lideranças comunitárias serão convidadas a conhecer o conceito de pobreza menstrual e suas consequências. A partir daí, a aproximação com meninas 
e mulheres da comunidade será realizado e repassado, por meio de roda de conversas, o objetivo do trabalho, Em momento posterior, oficinas de 
confecção de absorventes reutilizáveis e de baixo custo serão realizadas. 
Viabilidade econômico-financeira:
O projeto apresenta viabilidade uma vez que será realizado com materiais presentes já no ambiente familiar.
Metas:
1) Informar as comunidades mencionadas acerca da problemática que a pobreza menstrual suscita;
2) Empoderar as comunidades a combater a pobreza menstrual de forma sustentável;
3) Construir uma rede de jovens e mulheres como agentes multiplicadores no combate à pobreza menstrual.
Impacto social:
Estima-se impactar jovens e mulheres vítimas da pobreza menstrual de comunidades que desejem aderir à presente iniciativa, mediante prévio contato 
do grupo que compõe projeto com lideranças comunitárias e o próprio público alvo.
Abrangência geográfica:
Comunidades do Centro da cidade do Rio de Janeiro.
Referências:
Pobreza Menstrual no Brasil: desigualdade e violações de direitos. UNFPA/UNICEF, 2021.
Políticas Públicas acerca da Pobreza Menstrual e sua Contribuição para o Combate à Desigualdade de Gênero. Revista Antinomias, v. 2, n. 1, jan./jun., 
2021
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Este projeto de extensão visa engrandecer e transformar um Grupo de Planejamento Familiar, e usar o Centro Municipal de Saúde Salles Netto (CMS 
SN) como campo de atuação, por ser uma unidade escola, em que eu, Professora Mariane, recebo alunos do internato e da graduação em Medicina da 
UNESA. Tal unidade de saúde faz parte da Atenção Primária à Saúde (APS) do município do Rio de Janeiro e fica localizada na parte central da cidade, 
no bairro do Rio Comprido. A população adscrita da unidade é de cerca de 25.000 pessoas, sendo moradores do asfalto e uma maioria de moradores 
das comunidades adjacentes (Querosene, Fogueteiro, Fallet, Escondidinho, Paula Ramos e Prazeres). O CMS SN, dentro do contexto da Estratégia de 
Saúde da família, fornece uma assistência em saúde integral a essas pessoas, com promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, 
através de consultas individuais, familiares e atividades coletivas. A unidade de saúde está retomando diversos grupos de promoção à saúde, neste 
contexto pandêmico, os quais são exigidos pela gestão do município para serem regulares e com atuação ampla na comunidade assistida. Um desses 
grupos é o de Planejamento Familiar (PF), o qual é aberto às famílias e preferencialmente aos casais, mas percebe-se que é frequentado muito mais por 
mulheres. O grupo é feito através de metodologia ativa de debate com os participantes, a respeito não só de métodos contraceptivos, mas também da 
problematização dos papéis de gênero, do funcionamento da rede de atenção à saúde e de outras diversas questões de saúde sexual, reprodutiva e 
feminina. Diversas questões da vida feminina na nossa sociedade são trabalhadas, com o viés de serem mulheres moradoras de comunidades pobres 
do Rio de Janeiro. É um espaço de empoderamento familiar, mas principalmente feminino. E é neste contexto que se pretende realizar a atividade 
extensionista, integrando alunos à vivência desse grupo de pessoas. E assim, docente e discentes contribuem para a saúde da população com o 
compartilhamento do saber técnico-acadêmico de maneira direcionada às peculiaridades e necessidades da população assistida. OBJETIVOS: Objetivo 
Geral: Ampliar o acesso e o conhecimento a respeito dos métodos contraceptivos e o debate acerca das principais questões da saúde feminina em um 
grupo de promoção à saúde com a participação de alunos da graduação de medicina. Objetivos específicos: Debater o sexismo no contexto dos 
métodos contraceptivos e no dia-a-dia das mulheres em idade fértil; Discutir diversos aspectos da vida sexual e reprodutiva das mulheres; Promover 
assistência integral às mulheres frequentadoras do grupo, com promoção de saúde, prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças; Fazer decisões 
compartilhadas acerca do melhor método contraceptivo de acordo com a individualidade de cada mulher. METODOLOGIA:  A atividade extensionista 
vai funcionar dentro de um grupo de promoção à saúde aberto às mulheres e famílias do território adscrito, na frequência de uma ou duas vezes por 
mês, com a participação de diferentes profissionais da equipe de saúde da família, a docente autora desse projeto e alunos da graduação e internato, 
conforme rotatórios e idas à unidade de saúde. VIABILIDADE ECONÔMICA: Este projeto não conta com financiamentos externos e funcionará dentro de 
um grupo regular de promoção à saúde de uma unidade da APS do Rio de Janeiro. REFERÊNCIAS: BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de 
Saúde. Área Técnica de Saúde da Mulher. Assistência em Planejamento Familiar: Manual Técnico/Secretaria de Políticas de Saúde, Área Técnica de 
Saúde da Mulher – 4a edição – Brasília: Ministério da Saúde, 2002. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Saúde sexual e saúde reprodutiva / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 1. ed., 1. 
reimpr. – Brasília : Ministério da Saúde, 2013.
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Título: PARASITOLOGIA EM FOCO:  RECURSOS TÉCNICO-EDUCATIVOS EM MEDICINA PARA O DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E PREVENÇÃO DE 
PARASITOSES INTESTINAIS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAPUTERA, MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, 
RJ, BRASIL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
As enteroparasitoses são um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo e repercutem principalmente na saúde de populações de baixa 
renda. O presente estudo será realizado em uma unidade básica de saúde de Angra dos Reis, localizada na zona rural, do município, que apresenta 
condições precárias de saneamento básico. Dados na literatura ratificam a forte relação entre estes fatores e a incidência e prevalência das 
enteroparasitoses. Este estudo objetiva identificar as principais espécies de parasitos que acometem a população local e também propor um projeto de 
intervenção com ênfase nos processos de prevenção (ações educativas em escolas e postos de saúde) das infecções parasitárias (ações educativas em 
escolas e postos de saúde) para o território coberto pelo pela UBS de Caputera, Angra dos Reis, RJ. Serão realizados 110 exames coproparasitológicos, 
utilizando os métodos de Willis e Faust, para a identificação das principais enteroparasitoses na área de estudo. Será elaborado um plano de ação 
como ferramenta que visa facilitar a intervenção no problema a ser identificado para a redução na prevalência das parasitoses na comunidade, através 
de campanhas educativas a serem promovidas pelos alunos do curso de Medicina. O curso de medicina da Universidade Estácio de Sá em Angra dos 
Reis, terá um papel fundamental no entendimento epidemiológico das enteroparasitoses regionais e de educação em saúde, em proporcionar através 
do conhecimento científico a promoção da saúde em populações excluídas no município. JUSTIFICATIVA: No Brasil, as enteroparasitoses constituem 
um sério problema de saúde pública ocupando lugar de destaque no cenário das doenças tropicais. É uma enfermidade de origem multicausal e 
multifatorial, decorrente da interação de inúmeros fatores. A sua prevalência multiplica o risco de morbimortalidade tornando imprescindíveis 
investigações para que se possa traçar medida de controle direcionada à população suscetível. Muitos dos agravos parasitários à saúde infantil 
poderiam ser evitados se as doenças parasitárias não fossem negligenciadas no nosso país. As crianças continuam como o grupo mais vulnerável, uma 
vez que nessa faixa etária, seus hábitos de higiene são muitas vezes inadequados e, além disso, sua imunidade ainda não está totalmente eficiente para 
eliminação dos enteroparasitos. Trata-se de uma metodologia de construção de novos caminhos de intervenção coletiva. Ações de extensão em áreas 
carentes são consideradas de grande importância para a comunidade local, para a acadêmica e para a formação humanizada de médicos generalistas. É 
notória a necessidade e a relevância de estudos que atuem nesta área da saúde, tanto no diagnóstico quanto na implantação de medidas e atividades 
educativas preventivas. OBJETIVO GERAL: Determinar a prevalência de parasitoses intestinais, realizar um inquérito epidemiológico e promover 
estratégias de educação em saúde em residentes da região de Caputera, no município de Angra dos Reis, Brasil. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Determinar a 
prevalência das parasitoses intestinais por métodos coproscópicos em indivíduos residentes nesta região do município; Correlacionar às parasitoses 
intestinais com os hábitos de higiene-alimentares e as condições sanitárias. Identificar possíveis fontes de infecção parasitária nas residências dos 
indivíduos enteroparasitados; Promover estratégias de educação em saúde na região de Caputera, município de Angra dos Reis, RJ; Capacitar 
estudantes do curso de medicina e biomedicina, quanto ao diagnóstico laboratorial de enteroparasitoses e a aplicação de estratégias de promoção em 
educação em saúde; Acompanhar após o término do projeto a evolução no que se refere à conscientização, manutenção e divulgação dos 
conhecimentos pré-adquiridos.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
A proposta é trazer para o entorno da IES, intervenções com foco nas PICs. A extensão deverá atender a todos que integram o ambiente físico do 
campus e a população do entorno no território. Dentre as atividades propostas no projeto estão listadas as práticas de: Reiki, Tai chi Chu an, Exercícios 
de Qi Gong, Auriculoterapia, Dança Circular, Yoga, Constelação Familiar, Meditação e Acupuntura. Com base na Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares no SUS, os recursos da medicina Integrativa envolvem abordagens que buscam estimular os mecanismos naturais de 
prevenção e recuperação da saúde por meio de tecnologias seguras, com escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na 
integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade (BRASIL, 2015). A proposta atende, à necessidade de se conhecer, incorporar e 
implementar experiências que já vêm sendo desenvolvidas na rede pública de municípios e estados, entre as quais se destacam aquelas no âmbito da 
medicina tradicional chinesa/acupuntura, da homeopatia, da fitoterapia, da medicina antroposófica e do termalismo/crenoterapia. Viabilidade 
econômico-financeira: Recursos humanos (discentes) e docente responsável pelo projeto. Profissionais convidados na área de atuação, habilitados a 
realizar as PICs como: Dança circular, práticas corporais, constelação familiar, aromaterapia e acupuntura. Ambiente destinado às práticas coletivas e 
individuais, que possam garantir privacidade e biossegurança no atendimento. Agendas virtuais para permitir os agendamentos e rede social para 
possibilitar a divulgação das práticas.  Computador para identificação dos participantes e registro de dados. Esferas metálicas para práticas de 
auriculoterpia, 2 duas caixas, com 700 unidades, pinças de dissecção, álcool a 70%, algodão, agulhas para acupuntura, Descarpack. Os recursos serão 
viabilizados com a bolsa do projeto. Metas: Engajamento em projetos que viabilizem intervenções na comunidade, com responsabilização, como forma 
de garantir não só o aprendizado, mas de atuar em consonância com as diretrizes curriculares para Políticas de Extensão, homologadas pelo MEC em 
2018.  Impacto social: Garantir o cuidado integral e a articulação com as parcerias do entorno do campus, com objetivo de promover saúde e prevenir 
o adoecimento, permitindo a construção coletiva de cuidados compartilhados com autonomia e protagonismo dos sujeitos envolvidos. Abrangência 
geográfica: População do território, do campus Città (administrativos, colaboradores, discentes, docentes) e parceiros na área de localização e entorno 
da IES. Objetivos:   Apresentar propostas de aprendizagem e trabalho em equipe pelas intervenções com as PICs na comunidade, permitir a interação 
dialógica entre a IES (através de docentes e discentes) e sociedade, contribuir com a promoção da saúde como forma de garantir autonomia 
responsabilidade, cuidado integral e humanizado no aprendizado discente. Metodologia: Realizar 50 atendimentos/dia, a cada 15 dias, atendimentos 
de Auriculoterapia e uma vez/mês atendimento com profissional convidado. Os discentes receberão a capacitação no início do projeto dos princípios 
que regem a Medicina Tradicional Chinesa e protocolos de tratamento da ansiedade pela auriculoterapia (SENNA et al, 2012).  O agendamento ficará 
sob responsabilidade dos discentes extensionistas. Para coleta de dados de cada prática será aplicado um formulário com perguntas abertas e 
fechadas, enviado pelo google forms. Os dados serão apresentados em gráficos e pela análise do conteúdo. Discentes: 22 Referências: BRASIL. 
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política nacional de práticas integrativas e complementares no 
SUS: atitude de ampliação de acesso / Ministério da saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 2. ed. Brasília: Ministério 
da saúde, 2015. 96 p. SENNA, V., SILVA, P. R.,BERTAN, H. Acupuntura Auricular. São Paulo, ed Phorte,2012.
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Título: PROMOÇÃO DE SAÚDE, EDUCAÇÃO SEXUAL E PREVENÇÃO DE HIV E SÍFILIS EM ADOLESCENTES E JOVENS DE ANGRA DOS REIS-RJ, ATRAVÉS 
DE REDES SOCIAIS COMO O INSTAGRAM E TIK TOK

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: Dentre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), a infecção pelo HIV e, pelo Treponema pallidun, bactéria causadora da sífilis, 
constituem importante agravo de saúde pública no Brasil e no mundo. No concernente dessas ISTs observa-se uma mudança no cenário dessas 
epidemias ao longo dos anos, refletindo em alterações no perfil das pessoas vitimizadas. Atualmente, pode-se observar que os jovens iniciam cada vez 
mais cedo a atividade sexual, adotando práticas e comportamentos que os deixam sob maior risco de ISTs. A contaminação é multicausal e alguns 
fatores estão relacionados ao aumento desses casos, como a precocidade sexual; a ineficiência das medidas preventivas; o desconhecimento sobre a 
gravidade da doença; além do constrangimento de falar sobre o assunto. Em Angra dos Reis, esse cenário é preocupante com o aumento dos casos de 
co-infecção HIV/sífilis em adolescentes e jovens. A educação sexual, por sua vez, é uma ferramenta necessária para prevenção da exposição a riscos e 
construção de autoconhecimento. Devido ao isolamento social causado para conter a transmissão do SARS-Cov-2, a utilização das redes sociais 
enquanto ferramentas de educação tem sido importante para a produção e difusão de conhecimentos, pois permite articular reflexões, e mostra-se 
como um importante aliado na defesa da saúde sexual. Justificativa: A infecção pelo HIV e a sífilis são consideradas graves e observa-se o aumento de 
adolescentes e jovens que adotam comportamentos de risco relacionados à pratica sexual. Dessa forma, promover ações de educação em saúde, 
constitui uma maneira de prevenção. Adolescentes e jovens utilizam cada vez mais as redes sociais na vida cotidiana, então o uso dessas ferramentas 
para abordar questões sobre sexualidade, e prevenção de ISTs pode desmistificar crenças, e esclarecer dúvidas, principalmente nesse tempo de 
pandemia. Objetivo: Promover, através de redes sociais, informações a respeito da saúde sexual, prevenção e cuidados sobre a infecção causada pelo 
HIV e sífilis em adolescentes e jovens. Metodologia: Criar uma conta no Instagram e no TiK Tok para promoção de informações sobre saúde sexual e 
prevenção de HIV e sífilis. A difusão será realizada pelas postagens e compartilhamento de posts, vídeos, LIVES, e palestras em redes sociais, além de 
infográficos espalhados na comunidade adjacente e nas estratégias de saúde da família. Viabilidade econômico-financeira: Será de responsabilidade do 
pesquisador a obtenção de recursos externos à UNESA, para realização deste projeto. Metas: Promover boas práticas relacionadas a comportamentos 
sexual de risco; evitar a propagação de ISTs; orientar os jovens quanto à gravidade do HIV e sífilis. Impacto social: Promover a reflexão a cerca da 
educação sexual entre os adolescentes e jovens de Angra dos Reis, além dos alunos dos cursos de saúde da UNESA-Angra dos Reis (Medicina, 
Biomedicina, Fisioterapia e Nutrição). Abrangência geográfica: Adolescentes e jovens do município de Angra dos Reis. Contudo, mesmo que a proposta 
inicial seja voltada para um público alvo, estimularemos o interesse desse público para disseminar cada vez mais as informações.
Referências:
1-RUFINO EC; et al., Conhecimento de mulheres sobre IST/AIDS: intervindo com educação em saúde. Cienc Cuid Saude 2016 Jan/Mar; 15(1): 9-16
2-MOTTA IA; et al., Sífilis congênita: por que sua prevalência continua tão alta? Rev Med MG. 2018; 28 (Supl.6): e-S280610
3-ALENCAR RA; et al., Desenvolvimento de uma proposta de educação sexual para adolescentes. Ciência & Educação, v. 14, n. 1, p. 159-168, 2008
4-MOIZÉS, JS; BUENO SMV; Compreensão sobre sexualidade e sexo nas escolas segundo professores do ensino fundamental. Rev Esc Enferm USP, 
2010. 44(1): 205-12
5-SOUZA, LM; FIGUEIREDO RS; Desdobramentos pedagógicos da utilização do instagram para a promoção da educação ambiental. Revista 
Interdisciplinar Sulear, ano 04, número 9 - abril/2021 -p. 138-152 ISSN: 2595-8569.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: O projeto pretende estabelecer cooperação entre alunos dos cursos de medicina, teatro e cinema da Universidade Estácio de Sá para criar 
material de divulgação científica na área da saúde, para ser apresentado à população atendida no CSE Lapa. Durante o ano de 2021, o projeto Saúde 
em Diálogo trabalhou com os alunos dos três cursos, criando um canal de divulgação científica nas redes sociais. Propomos um desdobramento do 
projeto para o ano de 2022, ampliando sua ação no contato direto com a comunidade. No CSE Lapa, os alunos de medicina envolvem-se em ações de 
promoção da saúde, prevenção de agravos e educação em saúde. A unidade se apresenta como um campo de prática médica e também de pesquisa e 
extensão, contando com projetos como o Laparc. Entendemos que no encontro dos alunos de medicina, cinema e teatro podemos criar cenas curtas 
relacionadas a temas de saúde, que podem ser encenadas presencialmente, transformadas em material audiovisual ou em podcasts, que se constituem 
numa forma de comunicação potente e direta com os usuários da unidade, que  permite que se crie um ambiente favorável para se abordarem 
assuntos relevantes. Justificativa: A Sala de Espera da Unidade de Atenção Básica é um espaço rico de trocas que fica muitas vezes sub aproveitado. 
Apresentações teatrais e de material audiovisual permite o aproveitamento deste espaço para troca de informações e aprofundamento do vínculo 
entre os pacientes e o posto de saúde. “A vivência artística se caracteriza por um “ver o mundo de novo”, impregnando-o com outros significados 
criados a partir da elaboração de memórias, sentimentos e reflexões suscitados pela arte. Os sentidos são construídos a partir desta vivência, de 
maneira que elementos da subjetividade apareçam como recursos para enriquecer a compreensão, o que pode resultar na produção de relações mais 
compromissadas.” (Sato & Ayres, 2015: p. 1036). Ter alunos dos cursos de Medicina, Teatro e Cinema engajados no mesmo projeto permite aprofundar 
tanto no conteúdo quanto na forma da divulgação. Ao mesmo tempo em que os alunos têm oportunidade de exercitar sua prática profissional, 
podemos produzir um material interessante para a comunidade, caracterizando a atividade de extensão universitária. Objetivos: Produzir conteúdos de 
divulgação científica na área da saúde; Integrar alunos das áreas de medicina, teatro e cinema, articulando os conteúdos de cada área do 
conhecimento; Desenvolver as habilidades de comunicação dos alunos participantes; Oferecer conteúdo de boa qualidade confiável em formatos 
variados à comunidade. Metodologia: Trabalho de revisão em artigos científicos que serão buscados em bases de dados como SCIELO, Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS) e PUBMED, através do uso de palavras chaves: divulgação científica, teatro, cinema, saúde, comunicação, educação em saúde.  
Encontros semanais para definir os temas a serem abordados, o formato a ser utilizado na divulgação (por exemplo, vídeo, teatro, podcast), a criação 
de cenas curtas relacionadas a temas de saúde. Desenvolvimento de materiais de divulgação científica com temas relacionados à saúde. Viabilidade 
econômico-financeira: Esta fase do projeto não necessita de apoio financeiro para ser realizado. Metas: Criação de cenas curtas relacionadas a temas 
de saúde em diferentes formatos; Apresentação do material criado na sala de espera e em atividades específicas do CSE Lapa. Impacto social: Espera-se 
que a iniciativa possa contribuir para a difusão do impacto das pesquisas realizadas pela Universidade Estácio de Sá e permitir um retorno para a 
comunidade que participa das pesquisas do que está sendo encontrado nos participantes. Abrangência geográfica: População atendida no CSE Lapa, 
formada por moradores desse território. Referências: Sato M, Ayres JRCM. Arte e humanização das práticas de saúde em uma unidade básica. Interface 
(Botucatu). 2015; 19(55):1027-38.
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Título: TRABALHANDO A EDUCAÇÃO PARA PREVENÇÃO EM POPULAÇÕES SUCETÍVEIS: PREVENÇÃO DE RAIVA EM TRABALHADORES DE LOJAS QUE 
ATENDEM ANIMAIS E ESTUDANTES DE MEDICINA VETERINÁRIA.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
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 e estudantes de medicina veterinária, 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 previamente vacinados, em caso de acidente, recebem apenas reforço da vacina. 
Justificativa: A ocorrência de um caso de raiva ocasionado por acidente com gato, em uma área urbana, torna fundamental que se oriente a população 
mais exposta 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: Utilização de mídias folheto digitalizado para divulgação de informações educativas. Entrevistas presenciais ou através 
de formulário online em lojas de animais e em escolas de Medicina Veterinária. Contato com centros municipais de saúde para agilizar a vacinação de 
suscetíveis. 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: Cidade do Rio de Janeiro e Niterói. Bibliografia: 1.	Brasil. MS. SVS. Guia de Vigilância em Saúde 
: volume 3 / – 1. ed. 2017. 2.	Da Rosa ES, et al. Bat-transmitted human rabies outbreaks, Brazilian Amazon. Emerging infectious diseases 2006, 12(8): 
1197. 3.	Gautret P, Parola P. Rabies vaccination for international travelers. Vaccine 2012;30(2):126-33. 4.	Ministério da Saúde. Raiva: o que é, causas, 
sintomas, tratamento, diagnóstico e prevenção. 2019. 5.	Moutinho, F.F.B.; et al. Rabies in Callithrix sp. in the urban area of Niterói, Rio de Janeiro, 
Brazil. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, v.53, jan 2020. 6.	SMS - Gerência de Vigilância de Doenças e Agravos Transmissíveis 
Agudos Subsecretaria de Promoção. SVS -  Conduta: Profilaxia da Raiva Humana 7. Uwanyiligira M  et al. Rabies postexposure prophylaxis in routine 
practice in view of the new centers for disease control and prevention and WHO recommendations. Clin Infect Dis 2012, Jul;55(2):201-8.World Health 
Organization. Rabies: WHO Fact Sheet.  2021.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: Segundo dados da World Health Organization (WHO, 2013) a Medicina Tradicional, Complementar e Alternativa (MT/MCA) tem sido cada 
vez mais utilizada no mundo todo, com evidências desse crescimento inclusive na saúde pública, após o início da política de incentivo das mesmas pela 
OMS. O Brasil seguiu os padrões estipulados para a criação de uma política de saúde que integram as medicinas complementares na Atenção Primária. 
Desta forma, em 2006, o Ministério da Saúde criou a Política Nacional Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PNPICS) para ser incorporada 
ao Sistema Único de Saúde (SUS). Justificativa: A implementação das PICS no SUS demonstra o reconhecimento da eficácia terapêutica dessas práticas, 
havendo uma maior procura dos usuários na rede pública, principalmente na Atenção Primária. Nesse contexto, percebe-se que cada vez mais 
pacientes buscam fazer uso de outros recursos terapêuticos, através da utilização de diferentes paradigmas em saúde para lidar com os processos de 
adoecimento. Objetivos: Esse projeto tem como intuito promover a troca e a produção de conhecimentos sobre as PICS entre os alunos, professores e 
os usuários do CSE-Lapa. Para alcançar esse objetivo, os discentes irão realizar “bate papos integrativos” sobre o universo das PICS com os pacientes 
através do Whataspp (por meio de reuniões em vídeo com grupos de até 8 participantes), possibilitando uma interação mais efetiva com os usuários, 
na medida em que todos os envolvidos nessa atividade poderão compartilhar experiências relacionadas as práticas integrativas. Outra atividade a ser 
desenvolvida será a produção de vídeos informativos semanais a serem compartilhados no Whastapp, abordando assuntos relacionados as PICS em 
uma linguagem acessível para os pacientes. Junto a isso, haverá encontros mensais no canal do Youtube, com educadores formados em alguma prática 
integrativa, tendo o propósito de realizar uma atividade intitulada “Vivenciando as Práticas Integrativas e Complementares” com os participantes. 
Metodologia: Na primeira etapa do projeto, os alunos e o professor responsável irão realizar uma reunião com a equipe de saúde no Centro de Saúde 
Escola Lapa, a fim de conversar sobre a atividade do projeto destinada aos usuários dessa Unidade. Ainda nessa etapa, será realizado o contato com os 
pacientes para falar sobre as atividades de extensão e, caso o usuário demonstre interesse em participar, ele será adicionado ao grupo do Whatsapp. O 
paciente também irá responder qual o melhor dia e horário para a realização das atividades do projeto, a fim de garantir a sua participação. Os 
discentes e docente irão elaborar um cronograma sobre os temas dos “bate papos integrativos” e dos vídeos sobre as PICS para, em seguida, 
desenvolver as atividades semanais. Metas: Estimular a troca e a produção de conhecimentos sobre as PICS com os usuários do CSE-Lapa; Permitir 
mostrar outras abordagens de práticas terapêuticas, mais voltadas para o cuidado integral da saúde do ser humano; Colaborar na utilização de 
diferentes paradigmas em saúde para lidar com os processos de adoecimento. Impacto Social: A partir desse projeto, haverá uma maior divulgação 
acerca das diferentes modalidades sobre as PICS, contribuindo para um maior empoderamento do usuário e demais participantes, através do contato 
com novas práticas promotoras de saúde. Somado a isso, o projeto contribui na expansão da construção dialógica entre a Universidade, a Unidade CSE-
Lapa e a comunidade. Abrangência Geográfica: O projeto destina-se a população adulta do território adscrito ao Centro de Saúde Escola Lapa. 
Referências: BRASIL.Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS: Atitude de 
ampliação de acesso. Brasília, DF, 2015. WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) et al. Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional. 2013.
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Título: ATENDIMENTO MÉDICO VETERINÁRIO EM CÃES E GATOS DE ABRIGOS DO MUNICÍPIO DE NITERÓI -RJ – PROJETO ABRIGO AMIGO UNESA - RJ

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO: Trata-se de um projeto de orientação e atendimentomédico veterinário de cães oriundos de abrigos, indicando a conduta terapêutica 
em relação as principais afecções de cães e gatos. Existe reconhecimento científico contemporâneo sobre a senciência animal (Declaração de 
Cambrigde, 2012), e seu grau de bem-estar é definido como o estado mental e físico do animal com base em suas tentativas de se adaptar ao ambiente 
em que se encontra (Broom, 1986). Portanto, conhecer o ambiente de manutenção dos animais de abrigos e a sua gestão é fundamental para o 
diagnóstico e a implantação  de melhorias segundo as recomendações  existentes para a medicina veterinária de abrigos (Miller e Zawistowski, 2014). 
JUSTIFICATIVA: Pacientes de abrigos necessitam de acompanhamento médico veterinário para seu bem estar , visto que pelo grande numero de 
animais, as vezes inviabiliza financeiramente esse acompanhamento, sendo prioridade os casos mais graves. Acidentes 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: O projeto tem como objetivo orientar as pessoas 
sobre a melhor forma de conduzir e tratar esses animais, visto que na maioria das vezes a limitação financeira impede até de um atendimento médico-
veterinário inicial. Outra abordagem importante será relacionada as orientações das pessoas sobres as zoonoses e cuidados corretos de animais com 
doenças contagiosas.  projeto tem como objetivo geral, melhorar os cuidados com os animais de estimação, com hábitos que viabilizam proteção e 
qualidade de vida aos mesmos, com redução de custos financeiros e consequente satisfação dos  proprietários. METODOLOGIA: O exame clínico 
iniciará com cadastro do animal e do responsável e realização de histórico e anamnese completos. O exame físico constará de aferição de temperatura, 
pesagem, ausculta cardio-respitarória, palpação abdominal, avalição grau de hidratação, limpeza de ouvidos e corte de unhas, inspeção de pele, 
mucosas e linfonodos. De acordo com a queixa principal e com as informações obtidas durante o exame clínico, serão coletados materiais para exames 
laboratoriais ou estes serão requisitados, assim como exames complementares de imagem. VIABILIDADE ECONÔMINO-FINANCEIRA: Os material de 
equipamentos para realização do projeto de extensão já estão disponíveis, pois a rotina de atendimento clínico já é realizado pela docente. METAS: 
Atendimento médico veterinário de cães e gatos de abrigos. IMPACTO SOCIAL: Promover melhor qualidade de vida desses animais de abrigos e 
favorecendo a possibilidade de serem adotados quando tratados adequadamente, e diminuir o sofrimento dos animais sem diagnóstico e possibilidade 
de tratamento clínico adequado, além da oportunidade de discentes participarem do acompanhemtno da abrodagem inicial, conduta clínica e resposta 
terapêutica. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: MUNICÍPIO DE NITERÓI E ADJACÊNCIAS. REFERÊNCIAS: BROOM, D.M.; FRASER, A.F. Comportamento e bem-
estar de animais domésticos. 4.ed. São Paulo: Manole. 2010. 438p. DECLARAÇÃO de Cambridge, UK. São Leopoldo: IHU, 2012. Disponível em:  
<http://fcmconference.org/>. Acessado em: 22 mai. 2017. MILLER, L.; ZAWISTOWSKI, S. Shelter medicine for veterinarians and staff. 2ed. Iowa: Wiley-
Blackwell, 2014. 42p.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO-O aumento da produção de alimentos traz preocupação em relação a segurança alimentar, uma vez que podem ser veiculadores  de  
doenças  transmitidas  por  alimentos,  o que pode significar  risco  à  saúde  pública (VIEIRA e RESENDE, 2018). As boas práticas de manipulação tem 
relação com o correto manuseio dos  alimentos. Trata-se de normas e  procedimentos  utilizados  para  se  alcançar  um determinado padrão de 
qualidade de um produto e/ou serviço na  área  de  alimentos (COSTA et al., 2012). O manipulador de alimentos é o profissional que tem contato direto 
com alimentos sejam eles embalados ou não embalados e que manuseia equipamentos ou utensílios que entram em contato com os alimentos no 
momento do preparo e distribuição de alimentos para os consumidores. A capacitação de manipuladores em um serviço de alimentação é de 
fundamental importância para a garantia de um produto inócuo. Do ponto de vista qualitativo, deve-se realizar capacitações periódicas disseminando 
práticas corretas de higiene e manipulação, eliminando noções deturpadas e ações errôneas realizadas por falta de conhecimento do manipulador 
(SERAFIM, 2007). Com base nesta legislação e visando avaliar e promover melhorias nas condições higiênico-sanitárias dos serviços de alimentação e 
preservar a saúde da população em geral, o presente projeto tem como objetivos investigar as demandas no que tange a segurança alimentar e 
oferecer treinamento para aqueles que se interessem em capacitação profissional na área de manipulação de alimentos. JUSTIFICATIVA - A execução 
deste trabalho é de grande relevância, devido a importância da capacitação de manipuladores de alimentos que é o público-alvo, levando 
conhecimentos teórico-práticos necessários para sensibilizá-los e levá-los ao desenvolvimento de habilidades do trabalho específico na área de 
alimentos. OBJETIVOS - A proposta é investigar através de entrevistas se estabelecimentos de Seropédica que trabalhem com manipulação de 
alimentos possuem Manual de Boas Práticas, Procedimentos Operacionais Padronizados, fichas técnicas e se realizam capacitação dos funcionários. 
Adicionalmente serão oferecidos treinamentos pela nossa equipe, visando se adequar às Legislações vigentes e garantir assim a segurança alimentar. 
METODOLOGIA - Será realizada uma busca ativa de estabelecimentos que possam sofrer a intervenção da ação social. Sendo assim, será oferecido um 
questionário para identificar aqueles que possuem Manual de Boas Práticas, Procedimentos Operacionais Padronizados, fichas técnicas e se realizam 
capacitação dos funcionários com frequência. Serão ofertados treinamentos aos funcionários de estabelecimentos que manipulam alimentos , visando 
a conscientização do correto modo de manipular os alimentos, bem como outros processos envolvidos até o consumo. Os treinamentos serão em 
forma de palestras que incluirão temas como manipulação adequada de alimentos, como os microrganismos se desenvolvem nos ambientes, o que é 
intoxicação e infecção alimentar. RESULTADOS ESPERADOS: Conscientização de proprietários e funcionários que manipulam alimentos. VIABILIDADE 
ECONÔMICO-FINANCEIRA: O projeto não irá gerar custos, pois será realizada no município de residência da coordenadora do projeto.  IMPACTO 
SOCIAL: O projeto pedagógico-científico de projeto prevê a transformação da comunidade impactada (manipuladores de alimentos e proprietários de 
estabelecimentos). ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:  O projeto será realizado em estabelecimentos que trabalhem com alimentos localizados no município 
de Seropédica, Rio de Janeiro.
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Título: CRIANÇAS E ANIMAIS DE COMPANHIA: ESSA AMIZADE VALE OURO!

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Atualmente com o desenvolvimento do bem-estar animal, há uma enorme preocupação com o fortalecimento do comprometimento ético e legal em 
busca da qualidade de vida animal e, já não é surpresa que, tal conduta implica diretamente na melhoria de vida humana, principalmente quando se 
pensa em Saúde Única. Em essência, a Saúde Única reconhece que a chave para a saúde humana está no equilíbrio dos ecossistemas e na conservação 
da biodiversidade, e entende que prevenir o surgimento de zoonoses passa necessariamente por propor soluções que tenham em vista o bem-estar 
humano, animal e do planeta. Se avaliar o bem-estar animal no início do século XX não apresentava uma medida de fácil execução, após a elaboração 
do Comitê Brambell em 1965, foi possível estabelecer os pontos que norteiam a ciência do bem-estar animal, conhecidos como as Cinco Liberdades. 
São elas: liberdade nutricional, liberdade sanitária, liberdade ambiental, liberdade para expressar seu comportamento natural e liberdade psicológica. 
E, os estudos sobre etologia animal afirmam que, ainda hoje, as duas últimas liberdades refletem as atuais preocupações levantadas pela sociedade. 
Por isso, com o objetivo de promover o intercâmbio de informações tendo como foco principal as crianças, de 7 a 13 anos de idade, cursando o ensino 
fundamental, serão programadas visitas em escolas localizadas no entorno do Hospital Veterinário, do campus de Nova Iguaçu/RJ, com propostas de 
demonstrar a responsabilidade em se adotar um animal de companhia, cão ou gato, não só com o animal, mas com toda a sociedade.  A comunicação 
deverá ser feita de forma lúdica, através da realização de peças teatrais envolvendo temas como: o perigo das zoonoses, meu bichinho de estimação 
também precisa de médico, meu amiguinho sente fome, sede e dor, meu animal não é brinquedo; aplicação de jogos como o jogo da memória, jogo 
dos 7 erros; brincadeiras de faz-de-conta; dentre outras; como também serão aplicados questionários lúdicos para levantamento de dados da região e 
com base nesses levantamentos, será elaborada uma cartilha educativa, a ser distribuída no final do projeto, de forma gratuita, em todas as escolas 
participantes do projeto, para a divulgação de medidas importantes relacionadas ao bem-estar e comportamento de animais de companhia, 
exclusivamente cães e gatos. O lugar que a criança ocupa, num contexto social específico, a educação a que está submetida e o conjunto de relações 
sociais que mantém, são algumas das justificativas para investirmos nessa fase, em prol da temática do bem-estar animal. Área de estudo: Em um 
primeiro levantamento a respeito do número de escolas localizadas na região, foi possível evidenciar um grande número desses estabelecimentos, 
totalizando mais de quinze locais com potencial para serem visitados. Metodologia: Inicialmente ocorrerá a visitação à escola para apresentação do 
Projeto e após o aceite e a determinação do calendário, de acordo com os dirigentes escolares, para a visitação às crianças, a equipe preparará as 
atividades a serem trabalhadas a fim de levar conhecimento e informações a respeito das Cinco Liberdades. Sem dúvida, a meta principal do projeto 
será melhorar a qualidade de vida dos cães e gatos da região, sobretudo, diminuindo questões relacionadas ao abandono, procriação indesejada e 
propagação de zoonoses. Viabilidade econômico-financeira: Para execução do trabalho serão utilizados materiais de papelaria de baixo custo e 
equipamentos próprios. AGUIAR, R.O.G.; RIBEIRO, A. R. B.; BALDA, A. C.; RIBEIRO, P. M. T. O Bem-estar de cães na prática hospitalar. Enciclopédia 
Biosfera, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.14 n.26, 2017. ARRUDA, E.C.; NORONHA, J.; MOLENTO, C.F.M.; GARCIA, R.C.M.; OLIVEIRA, S.T. 
Características relevantes das instalações e da gestão de abrigos públicos de animais no estado do Paraná, Brasil, para o bem-estar animal. Arq. Bras. 
Med. Vet. Zootec. v.71, n.1, 2019.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
A história da convivência dos homens com os demais animais vem ocorrendo como uma fidelização entre as espécies em que estes são considerados, 
muitas vezes, como membros da família (Faraco; Seminotti, 2004). Analisando o cenário de interação dos animais com os seres humanos, encontramos 
duas diferentes realidades, onde uma parte é objeto de desejo para preenchimento de lacunas emocionais ou pelo interesse econômico, a outra parte 
sofre repulsa pela população por medo de propagação de enfermidades (Silvano et al., 2010). Apesar da maioria das enfermidades ser causada ou 
influenciada por fatores ambientais (Bonita et al., 2008), a domesticação dos animais também possibilita a criação de nichos artificiais que podem  ser  
preenchidos  por  agentes  etiológicos,  funcionando  como focos artificiais de doenças (Forattini, 2004).  Dentre esses agentes etiológicos que circulam 
dentro dos nichos de criação e são fortes alvos de agravos infecciosos zoonóticos, chamamos a atenção da esporotricose em felinos criados em 
colônias de animais. A esporotricose é uma micose subcutânea que acomete principalmente a pele e o tecido subcutâneo, causada por fungos do 
gênero Sporothrix, sendo a espécie S. brasiliensis mais frequentemente identificada nos casos relatados no estado do Rio de Janeiro (SES/RJ, 2021). 
Zoonose considerada endêmica na região metropolitana do estado desde 1998, onde os gatos destacam-se por apresentarem grande importância na 
transmissão ao ser humano e na manutenção do fungo no ambiente. Tal qual o ser humano, o gato adoece e necessita de tratamento adequado. O 
controle e prevenção da doença representam grandes desafios à saúde pública em nosso território. A esporotricose tornou-se um agravo de 
notificação compulsória estadual a partir da publicação da Resolução SES nº 674, de 12 de julho de 2013, da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de 
Janeiro (SES/RJ, 2021). Nesse  contexto,  os  dados  epidemiológicos  são  fundamentais  para  que os  profissionais  de  saúde tomem  a  decisão  
oportuna  das medidas de profilaxia  pré  e  pós  exposição humana e  animal e  para  que  faça  os bloqueios  de  foco  e  o  controle  nas  populações 
animais. (BRASIL, 2016). No ano de 2019 foram feitas 1.693 notificações de casos suspeitos de esporotricose no estado do RJ, com 1.586 pacientes 
humanos confirmados (SINANNET, 2020). No ano de 2020, o número de notificações de esporotricose humana foi de 1.032 casos (SINANNET, 2021). O 
município de Niterói apresentou 14 casos de esporotricose humana em 2019 e 16 casos em 2020. Mesmo não estando entre as 10 cidades com mais 
casos, a vigilância em saúde do ciclo de transmissão da doença, bem como suas formas de controle de propagação devem ser ainda mais reforçados. O 
CCZ de Niterói já vêm atuando no diagnóstico de felinos e orientando os responsáveis pelos animais portadores de esporotricose, porém ainda precisa-
se conhecer qual o cenário da população animais em risco de contrair e transmitir a doença, sendo os animais coloniados os principais focos de 
transmissão zoonótica,  bem como orientar os responsáveis pelas colônias de animais sobre os cuidados e manejo dos mesmos. Nosso projeto visa a 
obtenção de dados que possam agregar informações aos dados epidemiológicos da esporotricose em Niterói – RJ, através: da identificação de colônias 
de felinos no município em ação conjunta com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e de lideres comunitários; da determinação de áreas de risco 
para a doença no município de Niterói -  RJ; do treinamento dos responsáveis pelas colônias sobre as medidas de cuidado e manejo da doença pela 
implementação de ações educativas. Para tal, nosso projeto utilizará da logística de ação do CCZ-Niterói na busca e contato dos responsáveis pela 
colônias de felinos, não necessitando de investimento financeiro da Universidade Estácio de Sá, além da estrutura física já existente na unidade e do 
fomento para o docente responsável pelo projeto.
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Título: METODOLOGIAS EXTENSIONISTAS E DESENVOLVIMENTO DE MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE PARA PRODUTORES FAMILIARES DE 
AVES CAIPIRAS NA ZONA OESTE DO RJ

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Brasil está em sétimo lugar como maior produtor de ovos do mundo, além dos ovos serem produtos de fácil acesso para população, devido seu baixo 
custo, são um ingrediente de alto valor nutricional na culinária brasileira. A produção de ovos que predomina no Rio de janeiro, se enquadra no sistema 
do tipo caipira, que tem representado uma boa alternativa para os criadores, principalmente para locais com menor infraestrutura, sendo bastante 
apreciados em todo o Brasil, alimentando famílias e gerando renda. Pequenos produtores de ovos de consumo, principalmente dentro da agricultura 
familiar na modalidade caipira, de modo geral carecem de informações sobre manejo, nutrição, sanidade, Boas Práticas de Higiene (BPH) e muitas das 
vezes possuem dificuldades ao interpretar a legislação afetando diretamente a produção dos ovos e de assistência técnica para aumentar e qualificar 
sua produção. De acordo com a literatura, o uso de ferramentas de comunicação extensionistas é muito importante no campo, pois auxiliam os 
criadores na melhora produtiva e também na qualidade de vida. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo a aplicação de meios de 
comunicação extensionistas sobre manejo, nutrição e sanidade, além da formulação de um Manual de Boas Práticas de Higiene para posterior 
aplicação em agricultores familiares de aves caipiras de postura da zona oeste do Rio de Janeiro com intuito de facilitar a compreensão das diferentes 
práticas animais e das legislações de aves e trazer a importância dessa prática para uma produção eficiente; e também, avaliar o desempenho desses 
produtores ao aplicar os conhecimentos adquiridos. Para a realização do presente projeto de extensão, inicialmente será feito um levantamento dos 
produtores de aves caipiras da região oeste do RJ, para posterior realização de visitas 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; serão promovidos dias de campo e cursos 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. Também será desenvolvido um manual 
baseado na revisão da legislação de aves e será entregue aos produtores para posterior aplicação. Os itens e subitens principais para as Boas Práticas 
de Higiene na produção de ovos serão: sanidade animal com destaque em vacinação, circulação de pessoas e veículos, localização, controle de pragas, 
limpeza dos galpões; bem-estar animal; nutrição; instalações; manejo de resíduos; coleta e lavagem corretas, embalagens e armazenamento dos ovos. 
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. 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.
Referências: BARBOSA, F. J. V.;  DO NASCIMENTO M. P. S. B.; DINIZ F. M.;  DO NASCIMENTO H. T. S.; NETO R. B. A.;  Sistema alternativo de criação de 
galinhas caipiras. Teresina, PI. Embrapa Meio-Norte, 2007. 68 p. ; 21 cm. OLIVEIRA, B.L. Ovo – Qualidade e Importância, Março de 1999. ano 102, n.628.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
A carne de peixe apresenta-se como uma excelente opção para melhoria na qualidade da alimentação de crianças e adolescentes, principalmente por 
esse alimento conter ômega-3, que segundo pesquisas científicas é excepcional para o desenvolvimento do sistema nervoso das crianças, favorecendo 
o processo de aprendizagem, além de exercer efeitos positivos para o desenvolvimento físico e intelectual na infância e adolescência. O consumo de 
peixe entre crianças e adolescentes no Brasil está abaixo do recomendado pela organização mundial de saúde, sendo preciso criar estratégias para 
aumentar o consumo desse alimento. Construir conhecimentos com pessoas jovens sobre as boas práticas de manipulação, segurança e 
beneficiamento de pescado é uma maneira eficiente de tornar esse alimento mais atrativo para a população em geral, além de promover o 
fortalecimento da cadeia produtiva de pescado. Objetivo: Capacitar tecnicamente jovens em idade escolar das regiões Norte e Noroeste Fluminense a 
respeito dos princípios básicos de escolha, condições higiênicos-sanitárias e beneficiamento de pescado. Objetivos específicos: Incentivar o consumo 
de pescado nas regiões Norte e Noroeste Fluminense, principalmente entre os jovens. Avaliar o consumo de pescado entre adolescentes das regiões 
Norte e Noroeste Fluminense. Contribuir para o fortalecimento da cadeia produtiva do pescado nas regiões Norte e Noroeste Fluminense. Aprimorar os 
conhecimentos dos estudantes do curso de Medicina Veterinária – Unidade Campos dos Goytacazes com relação aos aspectos higiênico sanitários 
relacionados com a tecnologia de pescado, preparando-os para lidar com o público. Divulgar para a comunidade os trabalhos desenvolvidos no curso 
de Medicina Veterinária da UNESA – Unidade Campos dos Goytacazes. O trabalho será elaborado a partir de uma avaliação prévia do perfil do público-
alvo por meio de entrevistas com adolescentes de escolas públicas das regiões Norte e Noroeste Fluminense. A capacitação terá o foco voltado para as 
boas práticas de manipulação do pescado, avaliação sensorial, beneficiamento e elaboração de produtos à base de peixe. Para isso, será necessário 
capacitar primeiramente os alunos  voluntários em relação às boas práticas e os procedimentos de higiene operacional e técnica de beneficiamento de 
pescado. Os cursos de capacitação serão realizados nas escolas agrícolas das regiões Norte e Noroeste Fluminense. Serão desenvolvidos módulos 
explicativos, onde os acadêmicos serão responsáveis por ministrar oficinas para os estudantes do ensino médio. A divulgação dos cursos ocorrerá por 
meio de mídias digitais, cartazes, e contato direto com as escolas previamente cadastradas. Este trabalho será elaborado em parceria com o curso de 
bacharelado em Medicina Veterinária e Nutrição da Universidade Estácio de Sá – Unidade Campos dos Goytacazes e ministrado pelos alunos, sob a 
orientação do professor responsável pelo projeto. Os cursos serão teórico/práticos divididos em cinco módulos: 1. A importância do peixe na 
alimentação; 2. Escolhendo o peixe; 3. Princípios básicos de conservação de peixes; 4. Preparando o pescado; 5. Técnicas de beneficiamento do 
pescado. Paralelamente às oficinas, será elaborada uma cartilha digital de boas práticas para manipulação de pescado. O custo será com combustível e 
com unidades de pescado, para a realização das práticas. Metas: Realizar três cursos presenciais de capacitação, atendendo um total de 60 alunos de 
escolas agrícolas. Promover eventos remotos a respeito tecnologia de pescado para a comunidade. Engajar os acadêmicos  nas redes sociais para 
difundir o consumo de pescado na região. Impacto Social: Incentivar o consumo de pescado pela população das regiões Norte e Noroeste Fluminense, 
principalmente entre os jovens em idade escolar, evidenciando para a população a importância do Médico Veterinário na segurança dos alimentos de 
origem animal. Este projeto visa atender escolas públicas, principalmente colégios agrícolas da região.
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Título: PERCEPÇÃO A RESPEITO DO CONHECIMENTO DE TUTORES DE ANIMAIS ATENDIDOS NO HOSPITAL ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA 
ESTACIO NOVA IGUAÇU SOBRE OS ARTRÓPODES COMO VETORES DE DOENÇAS. 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA: Para a Organização Mundial da Saúde (OMS) zoonoses são “doenças ou infecções naturalmente transmissíveis entre 
animais vertebrados e seres humanos” (OMS 2019). O contato frequente entre animais e os seres humanos, para trabalho, companhia ou fonte de 
alimentação e o fato de que 60% dos patógenos humanos são zoonóticos e que 75% das doenças infecciosas emergentes no mundo são zoonoses 
tornam este conjunto de doenças um grande problema de saúde pública (Ministério da Saúde 2010). 
Ações de prevenção as zoonoses estão relacionadas as atividades de manejo ambiental, vacinação animal (quando disponível) e educação em saúde 
(BRASIL, 2016). Nesse sentido, os trabalhos de educação em saúde possuem importância, principalmente para crianças e adolescentes por estes serem 
disseminadores, repassando para os pais e outros adultos o aprendizado obtido (Oliveira et al. 2008). Assim, a extensão universitária é capaz de 
promover o conhecimento. Os artrópodes desempenham um importante papel como transmissores de diversas doenças, inclusive zoonoses. Febre 
amarela, dengue e as leishmanioses constituem importantes problemas de saúde pública (BRANDÃO & MONTANHA, 2011). Insetos (mosquitos, pulgas 
e flebotomíneos) e os carrapatos, estão relacionados como artrópodes hematófagos e podem ser vetores de agentes infecciosos entre seres humanos 
ou entre animais e seres humanos (Cives 2021). Uma relação entre a dinâmica da transmissão de doenças e as características biológicas e ecológicas 
dos artrópodes é observada. O tempo de vida, capacidade reprodutiva, preferências alimentares de artrópodes podem determinar a importância 
relativa do artrópode como transmissor de uma doença infecciosa (Cives 2021).  Objetivos, metodologia e abrangência: O objetivo do projeto é avaliar 
a percepção dos tutores de animais, atendidos no Hospital escola da faculdade de veterinária da Estácio, campus nova Iguaçu (HEVet), sobre a 
importância do ectoparasitismo em seus animais e a transmissão de doenças. Para tal, os tutores de animais atendidos no Hospital escola, serão 
convidados a responder um questionário (plataforma Microsoft Forms), que não implica em custos financeiros para a instituição, contendo perguntas 
sobre etiologia, biologia (hábito alimentar e ambiente) de artrópodes; transmissão e prevenção de doenças, inclusive zoonoses.  Ao final da aplicação 
do questionário, espera-se esclarecer possíveis dúvidas dos participantes sobre a correlação de artrópodes na transmissão de doenças aos animais e 
humanos, e assim, contribuir para a divulgação de informações úteis ao controle e prevenção de doenças transmitidas por artrópodes, colaborando, 
desta forma, para uma participação mais eficaz da comunidade para a diminuição da incidência desse tipo de enfermidade. A abertura e 
funcionamento do HEVet estima o atendimento de animais de grande e pequeno porte área da Baixada Fluminense/RJ, abrangendo uma grande área 
de atuação e disseminação de informações.  BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. Manual de controle de zoonoses. Brasília, DF, 2016. 
LIMA, A.M.A., ALVES, L.C., FAUSTINO, M.A.G., LIRA, N.M.S. Percepção sobre o conhecimento e profilaxia das zoonoses e posse responsável em pais de 
alunos do pré-escolar de escolas situadas na comunidade localizada no bairro de Dois Irmãos na cidade do Recife (PE).Ciência & Saúde Coletiva, v. 15, 
Supl. 1, p.1457-1464, 2010. 
Cives - Centro de Informação em Saúde para Viajantes. Disponível em: http://www.cives.ufrj.br/informacao/viagem/protecao/dtic-iv.html. Acesso em 
01 nov 2021. 
BRANDÃO T.G.E.; MONTANHA F.P.Leishmaniose Visceral – Revisão De Literatura Visceral Leishmaniasis – REVIEW. Revista Científica Eletrônica de 
Medicina Veterinária, no 16 , Janeiro de 2011  
MINISTÉRIO DA SAÚDE.Situação epidemiológica das zoonoses de interesse para a saúde pública.Boletim eletrônico Epidemiológico, Ano 10, n. 2, 2010. 
Disponível em: www.saude.gov.br/svs Acesso em: 21 nov 2019. 
SILVA NETO, E.J., MANGUEIRA, S.O., FREITAS,
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: As mídias virtuais têm se tornado grandes aliadas na divulgação de conhecimento e comunicação, especialmente nos últimos anos com o 
advento da pandemia do novo coronavírus. Dessa forma, é importante que utilizemos tais mídias como uma ferramenta de apoio para os estudantes 
de medicina veterinária e para a sociedade como um todo, oferecendo um canal em que os alunos possam debater temas da medicina veterinária com 
a população, esclarecendo dúvidas frequentes e, consequentemente reduzindo problemas causados por informações equivocadas que as pessoas 
recebem. O podcast é um programa de áudio semelhante a um programa de rádio, porém que pode ser ouvido na internet a qualquer hora, por meio 
de um dispositivo digital, como celular ou computador. Através dele é possível disponibilizar conteúdos de qualidade que podem auxiliar os alunos em 
seus estudos e melhorar sua formação, além de criar um canal de comunicação com a população.
Justificativa: O número de animais domésticos nos lares brasileiros tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, e os pets agora fazem parte 
da família. Infelizmente, muitas vezes os tutores de animais têm dúvidas sobre temas como vacinação, alimentação e zoonoses que precisam ser 
esclarecidas por um médico veterinário, mas que, muitas vezes os tutores acabam buscando respostas pela internet ou com algum conhecido, o que 
pode levar a informações equivocadas. Assim, o podcast pode ajudar a minimizar tais dúvidas e esclarecer outras que possam surgir. 
Metodologia:
1. Seleção de temas que a população costuma mostrar dúvidas ou informações equivocadas na rotina de atendimento clínico.
2. Criação de roteiros para tratar sobre os temas.
3. Gravação dos podcasts. Será escolhido e gravado um tema por semana.
4. Publicação nos principais tocadores de podcast.
5. Divulgação em redes sociais.

Objetivos: Promover a informação acerca de doenças dos animais domésticos, vacinação, zoonoses e outras dúvidas dos tutores encontradas 
rotineiramente na clínica veterinária. Este projeto também pode melhorar a qualidade de vida dos animais domésticos uma vez que trará informações 
importantes acerca da saúde dos pets e bem-estar animal.
Viabilidade econômico-financeira: O presente projeto apresenta viabilidade financeira visto que os materiais e equipamentos necessários já estão 
disponíveis. 
Metas: Tendo em vista a divulgação em redes sociais e o grande alcance que uma mídia virtual pode ter, inúmeros tutores podem ser alcançados e, 
consequentemente, muitos animais serão beneficiados. 
Abrangência geográfica: todo território nacional (online).
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Projeto(s) do curso: NUTRIÇÃO

Título: “VOCÊ TEM FOME DE QUÊ?” DIALOGANDO E REFLETINDO SOBRE O DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA, CONTANDO HISTÓRIAS, 
PROMOVENDO CULTURA E DIREITOS: A ARTE COMO RECURSO PARA A SOBERANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A fome é uma das representações das injustiças sociais mais cruéis da humanidade. Reconhecendo o impacto da pandemia de COVID-19, tiveram que 
conviver e enfrentar a fome, 19 milhões de brasileiros, de acordo com a pesquisa “Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da 
Pandemia da Covid-19 no Brasil”, realizada pela Rede PENSSAN.  A Organização Mundial da Saúde (OMS) ressalta a importância de assegurar a todos o 
Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) e o alcance da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (SSAN), perspectivas que fazem parte 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pelas Nações Unidas. O presente Projeto, por meio da construção coletiva do 
conhecimento sobre alimentação, cultura, comensalidade e agroecologia tem como proposta central evidenciar o Direito Humano à Alimentação 
Adequada (DHAA). Os alunos extensionistas desenvolverão habilidades e competências engajadas com as necessidades humanas e uma ciência cidadã 
voltada para a transformação social e produção do bem viver em sociedade. Produzir diversos tipos de conteúdos digitais sobre Soberania e Segurança 
Alimentar e Nutricional (SSAN) para a Promoção da Alimentação Adequada e Saudável (PAAS) e apoio a atividades de Educação Alimentar e Nutricional 
voltadas ao público em geral é o objetivo principal do projeto. Elucidar questões sociais relacionadas à alimentação que permeiam a vida 
contemporânea e as interfaces com a cultura e com a arte que pulsa nas ruas, nos filmes, nos quadrinhos, na literatura, no universo digital, nas 
propagandas e nas memórias afetivas também faz parte dos objetivos. Trata-se de um estudo qualitativo realizado por meio de pesquisas bibliográficas 
de naturezas diversas com fins propositivos para subsidiar a elaboração de conteúdos digitais sobre SSAN que serão disseminados indistintamente por 
meio das mídias sociais. Para o planejamento das atividades síncronas e assíncronas do projeto, durante as reuniões virtuais quinzenais com os 
extensionistas, será inicialmente usada uma etapa de brainstorming para que sejam elaboradas as propostas que melhor se adequem às ideias iniciais. 
Será realizado pelo menos um encontro síncrono temático, por mês, aberto à toda comunidade universitária e externa. As atividades síncronas serão 
planejadas para um tempo máximo de duas horas. Cada grupo de trabalho desenvolverá artes digitais para convidar a comunidade à participação, que 
serão amplamente divulgadas pelas mídias sociais do projeto. As ações do projeto buscarão promover um espaço de partilha de experiências baseadas 
nos princípios freireanos da educação popular e construção coletiva do conhecimento. As atividades com o público infantojuvenil serão fundamentadas 
em uma pedagogia biofílica buscada em autores comprometidos com a educação ambiental e com o emergir das epistemiologias nativas. O projeto 
será realizado a distância, por isso, os gastos estarão relacionados à impressão de documentos, quando necessário e uso de banda larga para as 
reuniões virtuais. Cada participante se responsabilizará com os custos destacados. O projeto oportunizará a prestação de serviços à sociedade através 
da produção e divulgação de conteúdos digitais sobre SSAN que despertarão a reflexão sobre os problemas sociais existentes fomentando possíveis 
transformações a partir dos debates e ideias suscitados em todas as atividades síncronas e assíncronas desenvolvidas. As ações do projeto 
possibilitarão aos extensionistas a tomada de consciência sobre a realidade social e a importância de sua prática profissional. Trata-se de um projeto 
desenhado especificamente para os alunos do Ensino Digital, possuindo abrangência nacional resgatando nossa diversidade, pluralidade, 
ancestralidade e identidade cultural e regional.
Rede PENSSAN, Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. VIGISAN Inquérito Nacional sobre Insegurança 
Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, 2021.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO: A alimentação e nutrição constituem-se como requisitos básicos para a promoção e a proteção da saúde (1). Contudo, o panorama atual 
das condições gerais de saúde e nutrição da população adulta do Rio de Janeiro denotam uma das mais elevadas taxas de excesso de peso (60,4%), 
obesidade (23,8%) e doenças crônicas não transmissíveis do país, com destaque para a hipertensão arterial (29,0%) e diabetes (11,2%), sendo estes 
desfechos diretamente relacionados à qualidade da alimentação (2).  JUSTIFICATIVA: A relevância da atual situação alimentar e nutricional do 
município ressalta a necessidade de promover ações que atendam as demandas geradas pelos agravos relacionados à má alimentação, tanto em 
relação ao seu diagnóstico e tratamento quanto à sua prevenção e à promoção da saúde. OBJETIVOS: Prestar assistência alimentar e nutricional aos 
estudantes e funcionários da UNESA, pautando-se em aspectos de promoção da saúde e respeito a diversidade sociocultural dos indivíduos. Viabilizar 
ao aluno a articulação entre os conhecimentos adquiridos durante o curso de formação e a prática profissional. METODOLOGIA: Criar-se-á um espaço 
para atendimento nutricional ambulatorial destinado aos estudantes e funcionários da UNESA - campus Maracanã. Os alunos do curso de graduação 
em Nutrição serão informados sobre as atividades do projeto e os critérios para seleção por meio de um edital, que será divulgado pelos canais de 
comunicação da Instituição. Os integrantes do projeto serão responsáveis tanto pelos atendimentos ambulatoriais, quanto pela criação de materiais de 
educação alimentar e nutricional, tais como lâminas contendo informações sobre alimentação adequada e saudável a serem entregues durante as 
consultas. Haverá discussão sobre os casos e condutas adequadas para o manejo nutricional. Também serão selecionados os dados sociodemográficos, 
de consumo alimentar e de antropometria da população atendida para produção de artigos científicos. Todas as atividades serão supervisionadas pela 
professora responsável pelo projeto. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: a execução do presente projeto de extensão apresenta baixo custo, 
tendo em vista que serão utilizados os equipamentos e a estrutura do laboratório de avaliação nutricional e de informática do próprio campus. METAS: 
colaborar para vigilância alimentar e nutricional de toda a comunidade UNESA, assim como para preencher lacunas no âmbito da Nutrição em Saúde 
Coletiva. Pretende-se ainda contribuir para a capacitação, fortalecimento da autonomia e protagonismo dos alunos na prática da assistência alimentar 
e nutricional. IMPACTO SOCIAL: O projeto apresenta impacto positivo para os alunos e funcionários UNESA, tendo em vista a possibilidade de receber 
atendimento e orientação nutricional de qualidade, bem como para graduandos em Nutrição, com a oportunidade de praticar os conhecimentos 
técnicos da formação. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: Rio de Janeiro – RJ. REFERÊNCIAS: (1) Brasil. Política Nacional de Alimentação e Nutrição / 
Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica – 1. ed., – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. (2) Brasil. Vigitel 
Brasil 2020: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico: estimativas sobre frequência e distribuição 
sociodemográfica de fatores de risco e proteção para doenças crônicas nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal em 2020. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2021.
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Título: AVALIAÇÃO NUTRICIONAL COM ATLETAS E PRATICANTES DE EXERCÍCIO FÍSICO DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: o excesso de peso e a obesidade tem se destacado como um importante problema de saúde pública em todo o mundo, e são fatores 
determinantes para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), bem como para a redução da qualidade de vida relacionada à 
saúde (QVRS), tanto de atletas e praticantes de exercícios físicos, quanto da população em geral. Justificativa: tendo em vista que a adequação do 
estado nutricional pode contribuir tanto para minimizar a ocorrência de doenças DCNT, quanto para aumentar a QVRS, e que a avaliação nutricional é 
um fator importante para promoção da saúde, faz-se necessário avaliar nutricionalmente os praticantes de exercícios físicos e atletas do município de 
Nova Iguaçu, de modo a contribuir com a saúde e qualidade de vida dos mesmos, minimizando a ocorrência de doenças crônicas não-transmissíveis. 
Objetivo: realizar avaliação nutricional de atletas e praticantes de exercícios físicos do município de Nova Iguaçu, contemplando a avaliação do 
consumo alimentar e a avaliação antropométrica, com subsequente entrega de orientação nutricional, voltada para melhora dos hábitos alimentares e 
do estado nutricional dos atletas e praticantes de exercício físico, estimulando assim, a promoção da alimentação adequada e saudável. Metodologia: 
Serão recrutados voluntariamente atletas e praticantes de exercício físico do município de Nova Iguaçu, adultos, na faixa etária de 18 a 59 anos de 
idade, do sexo feminino e masculino para realização da avaliação nutricional. A primeira etapa será composta pela avaliação antropométrica, 
englobando medidas de peso atual, peso habitual, estatura, cálculo de índice de massa corpórea (IMC), circunferência da cintura (CC), circunferência 
do quadril (CQ), circunferência do pescoço (CPes), circunferência da panturrilha (CPan), cálculo da relação cintura-quadril (RCQ), dobra cutânea 
tricipital (DCT), dobra cutânea supra-ilíaca (DCSI), dobra cutânea subescapular (DCSE), dobra cutânea da coxa (DCC), dobra cutânea peitoral (DCP), 
dobra cutânea abdominal (DCA), dobra cutânea axilar média (DCAM) e cálculo de percentual de gordura. A segunda etapa da avaliação contemplará a 
avaliação do consumo alimentar através do instrumento de recordatório de 24 horas. A terceira e última etapa será composta pela análise dos 
resultados da avaliação nutricional com emissão de relatório para os atletas ou praticantes de exercício físico, com os dados aferidos e suas respectivas 
classificações, assim como orientação nutricional contemplando informações individualizadas para melhora do padrão alimentar de modo a promover 
um estado nutricional adequado. Viabilidade econômico-financeira: O projeto será realizado com recursos próprios do pesquisador principal e dos 
discentes envolvidos na pesquisa. Os recursos principais a serem utilizados serão computadores com acesso a internet, impressoras, xerox e o próprio 
espaço da Universidade (ambulatório de Nutrição) para a coleta de informações. Metas: Coleta de dados de até 100 indivíduos externos e 
colaboradores da Universidade Estácio de Sá, tabulação dos dados e análise estatística, com elaboração do resumos para congresso e publicação de 
artigo científico. Impacto social: Contribuir para a saúde e bem estar dos praticantes de exercício e atletas, minimizando a ocorrência de doenças 
crônicas não-transmissíveis nessa população. Abrangência geográfica: Município de Nova Iguaçu. Referências: Associação Brasileira para o Estudo da 
Obesidade e Síndrome Metabólica. Mapa da Obesidade [online]. Abeso. [acessado em 14 de junho de 2021]. Disponível em: 
https://abeso.org.br/obesidade-e-sindrome-metabolica/mapa-da-obesidade/ ; IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa 
Nacional de Saúde de 2019. IBGE, 2019. [acessado em 14 de junho de 2021]. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9160-
pesquisa-nacional-de-saude.html?=&t=downloads
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: O excesso de peso e a obesidade tem se destacado como um importante problema de saúde pública em todo o mundo, e são fatores 
determinantes para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) (ABESO, 2018; IBGE, 2019). 
Justificativa: Tendo em vista que o excesso de peso e a obesidade são fatores determinantes para o desenvolvimento de DCNT, e que a adequação do 
estado nutricional pode contribuir para a melhora da saúde dos indivíduos, é importante a realização da avaliação nutricional de indivíduos externos e 
colaboradores da Universidade, de modo a contribuir para a saúde e bem estar das coletividades, minimizando a ocorrência de doenças crônicas não-
transmissíveis. 
Objetivo: Realizar avaliação nutricional de indivíduos externos e colaboradores da Universidade Estácio de Sá, contemplando avaliação do consumo 
alimentar e avaliação antropométrica, e subsequente entrega de orientação nutricional, voltada para melhora dos hábitos alimentares e do estado 
nutricional do indivíduo de modo a estimular a promoção da alimentação adequada e saudável para os colaboradores e público externo. 
Metodologia: Serão recrutados indivíduos do público externo e colaboradores da Universidade Estácio de Sá, adultos, na faixa etária de 19 a 59 anos de 
idade, do sexo feminino e masculino para realização da avaliação nutricional. A primeira etapa será composta pela avaliação antropométrica, 
englobando medidas de peso atual, peso habitual, estatura, cálculo de índice de massa corpórea (IMC), circunferência da cintura (CC), circunferência 
do quadril (CQ), circunferência do pescoço (CPes), circunferência da panturrilha (CPan), cálculo da relação cintura-quadril (RCQ), dobra cutânea 
tricipital (DCT), dobra cutânea supra-ilíaca (DCSI), dobra cutânea subescapular (DCSE), dobra cutânea da coxa (DCC), dobra cutânea peitoral (DCP), 
dobra cutânea abdominal (DCA), dobra cutânea axilar média (DCAM) e cálculo de percentual de gordura. A segunda etapa da avaliação contemplará a 
avaliação do consumo alimentar através do instrumento de recordatório de 24 horas. A terceira e última etapa será composta pela análise dos 
resultados da avaliação nutricional com emissão de relatório para o indivíduo externo e colaboradores da Universidade, com os dados aferidos e suas 
respectivas classificações, assim como orientação nutricional contemplando informações individualizadas para melhora do padrão alimentar de modo a 
promover um estado nutricional adequado. O trabalho foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa na Plataforma Brasil.
Viabilidade econômico-financeira: O projeto será realizado com recursos próprios do pesquisador principal e dos discentes envolvidos na pesquisa. Os 
recursos principais a serem utilizados serão computadores com acesso a internet, impressoras, xerox e o próprio espaço da Universidade (ambulatório 
de Nutrição) para a coleta de informações.
Metas: Coleta de dados de até 100 indivíduos externos e colaboradores da Universidade Estácio de Sá, tabulação dos dados e análise estatística, com 
elaboração do resumos para congresso e publicação de artigo científico. 
Impacto social: Contribuir para a saúde e bem estar das coletividades, minimizando a ocorrência de doenças crônicas não-transmissíveis. 
Abrangência geográfica: Município de Nova Iguaçu e adjacências. 

Referências: 
Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica. Mapa da Obesidade [online]. Abeso. [acessado em 14 de junho de 2021]. 
Disponível em: https://abeso.org.br/obesidade-e-sindrome-metabolica/mapa-da-obesidade/ 
IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa Nacional de Saúde de 2019. IBGE, 2019. [acessado em 14 de junho de 2021]. 
Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9160-pesquisa-nacional-de-saude.html?=&t=downloads
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Segundo o Ministério da Saúde, entre os anos de 2009 a 2018 no Brasil, os maiores registros de surtos de doenças transmitidas por alimentos (DTA’s) 
foram os oriundos de alimentos preparados em residências, que representam 36,9%, já os casos de intoxicações obtidos de restaurantes representam 
15,8%. A manipulação dos alimentos durante o seu preparo também corresponde a um fator de risco para a contaminação, especialmente, quando as 
medidas higiênico-sanitárias não são adotadas pelo manipulador e as condições ambientais não são satisfatórias, desta forma, entende-se que é 
imprescindível a formação e capacitação das pessoas responsáveis pelo preparo destes alimentos em estabelecimentos comerciais com o intuito de 
minimizar as chances de contaminação, porém o mesmo não ocorre em residências, onde a maior parte das pessoas envolvidas no preparo dos 
alimentos não tem este conhecimento. Neste sentido, o objetivo do projeto é identificar falhas ou não conformidades envolvidas na produção de 
alimentos e saneamento de serviços de alimentação (cozinhas institucionais) localizadas em escolas públicas no município de Nova Friburgo, através de 
visitas realizadas nas unidades em diferentes turnos de trabalho. A partir do levantamento e processamento dos dados serão produzidos materiais 
informativos sobre boas práticas de fabricação e manipulação (BPF e BPM), através de cartilhas e procedimentos operacionais padronizados (POPs).

Docente orientador: ELIANA DA SILVA GULÃO E-mail: eliana.gulao@estacio.br* Bolsista

Título: CONSULTORIA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PADARIAS E CONFETARIAS 

UNESA Página 135 de 145



DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO: A indústria da panificação do pais vem em um crescimento expressivo, o setor obteve um faturamento de R$ 91,94 bilhões em 2020. O 
estudo demostrou que o faturamento com a produção própria ainda é o fator que alavanca o crescimento do setor. Entretanto, o destaque é para o 
crescimento dos produtos de revenda durante a pandemia em 88,89% das empresas pesquisadas (ABIP, 2021). A performance de um consultor em 
uma Unidade de Alimentação e Nutrição é ampla e envolve desde o layout para seguir um fluxograma adequado, ao fornecimento de treinamento e 
capacitação dos manipuladores, implementando Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs), instruindo os mesmos com boas práticas de 
produção e controle higiênico sanitário, além de ser responsável pela elaboração de lista de compras, planejamento de cardápio e supervisão da 
produção de refeições (GERMANO, GERMANO, 2015). JUSTIFICATIVA: Com a crescente valorização do setor é essencial que as panificadoras busquem 
se destacar por meio da melhoria da qualidade de seus produtos, garantindo assim um controle higiênico-sanitário mais eficiente durante a fabricação. 
Desta maneira, estas devem seguir inicialmente as leis e documentações estabelecidas pelo órgão fiscal de Vigilância Sanitária (VISA), sendo que as 
inadequações da temperatura ao longo da cadeia de produção e dos cuidados relacionados à manipulação dos alimentos são apontadas como 
principais fatores causadores de surtos alimentares. Somam-se a essas questões os equipamentos e utensílios em más condições de conservação e 
higiene; o uso de saneantes sem registro no Ministério da Saúde (MS) e a ausência de controle da potabilidade da água (BRASIL, 2021). OBJETIVO 
GERAL: Analisar as Boas Práticas de Manipulação com a aplicação de check list disponibilizado na Resolução RDC nº 216 de setembro de 2004 e a 
implantação do programa 5S através de consultoria e assessoria nas padarias. ESPECIFICOS: Aplicar check list disponibilizado na RDC nº 216 de 
setembro de 2004; Implantar e verificar a aplicabilidade do programa 5S no processo produtivo; Analisar como as auditorias podem auxiliar no 
processo das BPF; Pontuar os pontos críticos no processo de manipulação a cada auditoria.METODOLOGIA: Será aplicado questionário (check list) 
baseado no roteiro de inspeção em padarias (sendo aplicado em padarias, delicatessens, padarias gourmet e supermercados com padarias) da 
vigilância sanitária da região da pesquisa, contendo os seguintes itens descrito no check list da RDC nº 216 de setembro de 2004.O check list será 
aplicado em dois momentos um no início e outro no final da pesquisa. A implantação do programa 5S será logo após a aplicação do primeiro check list 
para verificar como a implantação do mesmo irá influenciar no processo produtivo.  O processo de auditorias irá acontecer uma vez ao mês em cada 
local, para verificar a rotina dos locais e será confeccionado relatórios mensais para acompanhamento. META: Implantar o programa 5S e auditorias 
mensais nas padarias. IMPACTO SOCIAL: O projeto tem como impacto social na qualidade de vida da empresa na redução de custos e processos 
produtivos e operacionais padronizados e clima organizacional adequado, já em relação ao colaborador terá qualidade no ambiente de trabalho em 
relação ao consumidor produtos com qualidade higiênica sanitária adequado. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: A Abrangência do projeto é que o mesmo 
pode ser aplicado em qualquer região do pais.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: O Brasil é um dos 10 países que mais descarta alimentos apenas considerados malformados ou fora do padrão. Somado a isto, a produção 
de refeições pode gerar grande quantidade de resíduos orgânicos, chegando o desperdício a 40% em países em desenvolvimento. Enquanto resíduos 
alimentares são descartados, o aproveitamento integral dos alimentos (AIA) poderia agregar valor nutricional e versatilidade às refeições. O incentivo a 
uma alimentação saudável com AIA é relevante principalmente na infância, quando o comportamento alimentar se inicia e práticas saudáveis 
estabelecem relação com a saúde do indivíduo. Explanações orais, dinâmicas de grupo e oficinas culinárias podem contribuir para a promoção saúde 
em escolares, quando bem direcionadas. Justificativa: Entendendo a universidade como ambiente de estímulo a discentes para atividades teórico-
práticas e a importância da Nutrição na saúde da população, justifica-se projeto de extensão onde a educação nutricional seja instrumento de 
formação de hábitos alimentares saudáveis e o AIA uma forma de promover o consumo de nutrientes em preparações palatáveis e sustentáveis. 
Objetivos: Elaborar e ofertar preparações com AIA para escolares e, propor a inclusão do AIA ao cardápio da escola. 
Metodologia: O projeto será submetido ao Comité de Ética da UNESA e será apresentado a escolas de Cabo Frio/RJ para formação de vínculo. 
Participarão do projeto escolares, 3-10 anos, ambos os gêneros, mediante autorização escrita, seus responsáveis e funcionários. Serão excluídos 
aqueles que apresentarem alergia ou intolerância a algum alimento oferecido, ou que estiveram ausentes ou se recusaram a participar. Discentes de 
Nutrição UNESA/Cabo Frio, que tenham cursado Educação Nutricional e Técnica Dietética, realizarão as ações sob orientação de docentes do curso. As 
preparações utilizarão os gêneros usualmente consumidos na escola que gerem resíduos ou que possam ser substituídos com AIA. Receitas serão 
retiradas de sites e/ou livros, adaptadas à realidade escolar. Serão abordados temas como alimentação e saúde, grupo de alimentos e funções, 
necessidades nutricionais na infância, rotulagem e receitas temáticas. Serão realizadas atividades de sensibilização a escolares, funcionários e 
responsáveis com degustação de preparações elaboradas. 
Viabilidade: A universidade possui todos os materiais necessários para a execução do projeto. Serão utilizados materiais elaborados pelos discentes 
junto aos preceitos de Educação Nutricional. As preparações serão desenvolvidas no Laboratório de Técnica Dietética ou na própria escola. 
Metas: Promover relação teórico-prática em discentes de Nutrição, estimulando produções extensionistas; Realizar interação entre universitários e 
escolares; Promover a adoção de práticas alimentares saudáveis em crianças; Desenvolver ações de responsabilidade social entre o ambiente 
universitário e a sociedade; Divulgar o curso de Nutrição dentro e fora da universidade. 
Impacto social: Educação nutricional como método promotor de qualidade de vida infantil e de práticas extensionistas em universitários. Interação 
entre ambientes de ensino, com disseminação de informações sobre AIA, sustentabilidade e práticas alimentares saudáveis, divulgando a profissão 
Nutricionista à sociedade. 
Abrangência geográfica: Município de Cabo Frio, Rio de Janeiro 
Referências: 
- BRASIL. Ministério da Saúde (2014). Guia alimentar para a população brasileira; 
- APARÍCIO, G. (2010). Ajudar a desenvolver hábitos alimentares saudáveis na infância. Millenium, p.283-298; 
- ANDRADE, et al. Functional capacity of flour obtained from residues of fruit and vegetables. Intern Food Res Jour, v.21, n.4, p.1675–1681, 2014; 
- NAWIRSKA & UKLANSKA. Waste Products From Fruit and Vegetable. ACTA scientarium polonorum, Tech Alim, v.7, n.2, p.35–42, 2008; 
- BRASIL. Lei 12.305 de 2/8/2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei n.9.605, de 12/2/1998; e dá outras providências. Brasília, 2010.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO: A avaliação do estado nutricional tem como premissa identificar possíveis carências ou excessos nutricionais que possam comprometer 
a saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), Em 2025, a estimativa é de que 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estejam acima do 
peso, sendo 700 milhões de indivíduos com obesidade, sendo essa considerada uma condição física preocupante haja vista que existem riscos à saúde. 
Recentemente, a Organização das Nações Unias (ONU, 2020) destaca o aumento dos transtornos de ansiedade e depressão no atual cenário do Covid-
19, que podem gerar reflexos, como os transtornos alimentares, ocorrendo aumento ou redução na ingestão alimentar. Esses aspectos podem ser 
responsáveis por ganho e perda de peso, gerando impacto negativos à saúde. 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 para identificar fatores associados ao déficit calórico ou excessos calóricos e, consequentemente, 
auxiliar em estratégias para promoção da saúde. OBJETIVOS: identificar alterações de comportamento alimentar relacionados à excessos ou carências 
nutricionais; proporcionar conhecimentos sobre os aspectos envolvidos nas escolhas alimentares proporcionando escolhas mais conscientes e hábitos 
alimentares mais saudáveis. METODOLOGIA: Serão selecionados participantes para os quais serão aplicados formulários online de investigação da dieta 
habitual e de comportamento alimentar, além de orientações gerais sobre alimentação saudável. Naqueles onde forem identificados riscos à saúde 
relacionados à excessos ou carências nutricionais, em uma segunda fase, os participantes serão convidados para avaliação nutricional completa no 
ambulatório de atendimento nutricional e recebimento de planejamento alimentar individual.  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 planejamento dietético bem como os materiais informativos serão disponibilizados através do WhatsApp ou e-mail. Para segunda fase, 
serão utilizados equipamentos de avaliação nutricional já presentes no ambulatório da unidade Tom Jobim. 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 Tom Jobim, 
contribuindo também para o desenvolvimento de competências sociais, pessoais e interpessoais de todos os envolvidos. IMPACTO SOCIAL: Espera-se 
que o projeto possa impactar a população participantes do projeto para que se sintam motivados a aprofundar seus conhecimentos acerca da 
alimentação saudável e Nutrição Comportamental, de forma a atuar preventivamente identificando riscos e agravos à saúde, minimizando o impacto 
ao sistema de saúde com estratégias preventivas no âmbito da educação nutricional. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: É esperado participantes da região 
da Barra e adjacência, principalmente nas regiões mais carentes, sem facilidade de acesso à assistência nutricional. 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. Genebra: OMS, ONU - Organização das Nações Unidas.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO: Estudos apontam que o índice de obesidade vem aumentando no mundo todo, principalmente após a Pandemia do COVID-19. No Brasil 
não é diferente. Devido ao confinamento, promovido pela pandemia, o gasto energético tanto laboral quanto pela prática de exercícios físicos foi 
reduzido. Em contrapartida o consumo alimentar, aumentou, e em alguns casos provocou quadros mais extremos como a compulsão alimentar, 
levando ao ganho de peso. 
Hábitos alimentares inadequados como consumo de alimentos ultraprocessados, ricos em gordura, sódio e açúcares são comuns atualmente. Após a 
industrialização, esses alimentos passaram a ser mais consumidos pela praticidade e custo acessível. Porém, a falta de orientação na escolha e preparo 
dos alimentos, também acaba levando a uma crença errada de que é caro se alimentar bem. Assim, a ciência da nutrição pode colaborar com a 
prevenção e tratamento da obesidade através de orientações.
JUSTIFICATIVA: Diante deste cenário, a disseminação de informações confiáveis, em linguagem adequada, pode possibilitar melhores escolhas 
alimentares, visando promover mais saúde e qualidade de vida à este público. Sabe-se que as mídias sociais podem promover interações, construindo 
conhecimento e contribuindo com a integralidade entre ciência e saúde. Assim, o profissional de saúde nas mídias sociais tem o papel de mediador 
entre a informação científica e os cidadãos leigos, por meio da tradução para uma linguagem mais acessível e contextualizada com a realidade. 
Frente ao caráter fundamental da Extensão Universitária e o panorama atual de cibercultura, existe uma necessidade da disseminação de informações 
de caráter educativo e científico, a fim de aumentar conhecimento sobre alimentação na prevenção e no tratamento de neoplasias, com consequente 
impacto na qualidade de vida da população alcançada. 
OBJETIVOS: O objetivo deste projeto é implementar estratégias educativas em mídias sociais pela Nutrição, visando a saúde e qualidade de vida deste 
público, a fim de reverter o quadro excessivo de peso e prevenir suas consequências.
METODOLOGIA: Serão realizadas reuniões semanais, treinamento e supervisão de discentes; cronograma de editorial; captação de público-alvo a partir 
de ferramentas de marketing digital; publicação de conteúdo baseado em evidências científicas, em linguagem compreensível à população alvo; 
realização de lives pelos alunos (sob supervisão) em Facebook e Instagram, dentro de cronograma agendado nas reuniões.
VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: Para o projeto, o material será desenvolvido via digital, sem custo. Os discentes poderão utilizar laboratório de 
informática disponível no campus Resende/RJ. 
METAS: Dentre as metas, podemos citar a atualização científica da população alcançada sobre alimentação saudável, a partir de linguagem de fácil 
compreensão, fortalecendo o binômio Universidade – comunidade, aproximando os discentes da Universidade com a população-alvo, bem como o 
aumento do conhecimento e o incentivo a mudança de padrão alimentar da população alcançada, a partir das orientações nutricionais. 
IMPACTO SOCIAL: O projeto apresenta um impacto social, na medida em que se propõe melhorar a qualidade de vida de pacientes, por meio do 
fornecimento de informações sobre alimentação saudável e mudança de padrão alimentar, podendo assim prevenir as doenças crônicas não 
transmissíveis (DNCT) desencadeadas pela obesidade.
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: A divulgação será realizada especialmente em Resende/RJ, porém abrangerá a todo público-alvo que compreenda língua 
portuguesa.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Uma nutrição de baixa qualidade, principalmente pautada em produtos ultraprocessados tem gerado duas condições críticas: obesidade e 
desnutrição5. Contudo, um dos grandes desafios das políticas públicas é quantificar a Insegurança Nutricional¹. A avaliação do estado nutricional das 
crianças é um bom indicador de saúde, servindo a avaliação antropométrica com relevante instrumento epidemiológico, de fácil acesso, rápido, barato 
e não invasivo². Outro ponto importante a ser considerado são os hábitos alimentares que se formam na infância e vão determinar como será a 
alimentação na vida adulta, sendo a Educação Alimentar e Nutricional (EAN) uma forma eficaz de introduzir a alimentação saudável no cotidiano das 
crianças e de suas famílias a partir de atividades lúdicas e interativas³,4. Justificativa: Levar conhecimento a respeito da alimentação saudável a partir 
de recursos pedagógicos lúdicos é fundamental para criar bons hábitos alimentares nas crianças e em suas famílias, ajudando-os na escolha de 
alimentos saudáveis, gostosos e de baixo custo. Além disto, a inserção dos alunos de Nutrição nas creches municipais servirá como cenário de estágio 
em nutrição coletiva para os alunos do curso de Nutrição Objetivo: Conscientizar pais e responsáveis da importância da alimentação saudável na 
infância através de palestras, oficinas e uso de recursos pedagógicos lúdicos, bem como ensinar boas práticas de manipulação do leite em pó e trazer 
dicas de reaproveitamento e do uso integral dos alimentos. Metodologia: O projeto será realizado em conjunto com a Prefeitura Municipal de 
Teresópolis e será dividido em 8 etapas – 1. Capacitação dos alunos que participarão do projeto; 2. Construção dos recursos pedagógicos a serem 
usados para Educação Alimentar e Nutricional; 3. Seleção junto a prefeitura das creches a serem contempladas pelo projeto; 4. Avaliações mensais de 
peso, altura e IMC dos alunos; 5. Doação das latas de leite em pó. Sendo está de responsabilidade Prefeitura Municipal de Teresópolis; 6. Realização 
das oficinas e palestras com pais e alunos das creches; 7. Levantamento de dados sobre a mudança de hábitos alimentares das crianças e de suas 
famílias após a realização do projeto. 8. Redação dos resultados do projeto de extensão para ser publicado em revista científica. Viabilidade econômica 
– financeira: Serão necessário recursos para a impressão de material para as oficinas e recursos pedagógicos. Não caberá a Instituição de Ensino arcar 
com os recursos financeiros para execução do projeto. Meta: Engajar a comunidade escolar (colaboradores, docentes, pais e alunos) para a prática de 
hábitos alimentares saudáveis. Preparar nossos discentes para atuarem na Nutrição Coletiva. Impacto Social: O impacto social será muito grande, pois, 
ao levarmos educação alimentar e nutricional para as creches municipais pretende-se melhorar os hábitos alimentares, combatendo assim a obesidade 
e a desnutrição. Abrangência Geográfica: Creches municipais de Teresópolis. Referências: 1. AMORIM, A.L.B.; RIBEIRO JUNIOR, J.R.S.; BANDONI, D.H. 
Programa Nacional de Alimentação Escolar: estratégias para enfrentar a insegurança alimentar durante e após a COVID-19. Revista de Administração 
Pública, v.54, n. 4, p. 1134-1145, 2020. 2. MOTTA, M.E.F.A.; SILVA, G.A.P. Desnutrição e obesidade em crianças: delineamento do perfil de uma 
comunidade de baixa renda. Jornal de Pediatria, v. 77, n.4, p.288-293, 2001. 3. REGERT, C.F.O.; REGERT, R. O papel da educação alimentar e nutricional 
no ambiente escolar. Cadernos Zigmunt Bauman, v.10, n.4, p.40-50. 2020.  4. SILVA et al. As ações de educação alimentar e nutricional e o nutricionista 
no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ciência & Saúde Coletiva, v.23, n.8, p. 2671-2681, 2018. 5. USP, Universidade de São Paulo. 
Obesidade infantil é três vezes maior que desnutrição no Brasil. Disponível em: <https://jornal.usp.br/atualidades/obesidade-infantil-e-tres-vezes-
maior-que-desnutricao-no-brasil>.
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Título: SEGURANÇA ALIMENTAR, NUTRICIONAL E SUSTENTÁVEL É PANC 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O conceito de alimentação saudável muda ao longo do tempo e em função das novas descobertas relacionadas a saúde e nutrição. No entanto, 
variáveis econômicas e ambientais podem influenciar nas escolhas alimentares e empobrecendo a ingestão alimentar. Neste cenário, plantas 
alimentícias não convencionais (PANCs) apresentam potencial alimentício de custo viável. Entre elas, encontram se plantas nativas com potencial 
alimentício, leguminosas negligenciadas, raízes e partes de vegetais que habitualmente são descartados. Algumas podem fazer parte da alimentação de 
algumas regiões como o Ora pró Nóbis em Minas Gerais, mas não mais que isso (LIBERATO; LIMA; SILVA, 2019). A baixa utilização é devido a inúmeros 
fatores como a competição no mercado com as hortaliças convencionais; mudanças de hábito de alimentação; baixa disponibilidade no mercado e não 
comercialização, e a pouca informação sobre as potencialidades nutricionais. Por isso também são denominadas de culturas subutilizadas, as quais 
foram largamente utilizadas, mas caíram em desuso devido a fatores agronômicos, genéticos, econômicos, sociais e culturais (BIONDO et al, 2018). Em 
momentos de crise econômica e climática, fomentar novos hábitos com vistas a gerar potencial adaptação e garantir maior sustentabilidade e acesso a 
alimentação de qualidade é de grande importância uma vez que a produção alimentícia convencional impacta o ambiente e alterações ambientais 
reduzem a oferta de alimentos, gerando aumento de preços (FRISON; CHERFAS; HODGKIN, 2011). A crise econômica agravada pela pandemia de 
COVID19 somada a falta de chuvas histórica vem afetando um grande número de famílias brasileiras. De acordo com estudo realizado pela Rede 
Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Pessan) comprovou que em apenas dois anos, o número de pessoas em 
situação de insegurança alimentar grave saltou de 10,3 milhões para 19,1 milhões. Nesse período, quase 9 milhões de brasileiros e brasileiras passaram 
a ter a experiência da fome em seu dia a dia (REDE PESSAN, 2021). Neste contexto, o objetivo deste projeto visa estimular o consumo de plantas 
alimentícias não convencionais e o melhor uso dos alimentos in natura na comunidade do entorno do campus da Estácio da Ilha do Governador. Para 
alcançar este objetivo, o projeto visa promover oficinas práticas de apresentação de PANCs e sua preparação através das melhores técnicas dietéticas e 
culinárias. Estimular o cultivo das PANCs através de folhetos explicativos.
BIONDO, E; FLECK, M; KOLCHINSKI, EM; SANT´ANNA, V. Diversidade e potencial de utilização de plantas alimentícias não convencionais ocorrentes no 
Vale do Taquari, RS. Rev. Elet. Cient. UERGS. v. 4, n. 1, p. 61-90, 2018.
FRISON, E.A.; CHERFAS, J.; HODGKIN, T. Agricultural biodiversity is essencial for a sustainable improvement in food and nutrition  security. 
Sustainability, v. 3, p.238-253, 2011.
LIBERATO, P; LIMA, DVT; SILVA, GMB. PANC-Plantas Alimentícias Não Convencionais E Seus Benefícios Nutricionais. Enviromental Smoke. v. 2, n. 2, p. 
102-111, 2019.
REDE PESSAN. Insegurança Alimentar e COVID19 no Brasil. v. 1, p. 1-67, 2021.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: A cárie dentária é a patologia de maior prevalência na infância, afetando com maior frequência e gravidade crianças com condições 
socioeconômicas desfavoráveis (BALDANI et al., 2017). Em pré-escolares, o controle desta doença ainda é de menor magnitude do que a observada em 
escolares e os serviços odontológicos concentram pouca atenção à faixa pré-escolar (LAGE et al., 2019). Segundo a Pesquisa SB Brasil 2010, aos 5 anos 
de idade 53,4% das crianças brasileiras apresentam cárie na dentição decídua e, em média, 2,43 dentes com experiência de cárie, na proporção de 80% 
desses elementos dentários não tratados (BRASIL, 2012). Justificativa: A experiência de cárie dentária durante a infância é causa frequente de dor e má 
oclusão, tendo como consequência perda precoce de dentes decíduos, desconforto na mastigação e fonação que comprometem a qualidade de vida e 
o desenvolvimento biopsicossocial da criança (HAMATI; ROCHA; BALDANI, 2014). Objetivo: Construir uma rede de proteção contra a cárie dentária em 
crianças de até 6 anos de idade. Metodologia: Após divulgação do processo interno de seleção, o professor responsável irá recrutar e capacitar os 
alunos voluntários aprovados. Considerando a interação dialógica, a interdisciplinaridade e a interprofissionalidade do projeto, não apenas serão 
oferecidas vagas para os acadêmicos de Odontologia, mas também para todos os cursos da área de Saúde. Os materiais e métodos funcionarão como 
uma rede de proteção em saúde bucal. Inicialmente, o docente responsável irá calibrar os alunos. Estes, sob a supervisão permanente daquele, irão 
capacitar com conhecimentos sobre educação em saúde bucal, prevenção de doenças e promoção da saúde os educadores infantis e cuidadores das 
creches, pré-escolas, orfanatos, igrejas etc. Na sequência, estes atores irão realizar no próprio ambiente de trabalho e durante sua rotina laboral 
instrução de higiene oral, escovação dentária, teatro de fantoches, canções, poesias, jogos, atividades lúdicas diversas, entre outros, sempre com a 
temática da proteção contra a cárie dentária. Todas as atividades poderão ser realizadas na modalidade remota. Viabilidade Econômico-Financeira: o 
projeto apresenta total viabilidade econômico-financeira e ainda que não determinante para seu êxito, é possível buscar parcerias para aquisição de 
kits de higiene oral, cartilhas, brindes temáticos etc. Metas: Priorizando a indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, a rede contará com o professor 
capacitando 10 universitários, que treinarão 100 educadores, que mobilizarão 1.000 crianças. Assim, 1.111 pessoas serão impactadas em 11 meses. 
Impacto Social: O impacto na formação do estudante não apenas será pela aplicação do conhecimento teórico na prática, mas também pelo exercício 
do papel transformador social. Abrangência Geográfica: No município de Petrópolis, podendo ser estendido a outras localidades pela aplicação prática 
e coerência.
Referências:
BALDANI, M. H. et al. Assessing the role of appropriate primary health care on the use of dental services by Brazilian low-income preschool chil-dren. 
Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 33, n. 11, p. e00158116, 2017.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. SB Brasil 2010: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: 
resultados principais / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2012.
HAMATI, F.; ROCHA, J. S.; BALDANI, M. H. Prevalência de cárie, dor e uso de serviços odontológicos por crianças em áreas com e sem Equipes de Saúde 
Bucal na Estratégia Saúde da Família no município de Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Rev.  Bras.  Pesq. Saúde, Vitória, v.  16, n.  3, p. 48-57, 2014.
LAGE, K. A. et al. Utilização dos serviços odontológicos por crianças de 0 a 9 anos cadastradas em uma Unidade de Saúde da Família de Salvador, Bahia, 
Brasil. Rev. Ciênc. Méd. Biol., Salvador, v. 18, n. 2, p. 233-238, mai./ago. 2019.
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Título: PROJETO TRAUMA: PROF. ERNANI ABAD

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO: Estudos citados por Caldas Jr AF, Burgos MEA, indicam que o Trauma Dental tem sido um problema significante em jovens, e que a 
incidência de traumatismos supera as doenças carie e periodontal nesta população. A prevalência de injurias dentais por trauma em crianças pre 
escolares foi avaliado, e os resultados mostraram que 10%(2 anos), 12% (3-4 anos) e 20% (5 anos) tinham sofrido ao menos um tipo de injuria. Meninos 
e meninas foram igualmente afetados. Em um outro estudo mais antigo, de 1990, mostrou que a prevalência de injurias dentais em 576 crianças foi de 
30,2%. (2). O Projeto Trauma, desenvolvido na UNESA (1999-2021) 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. JUSTIFICATIVA: O Projeto Trauma já realizou 
cerca de 2440 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. 	Percebendo a necessidade de acompanhamento destes pacientes, e dar 
continuidade ao processo de conscientização e treinamento da população, viemos por meio desta justificar o pedido à bolsa de auxilio a extensão. 
OBJETIVOS: 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. METODOLOGIA: Selecionaremos 14 alunos de odontologia, que já tenham cursado Dentística, para o atendimento clínico e para as visitas as 
instituições. Realizaremos visitas bimestrais em escolas, academias, hospitais, e rodovias para conscientização e treinamento. E ainda realizaremos 7 
atendimentos semanais, durante o período letivo da graduação, 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. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: Toda despesa necessária será custeadas através de patrocínios e doações, ou 
através de gastos ja previstos nas clinicas de graduação. METAS: Realizar visitas a diversas instituições, para a conscientização às formas de prevenção 
de traumatismos dentários, assim como treinamento específico dos funcionários frente a emergências em trauma dental. Realizar consultas de 
acompanhamento para os atendimentos já realizados; Reparar possíveis intercorrências clínicas com procedimentos de Dentística; IMPACTO  SOCIAL: 
Realizar 120 consultas; Capacitar funcionários de 6 instituições; ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: O Projeto Trauma já realizou diversas palestras 
informativas gratuitas em Escolas, Hospitais, e Rodoviais, somado ao longo tempo de existência do Projeto, já se tornou referencia em todo o estado 
do Rio de Janeiro. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1 - Andreasen JO, Andreasen FM, Andersson L. Textbook and Color Atlas of Traumatic Injuries to the 
Teeth. 4th ed Copenhagen, Denmark: Munskgaard International Publishers; 2007. 2 - Caldas Jr AF, Burgos MEA. A retrospective study of 
traumaticArnaldo de Franc¸a Caldas Jr1,dental injuries in a Brazilian dental trauma clinic. Dent TraumatolMaria Eleonora Arau´jo Burgos 2001; 17: 
250–253; 3 - Silva-Oliveira F, Goursand D, Ferreira RC, Paiva PCP, Paiva HN, Ferreira EF, Zarzar PM. Traumatic dental injuries in Brazilian children and 
oral health-related quality of life. Dent Traumatol. 2017 Aug 23.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
O atendimento de crianças com traumatismo na dentição decídua requer uma abordagem diferenciada, uma vez que os dentes permanentes podem 
ser acometidos com frequência e os responsáveis devem ser informados sobre os danos futuros relacionados ao trauma imediato, bem como as 
possíveis sequelas que, podem ocorrer na dentição permanente. O projeto recebe a demanda de crianças de pouca idade (do nascimento aos 5 anos) 
encaminhadas de hospitais públicos, particulares, serviços de emergência, ex-alunos que atuam no grande Rio e são residentes no grande Rio, capital e 
demais cidades satélites. O objetivo é realizar o atendimento emergencial e de controle/acompanhamento dos pacientes com dentes decíduos 
traumatizados (uma vez que na grade curricular não há espaço para este tipo de atendimento de crianças nesta faixa etária), sob a orientação de um 
professor de odontopediatria; documentar e armazenar os dados dos pacientes atendidos num banco de dados para avaliação futura dos possíveis 
danos ocorridos na dentição permanente e levar informação/orientação sobre este tema até a comunidade vizinha. O projeto iniciou em 2014, 
funciona semanalmente na clínica da UNESA e envolve de 10 a 15  alunos de todos os períodos. Todos os pacientes são cadastrados, realizam o exame 
radiográfico inicial e os alunos, à partir do 6o. período realizam o atendimento clínico em situações controladas por eles, enquanto os outros (1o. ao 
5o. períodos) atuam como auxiliar, buscando o material, preenchendo as fichas, realizando radiografias e auxiliando os outros alunos. O diagnóstico é 
estabelecido com o auxílio do professor e os responsáveis recebem orientação sobre os cuidados. O projeto não demanda custos extras àqueles que 
envolvem a prática clinica diária na universidade. “Kits” de higiene bucal (Colgate) são doados anualmente para os projetos de odontopediatria e são 
cedidos à todos os pacientes que estão incluídos no projeto. Em agosto/2015 foi iniciada a implantação de um banco de dados para documentar os 
casos clínicos e gerar futuros trabalhos científicos relacionados a prevalência, relato e acompanhamento de casos. O banco de dados é atualizado 
semanalmente por uma aluna eleita responsável por esta atividade e as informações clínicas, radiográficas, tratamento realizado e acompanhamento 
são inseridas (até 2019.2 estávamos com 242 elementos em acompanhamento). Durante o período da pandemia (desde Maio/2020), alguns pacientes 
fizeram o acompanhamento em consultório particular, sem custo para os mesmos. O número previsto de beneficiados antes da pandemia era em 
média 100 atendimentos/semestre. Em 2020/21 esse número foi bem menor em função da necessidade de reduzir o número de alunos/pacientes em 
clínica, além da necessidade de agendar os pacientes em intervalos mais espaçados. Em 2021.1 os atendimentos foram retomados com revezamento 
de alunos e no. de pacientes reduzido. No atual semestre (2021.2) voltamos seguindo o mesmo protocolo de atendimento/biossegurança, porém já 
com um número maior de pacientes/alunos envolvidos. As metas do projeto incluem, dar continuidade aos acompanhamentos dos casos atendidos 
neste período e continuar oferecendo espaço para receber as crianças nessa faixa etária com dentes decíduos traumatizados; oferecer aos alunos a 
oportunidade de acompanhar o atendimento destes pacientes,  já que esta faixa etária não faz parte da grade curricular do curso de graduação; 
apresentar os casos clínicos abordados ao final do período.   A troca de informações e experiências dos alunos mais adiantados com àqueles do 
primeiros períodos é constantemente observada, durante e entre os atendimentos clínicos. A implantação deste projeto contribui para o tratamento 
prioritário de crianças com traumatismo dentário na dentição decídua, minimizando os danos futuros nos seus dentes permanentes e estruturas de 
suporte. É considerado um local de apoio para orientação dos responsáveis sobre os cuidados emergenciais, de controle e preventivos relacionados.
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Título: CUIDANDO PARA CUIDAR - FERRAMENTAS DE ACOLHIMENTO A PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O presente projeto pretende promover ações de acolhimento e cuidado de saúde mental a profissionais de saúde no município de Campos dos 
Goytacazes, principalmente aqueles envolvidos em atividades relacionadas à COVID-19, seja na linha de frente, seja nas redes de atenção em saúde. A 
pandemia proporcionou um modo de estar na vida sem precedentes para as atuais gerações e convocou os profissionais da área da saúde a 
vivenciarem cotidianos de trabalho com uma intensidade diferente. No momento atual, em que a vacinação avança, a retomada das atividades 
presenciais vem ocorrendo em diversos setores da sociedade, porém a contaminação ainda persiste, bem como os impactos por ela causados. Como os 
profissionais de saúde têm lidado com este cenário? Como a saúde mental destes profissionais tem sido cuidada? Como as experiências com a 
espiritualidade compõem o manejo das situações limítrofes vivenciadas por estes profissionais? Justificativa:Na área da saúde, mostra-se relevante 
observar os processos de trabalho que configuram o cotidiano dos serviços, no sentido de favorecer condições de bem-estar aos profissionais, com 
espaços de troca e vinculação, conforme preconizado desde a Política Nacional de Humanização em Saúde (BRASIL, 2013). Questões pessoais, como o 
receio de levar contaminação para casa, mudanças frente às necessidades das famílias ao estarem mais tempo em casa e contexto social e econômico 
em que vivemos, são pontos de atenção presentes nas vivências de profissionais de saúde que, se não observadas e cuidadas, podem incidir sobre as 
intervenções diretas à comunidade. A participação de estudantes proporcionará experiência em trabalho com grupos, acolhimento aos processos 
éticos das vivências do trabalho na área da saúde. O objetivo geral é ofertar espaços de acolhimento a profissionais de saúde, através de oficinas 
realizadas de modo on-line, para contribuir para a promoção de saúde dos mesmos. Específicos: identificar as dimensões de manejo utilizadas pelos 
profissionais, com atenção à espiritualidade, para lidar com os atravessamentos proporcionados pela pandemia em suas rotinas de trabalho; e analisar 
como os processos de trabalho interferem na construção e permanência de espaços de troca e educação permanente entre os profissionais. 
Metodologia: pretende-se ofertar oficinas de modo on-line (a realização de oficinas de modo presencial fica facultada às condições sanitárias e 
permissões no município à época da realização, dando preferência sempre ao modelo virtual e à escolha dos participantes). O modelo de oficina é 
espaço de troca horizontalizada entre profissionais, de modo a promover acolhimento mútuo, bem como ferramentas que possam ser multiplicadas 
para a adoção de processos de trabalho saudáveis, construídas coletivamente por meio de uma metodologia ativa. Será preconizado o modelo de 
habilidades sociais e reconhecimento das emoções, como estratégia de abordagem e condução das oficinas (DEL PRETTE, 2011). O formato de oficinas 
realizadas de modo on-line não acarretará em custos com materiais, sendo que os recursos utilizados serão virtuais, como ferramentas de interação 
gratuitas. A utilização de conexão com internet encontra-se dentro das possibilidades de Wi-fi no campus e home, para docente e discentes. Demais 
recursos para realização das oficinas são materiais de papelaria de fácil acesso doméstico. O projeto estabelece como meta a realização de ciclos de 
encontros com diferentes grupos de trabalhadores da área da saúde de modo a completar tais ciclos e que as ferramentas de acolhimento trabalhadas 
sejam possíveis de multiplicação pelos mesmos. Estima-se que o impacto social seja relevante, tendo em vista que o acolhimento a profissionais de 
saúde poderá incidir diretamente sobre a qualidade do cotidiano dos serviços e assim atingindo a população em geral. A abrangência geográfica refere-
se ao município de Campos dos Goytacazes. Referências: BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Observa-se o aumento do número de idosos na população, o que revela a necessidade de criar estratégias no campo da saúde pública que garantam 
condições mínimas de vida, conforme a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. O que se agravou mais no contexto da pandemia de Covid-19 
devido a demanda por estratégias criativas e versáteis ao proporcionar novos modo de comunicação e de cuidado em saúde por intermédio de meios 
digitais (Santana et al, 2021). As Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), segundo o Ministério da Saúde, são espaços adequados de 
domicílio coletivo capazes de ofertar condições de dignidade e cidadania (Fagundes et al, 2017), embora sejam poucas, segundo IBGE (2010). A 
fragilidade dos laços familiares, as difíceis condições sociais impostas a pessoa idosa, entre outros, torna urgente a criação de instrumentos 
metodológicos capazes de propiciar tais condições de cuidado (Brito, 2017). O objetivo geral deste projeto é oferecer uma escuta, por intermédio da 
experiência de contação de histórias, de modo a que pessoas idosas tenham espaços de cuidado e de produção de narrativas acerca de suas próprias 
vidas. Os objetivos específicos do projeto são: conduzir contação de histórias para pessoas idosas da ILPI denominada Recolhimento Betel, situada no 
Riachuelo/ RJ, realizar abordagens individuais junto a este público a fim de oferecer uma escuta mais pontual e produzir novas narrativas inspiradas em 
suas vidas. A metodologia adotada consiste na contação de histórias junto ao grupo de pessoas idosas, do sexo feminino, seguida de elaboração de 
relatório por escrito de modo a registrar as questões e temas apontados por elas, somadas a abordagens individuais, narrativas estas servirão de 
inspiração para a construção coletiva de novas histórias. Tal método poderá ser feito presencialmente ou de forma on line (o Recolhimento Betel 
possui equipamentos eletrônicos que permitem a transmissão da videochamada). O material a ser utilizado com o projeto, assim como os gastos 
regulares (transporte, confecção de pôster para apresentação em congressos científicos, etc) serão custeados pelos componentes do projeto. As metas 
do projeto são as seguintes: Oferta de escuta psicológica; Criação de histórias pessoais a partir da relação com as idosas e; Ampliação da assistência 
prestada às idosas desta instituição, tendo em vista que, atualmente, o único apoio profissional externo é ofertado por intermédio da parceria com 
uma instituição pública e de uma Faculdade de Psicologia. O projeto destina-se a atender o público acolhido pela instituição, ressaltando que sua 
capacidade é de 20 idosas (sexo feminino). Importante salientar que, atualmente, com 80 anos de funcionamento, a instituição de utilidade pública 
Recolhimento Betel acolhe quatorze (14) idosas – sendo 4 acamadas e 10 em condições de locomoção. Embora a instituição esteja localizada no bairro 
do Riachuelo, ela recebe idosas de diferentes lugares do Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista a carência de ILPI em outras localidades. Importante 
pontuar aqui que, entre os anos de 2019 e 2020, teve início um projeto piloto nesta instituição com contação de histórias para idosas, o que foi 
interrompido devido a pandemia. Seguem as referências bibliográficas: FAGUNDES, K. V. D. L. et al. Instituições de longa permanência como alternativa 
no acolhimento de pessoas idosas. In: Ensayos - Revista de Salud Pública, Jornal of Public Health N. 19 (2), Mar-Apr, 2017. MENDONÇA, B. I. de O. Do 
processo de envelhecer: memória, narrativa e a arte de contar histórias na perspectiva da Gestalt-Terapia. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-
Graduação em Psicologia. Universidade Federal da Bahia. Orientadora: Profa. Denise Maria Barreto Coutinho. Salvador, 2017. SANTANA, G. D. E. M. et 
al. Roda de conversa virtual com idosos em tempos de pandemia: Experiência da Residência Multiprofissional. In: Revista de Casos e Consultoria, v. 12, 
n. 1, p. e26231, 16 set. 2021.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
O planeta terra passa por muitas modificações. Acontecimentos de escala global se misturam a relações sociais violentas e subjetividades adoecidas. 
Diante isso a tarefa dessa proposta é pensar possibilidades de trabalho da psicologia junto a estabelecimentos escolares. O profissional da psicologia 
dentro da escola pode reproduzir determinadas práticas que muitas vezes não correspondem as reais necessidades do local e acabam não contribuindo 
para a melhoria qualidade de vida daqueles que ali habitam, sendo assim, na tentativa de criar novas metodologias, estratégias e práticas para este 
campo de atuação iniciamos esta proposta: Tem-se como objetivo principal repensar e criar novas práticas do saber psicológico dentro do território 
escolar, levando em consideração todos os agentes e forças ali presentes como parte fundamentais aos processos de mudança. Assim sendo, 
buscaremos especificamente, implantar um serviço de psicologia dentro da escola que vise a criação de novos modos de atendimentos as queixas 
escolares, levando em consideração toda complexidade do local e indivíduos, e novos modos de respondermos a estas queixas, para o surgimento de 
novos dispositivos. Para que esta tarefa seja possível usaremos algumas metodologias e instrumentos de modo simultâneo, que vão desde observações 
participantes e conversas dirigidas, individuais e coletivas, com todos aqueles que habitam a escola e paralelamente, será realizado um conjunto de 
intervenções a partir de oficinas temáticas, entendidas como atividades sensíveis, perceptíveis e informativas que utilizam jogos, dinâmicas, música e 
teatro, que em um primeiro momento terá como temas norteadores a autoestima e a valorização das diferenças. Viabilidade: Todas estas práticas 
acontecerão no próprio estabelecimento escolar pelo professor e estagiários sem necessidade de inclusão de novos custos. Temos como meta o 
atendimento de escolas públicas de Resende em contextos geográficos de considerada vulnerabilidade. Impacto social e abrangência: acredita-se que 
uma conjunto de práticas como estas potencialize o cotidiano escolar, a relações interpessoais ali presentes e aumente a qualidade de vida de todos os 
envolvidos neste processo mas também desdobre-se por todo o convívio social daqueles que serão atendidos.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Este projeto apresenta a proposta da criação de um espaço de diálogo entre adolescentes do Ensino Médio e alunos do curso de Psicologia, a partir da 
utilização da técnica de Rodas de Conversa como possibilidade dos alunos se expressarem e aprenderem em conjunto. A ideia é que tenham liberdade 
de trazer temas que considerem importantes e façam parte da sua realidade e, também, tentar elaborar as modificações trazidas pela pandemia do 
Covid 19. Pensamos em realizar esse trabalho em parceria com as escolas estaduais localizadas nas proximidades do campus da universidade Estácio de 
Sá Petrópolis, almejando parceria inicial com a escola Cardoso Fontes. Os extensionistas por sua vez teriam a oportunidade de conduzir juntamente 
com o professor orientador todo o processo de uma Roda de Conversa como técnica de cuidado e promoção da saúde mental. Podemos mencionar o 
planejamento do conteúdo com um objetivo claro, o estabelecimento de regras, mediação, e intervenção quando necessário para garantir a 
compreensão e reflexão dos alunos. Tem como objetivos proporcionar a integração entre os indivíduos, estimular a comunicação e a partilha de 
sentimentos, opiniões e discussões, criando dessa maneira um espaço de cuidado a contribuir para a promoção da saúde mental. Além disso, visa 
proporcionar o fortalecimento e empoderamento dos envolvidos e a ampliação da comunicação interpessoal e da capacidade de resolver conflitos. E, 
não menos importante, proporcionar aos alunos do curso de Psicologia a experiência nas Rodas de Conversa como espaços privilegiados de escuta 
sensível e formação da autonomia dos sujeitos. A relevância desse trabalho também se deve aos profundos efeitos da Pandemia do Covid 19 nas vidas 
das pessoas. Tanto nos âmbitos de cuidados com higiene e restrições ao convívio social, como também nas modalidades de ensino e efeitos na saúde 
mental. Sabemos que em um contexto de Pandemia temos uma ocorrência inusitada que pode causar estresse, medo, incerteza e desgaste emocional 
para qualquer um, mas o impacto psicológico nas crianças e adolescentes merece cuidado redobrado. Crianças e adolescentes são seres ainda em 
desenvolvimento e as possibilidades de compreender o mundo depende da fase que estão inseridos. Como estratégia metodológica de ação de 
Promoção da Saúde, as Rodas de Conversa surgem como um espaço de escuta cuidadosa, que produzem o desenvolvimento de capacidade individual e 
coletiva. Permite que os participantes expressem, concomitantemente, suas impressões, conceitos, opiniões e concepções sobre o tema proposto, 
assim como permite trabalhar reflexivamente as manifestações apresentadas pelo grupo. Visa assim promover saúde e autonomia. A atmosfera de 
informalidade e descontração concernentes a técnica se faz interessante para o público adolescente e é adequada ao ambiente escolar. O objetivo é a 
criação de um espaço educativo e de integração num ciclo de reflexões voltadas para as possibilidades de vida. O impacto social seria a contribuição 
direta para a promoção da saúde mental dos adolescentes do ensino médio (possivelmente da escola Cardoso Fontes), podendo colaborar com a 
redução do sofrimento psíquico e amplificar possibilidades de comunicação e resolução de conflitos. Quanto a viabilidade econômico-financeira, os 
recursos necessários à realização do projeto consistem em material técnico (textos, livros) e o espaço físico para os encontros. Como as instituições 
estão localizadas praticamente lado a lado, também não há necessidade de gastos com locomoção para os alunos. REFERÊNCIAS: Bosco Filho, S., Costa, 
R, J., Medeiros, Silva, M.B. AS RODAS DE CONVERSA COMO ESPAÇO DE CUIDADO E PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL. Rev. de Atenção à Saúde, v. 13, no 
43, jan./mar. 2015, p. 30-6. MELO, M. C. H. de; CRUZ, G.C . Roda de Conversa: uma proposta metodológica para a construção de um espaço de diálogo 
no Ensino Médio. Imagens da Educação, v. 4, n. 2, p. 31-39, 2014.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução:
A unidade da Estácio de Duque de Caxias II conta com um ambulatório de nutrição em funcionamento com o atendimento de pacientes obesos e com 
o Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), os quais se fazem necessários à um acompanhamento interdisciplinar para auxiliar no cuidado mais amplo da 
obesidade e adesão ao tratamento por meio de um acompanhamento psicológico a partir do atendimento grupal. 
Objetivo Geral:
O objetivo deste projeto é realizar um grupo permanente, interdisciplinar, com encontros semanais de duas horas, com a intenção de ser um espaço 
para conhecer e problematizar diferentes temas sobre saúde e qualidade de vida, a partir da produção coletiva do grupo multidisciplinar (psicólogo e 
nutricionista) com pacientes do ambulatório de nutrição da unidade Estácio de Duque de Caxias.
Objetivos Específicos:
a) incluir no ambiente universitário uma discussão fundamentada e contextualizada que estimule pensar e adotar práticas alimentares e estilos de vida 
saudáveis com atividades lúdicas e processos grupais;
b) auxiliar na fundamentação teórica básica sobre os aspectos psicológicos e nutricionais em relação à alimentação na sua saúde física e mental.
Justificativa: 
Segundo Zimerman (2007), o trabalho com grupos  é “um excelente recurso  para um amplo leque de aplicações, tanto na saúde física e mental, [...] 
como na  prevenção e promoção da saúde [...]”.
A importância dos grupos para o trabalho interdisciplinar em relação à obesidade se dá por possibilitar atendender vários pacientes ao mesmo tempo, 
o que auxilia na prevenção de filas de espera aos atendimentos psicológico e nutricional. Assim como, permitirá que os alunos vivenciem a prática 
nestes campos, uma vez que existem diversas disciplinas teóricas atreladas ao trabalho proposto neste projeto, como, por exemplo, na Psicologia, a 
disciplina Processos Grupais. 
Viabilidade econômica-financeira:
O projeto apresenta viabilidade financeira, visto a necessidade apenas do total de 300 reais para auxílio nas compras dos gêneros alimentícios para 
realização das práticas e materiais utilizados para as tarefas e dinâmicas grupais com os pacientes. 
Metas:
Permitir o conhecimento dos alunos, pacientes e funcionários dos diferentes grupos de alimentos, propondo mudanças de comportamento a partir de 
reflexões psíquicas, visando promover a redução dos  agravos à saúde física e mental.
Impacto social:
O  projeto impactará a região de Duque de Caxias por meio do auxilio na redução dos agravos à saúde e esclarecimento, possibilitando uma outra 
relação com o consumo de alimentos conforme a prevenção e promoção da saúde física e mental.
Metodologia:
O projeto será realizado no ambulatório de Nutrição e SPA da Psicologia Aplicada da Unidade Estácio de Duque de Caxias II. Para fundamentar tais 
processos, será utilizada a revisão bibliográfica e a pesquisa de campo, na qual a primeira sustentará, teoricamente, a segunda frente aos trabalhos 
realizados na prática..
Aspectos éticos
Este estudo será conduzido de acordo com os princípios da declaração de Helsinki e submetido ao Comitê de Ética da Universidade Estácio de Sá. 
Será obtido o consentimento informado dos sujeitos-pacientes participantes deste projeto.
Avaliação
A avaliação será realizada a partir dos materiais usados, dos métodos utilizados, das dificuldades dos alunos e dos pacientes mapeando as mudanças 
relatadas em relação ao comportamento físico e psíquico dos pacientes na sua relação comportamental e psíquica no consumo  alimentar.

Bibliografia:
Manço, A. M; Costa F. N. A. Educação nutricional: Caminhos possíveis. Revista Alimentação e Nutrição. Araraquara, v. 15, n. 2, p. 145-153, 2004.
Melo A.S.E, Maia Filho O.N, Chaves H.V. Conceitos básicos em intervenção grupal. Encontro Revista de Psicologia [periódico na Internet]. 2014 
[acessado 2017 Out 26]; 17(26):47-63. Disponível em: http:// www.pgsskroton.com.br/seer/index.php/renc/article/ view/2414/2316.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Introdução: Com o avanço das tecnologias, as redes sociais têm desempenhado um papel importante na socialização e denúncias de casos de 
preconceito e discriminação nos diversos espaços sociais. Estas situações causam vários problemas afetando a saúde física, emocional e psicológica das 
vítimas. Justificativa: As redes sociais apresentam um “cardápio” de informações sobre diferentes pautas e o acesso a elas é atualmente uma realidade 
para todos, principalmente para as pessoas mais jovens que demonstram muita habilidade no manuseio dessas ferramentas. Neste sentido, este 
projeto de extensão visa utilizar as ferramentas tecnológicas como instrumento de ensino-aprendizagem e construção de respeito e valorização das 
diferenças, tendo em vista, o protagonismo dos estudantes. Neste sentido, o projeto será desenvolvido por estudantes de 8º e 9º anos e terá por 
finalidade apresentar reportagens sobre temas relacionados à diversidade, preconceito e discriminação através de um canal do Youtube aproximando 
diferentes atores sociais para o debate. Para a realização do projeto proponho a parceria entre a SME de Duque de Caxias e o CIEP Carlos Chagas 
localizado no bairro do Jardim Gramacho, de modo a articular os saberes produzidos na universidade, na escola e na comunidade. Objetivo: Este 
projeto tem por objetivo sensibilizar e despertar o protagonismo dos estudantes com o propósito de promover reflexões e mudanças de 
comportamento na escola e na sociedade sobre o tema diversidade e suas implicações. Metodologia: Visando o protagonismo dos estudantes, o 
projeto sustenta-se a partir de metodologias ativas tendo como referência a Pirâmide do Conhecimento de William Glasser. A coordenadora do projeto 
e dois professores da escola desempenharão a mediação e orientação no que tange os roteiros, oficinas, pesquisa e execução. Os estudantes realizarão 
as atividades de coletas de dados, pesquisas, entrevistas, elaboração de pautas temáticas, execução e apresentação do Webjornal, de modo a torna-los 
agentes multiplicadores. Viabilidade econômico-financeira: O projeto e as reuniões de estudos e concepção das pautas ocorrerão no contraturno, 
realizadas presencialmente na sala de informática da escola e por meio trocas de informações pelo grupo do whatsapp. Encontros com professores da 
escola e com os extensionistas serão virtuais pela plataforma do Teams, não ocorrendo custos. Metas: Sensibilizar e mobilizar os internautas, a escola e 
a comunidade sobre a temática da diversidade a partir do olhar de adolescentes. Impacto Social: Este projeto visa despertar o respeito e valorização 
das diferenças e impactos à saúde frente ao preconceito e da discriminação. Assim também, o Webjornal através de sua programação pretende ser um 
material socioeducativo  a ser utilizado por professores e outros agentes sociais, de modo a estimular o debate sobre o tema em diferentes espaços. 
Abrangência geográfica: Prioritariamente, as escolas do município de Duque de Caxias por meio de professores e alunos, estudantes da UNESA e por 
ser um canal aberto no Youtube, acreditamos em uma abrangência muito maior que a esperada. Referências: CANDAU. V. M. (org) Educação 
Intercultural e Cotidiano Escolar. Rio de Janeiro: 7 Letras. MORAN, J. Metodologias ativas de bolso: como os alunos podem aprender de forma ativa, 
simplificada e profunda. São Paulo: Editora do Brasil, 2019. SILVA, Fábio Luiz da; MUZARDO, Fabiane Tais. Pirâmides e cones de aprendizagem: da 
abstração à hierarquização de estratégias de aprendizagem. Dialogia, São Paulo, n. 29, p. 169-179, mai./ago. 2018.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
É de conhecimento geral que no Brasil e no mundo existe um déficit no mercado de trabalho na área de TI [1]. Esse fato faz com que os profissionais 
sejam muito disputados, influindo significativamente em seus vencimentos. Contudo, existe certa dificuldade em gerar interesse na área. Embora 
existam plataformas que ofereçam a introdução no mundo da programação, importante para gerar interesse do público em idade escolar, tais 
ferramentas não possuem a devida divulgação e oferecem certas dificuldades, como não incentivar a saída de inércia inicial do aluno ou não oferecer 
recursos na língua portuguesa. Justificativa: As ferramentas de treinamento de TI, oferecem certa dificuldades na resolução dos desafios, por não 
definir facilitações ou não ofertar conteúdo na língua nativa do aluno, resultando na perda de interesse e inclusive resistência para que ele possa se 
interessa pelo assunto. Tutoriais que demonstrem ao aluno como desenvolver as atividades podem ajudar quando em dúvidas em algum ponto da 
atividade, assim como traduções dos desafios podem facilitar o entendimento e incentivar o aluno a querer aprender o inglês, requisito para trabalhar 
na área de TI. Além disso, a divulgação dos cursos em conjunto com os tutoriais podem permitir um maior interesse da comunidade. Por consequência, 
pode vir a diminuir a pouca geração de mão de obra. Objetivos: Os objetivos deste trabalho são a maior divulgação das ferramentas de aprendizado de 
programação Hora do código e Code Academy, atingindo público de ensino fundamental/médio projetos sociais, gerando interesse sobre tecnologia. 
Isso poderá incentivar o aluno a ingressar no ensino superior. Serão criados tutoriais em vídeo para auxiliar os alunos em dificuldades para concluir as 
atividades, ou não possuírem o conhecimento necessário em inglês para realizar a tarefa. Metodologia: Serão criados canais de comunicação para 
divulgar as atividades, no Youtube, Instagram ou mesmo os canais da UNESA, visando atingir o público com interesse nas áreas de TI, e ingresso na 
faculdade. Uma vez que a atividade está baseada na Estácio, utilizando ferramentas de uso aberto, incentivará o possível aluno a conhecer toda a 
infraestrutura e base que a Universidade é capaz de oferecer. Também serão criados tutoriais em vídeo disponibilizados pelos mesmos canais citados 
anteriormente, tratando dos desafios propostos pelas ferramentas de ensino de programação, que serão como um passo-a-passo da realização das 
tarefas, sugerindo atividades e impedindo que o aluno fique desanimado em caso de dificuldade com os desafios. O incentivo dos tutoriais servirão 
para que o aluno tenha um ganho de performance e interesse e ao mesmo tempo, pode servir de divulgação dos cursos de TI oferecidos pela UNESA. 
Viabilidade econômico-financeira: Serão criados conteúdos de vídeo para os tutoriais, que utilizarão na maior parte do tempo, os recursos existentes 
do desenvolvedor da atividade, gerando gasto de confecção praticamente nulo e sendo de ampla viabilidade econômico-financeira. Metas: Atingir 
grande quantidade de pessoas em idade escolar incentivando-as a se interessar na área de desenvolvimento em TI e a ingressar em cursos desta área, 
visando diminuir a deficiência de profissionais ora existente. Impacto Social: As atividades podem ser realizadas até mesmo através de um celular, 
sendo possível que o projeto consiga atingir tanto as camadas de poder econômico superior quanto as camadas mais desassistidas, que possuam o 
interesse de adquirir conhecimento e melhorar o seu status quo. Abrangência Geográfica: As ferramentas de programação, e os tutoriais serão 
disponibilizados de forma virtual, na internet, permitindo que alunos de todas as regiões do Brasil possam se beneficiar com o conteúdo oferecido, 
desde que possam acessar o conteúdo online. Referências: [1] https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/negocios/mercado-de-ti-tem-grande-
demanda-e-deficit-de-novos-profissionais-1.2219900.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Internet das Coisas (IoT) se tornou um dos campos de crescimento mais rápido, mudando a forma como interagimos com o mundo ao nosso redor. 
Um número cada vez maior de empregos exige especialização nesse campo. Porém, IoT não é uma tecnologia ou disciplina científica autônoma. Em vez 
disso, é uma combinação de campos existentes e bem estabelecidos, incluindo redes de comunicação, programação embarcada, inteligência artificial e 
segurança computacional. É um desafio encontrar uma maneira de combinar esses campos, um tanto isolados, para explorar e ensinar suas interações. 
Assim, os estudantes devem, o quanto antes, estar equipados com as ferramentas e habilidades certas para se manterem atualizados com o ritmo 
extremamente rápido da área. A teoria que os estudantes aprendem durante seus estudos pode estar desatualizada em pouco tempo. Com isso, 
justifica-se a necessidade de se obter experiência prática desde muito cedo. O desenvolvimento do pensamento computacional [1] com base na IoT, 
vem sendo considerado muito relevante na formação das habilidades essenciais dos profissionais do futuro [2]. Essas habilidades incluem a 
decomposição de problemas complexos em partes menores; a abstração; o reconhecimento de padrões; e o pensamento algoritmo, com a criação de 
uma sequência de passos para resolver um problema [1]. O objetivo deste projeto é desenvolver o conteúdo técnico com discentes dos cursos de TI da 
Unidade Recreio da UNESA, que posteriormente podem atuar como facilitadores junto aos alunos de ensino médio de escolas públicas. Na 
metodologia, o conteúdo técnico inclui cenários de aplicação da IoT, programação de microcontroladores e de aplicativos, comunicações e protocolos 
em ambientes de computação em nuvem. Em resumo, objetiva-se desenvolver tudo que é importante para que os alunos entendam como os dados 
dos objetos de IoT são adquiridos, manipulados em formato digital, transmitidos, armazenados e visualizados. Ainda na metodologia, será importante 
pensar em problemas do cotidiano,  baseados no conceito de cidades inteligentes, desenvolvendo as habilidades sociais mais importantes para futuros 
especialistas em IoT, que incluem a capacidade de encontrar informações sobre novos produtos, tecnologias e paradigmas de forma autônoma; a 
capacidade de compreender novas tecnologias e compará-las às existentes; a abstração de detalhes; e a capacidade de ver e compreender as 
interconexões entre diferentes tecnologias. Cada participante do projeto receberá um kit para desenvolvimento, composto de um ESP32 (sistema-em-
um-chip com microcontrolador integrado, Wi-Fi e Bluetooth), sensor, placa de ensaio e componentes eletrônicos para montagem dos experimentos, 
todos fornecidos pelo solicitante do projeto de extensão ou doados por empresas. Os softwares utilizados, como compiladores e ambiente de 
programação gráfica (Labview) são de uso gratuito ou de avaliação gratuita. Os alunos precisarão ter acesso a computador e internet (Wi-Fi), pessoal 
ou na escola. A meta é atuar com pelo menos 5 discentes da UNESA e 25 alunos do ensino médio. Entre os encontros, presenciais ou virtuais, os alunos 
terão acesso a vídeos gravados, com um resumo do aprendizado, para que de forma rápida possam tirar dúvidas quanto às montagens. Também terão 
acesso aos discentes da UNESA e ao professor. A ideia é que o impacto social vá além dos alunos dentro do projeto, fornecendo materiais para que 
estes propaguem o conhecimento para outros colegas dentro das escolas e divulgando o canal de comunicação para outros jovens de várias regiões. 
[1] J.  M. Wing, “Computational thinking and thinking about computing,” Philosophycal Transactions of the Royal Society A, vol. 366, pp. 3717–3725, 
2008. [2] O. Viberg and A. Mavroudi, “The role of ubiquitous computing and the internet of things for developing 21 st century skills among learners: 
Experts’ views,” in European Conference on Technology Enhanced Learning. Springer, 2018, pp. 640–643.
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Projeto(s) do curso: Jogos Digitais

Título: FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO EM GAMIFICAÇÃO E DESIGN DE JOGOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Com a transformação digital que ocorreu por conta da pandemia do COVID-19 em 2020, percebeu-se a deficiência na oferta de atividades educativas 
que motivasse alunos a estudar e ao mesmo tempo desenvolvesse a aprendizagem, bem como a falta de conhecimento por parte de profissionais da 
área de educação. De acordo com este cenário fui motiva a pesquisar como estrategicamente transformar esse cenário e identifiquei que se os 
docentes tivesse formação para elaborar atividades com base na teoria da gamificação e design de jogos a proposta de atividades seria diferenciada e 
atingiria o propósito da aprendizagem e reduziria a desmotivação dos alunos. O projeto visa formar e capacitar profissionais das diversas área como 
aplicar a estratégia de gamificação e o design de jogos  para elaboração de conteúdos analógicos e/ou digitais com foco no desenvolvimento da 
aprendizagem. As atividades poderão ocorrer de forma presencial na Unidade ou remota.
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