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PROJETOS DE EXTENSÃO 2019 - ESTÁCIO AMAZONAS

Licenciaturas

Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Segundo o Instituto Nacional de Alfabetismo Funcional (INAF) a população brasileira adulta soma 27% de analfabetos funcionais (INAF – 2017/2018). 
Considerando esses dados e  a função social das universidades, foi pensado um projeto para proporcionar aos cidadãos manauaras a partir de 15 anos 
de idade que se encaixam no perfil, aulas de alfabetização, visando levar a estes sujeitos a oportunidade de ter acesso ao uso social da leitura e da 
escrita.  Segundo Freire (1980, p.13), “só através da educação que o indivíduo adquire condições para entender e modificar o seu contexto social”, e 
considerando que a cidade de Manaus possui um grande número de adultos em condições de iletrados e analfabetos funcionais, justificamos a 
relevância deste projeto, visto que entendemos a contribuição social que o mesmo poderá trazer para esse grupo de pessoas, inserindo-as numa 
sociedade centrada na escrita. Partindo dessa premissa, propomos, como objetivo geral, alfabetizar adultos iletrados e analfabetos funcionais que 
moram e/ou trabalham em bairros próximos à IES, bem como seus funcionários que se encaixem na categoria citada no projeto e como objetivos 
específicos, promover o letramento a partir da leitura e produção de textos diversos (jornais, revistas e o conhecimento do próprio contexto social em 
que o indivíduo vive) e aprender e utilizar a matemática no cotidiano.     O trabalho será baseado no método Paulo Freire para alfabetização de 
adultos, obedecendo à sua estruturação, que ocorre em três etapas: a de investigação, a de tematização e problematização. As aulas serão ministradas 
no Laboratório de Práticas de Ensino, utilizando recursos, tais como, revistas, jornais, cadernos, lápis, borrachas e cartazes. Sabendo que no nosso 
Currículo (matriz 118), a disciplina de Educação de Jovens e Adultos é ministrada no segundo período, serão convidados a participar do projeto alunos 
desse período em diante, aliando a teoria com a prática. As aulas serão ministradas, inicialmente, três vezes por semana, podendo ser estendidas 
dependendo das necessidades dos alunos. Com relação à viabilidade econômico-financeira, acreditamos que o projeto está dentro do valor proposto 
pela IES, uma vez que intencionamos disponibilizar para cada aluno participante, uma camiseta alusiva ao projeto, papel A4, lápis em geral, borrachas, 
cadernos e outros recursos mínimos durante toda a vigência do projeto. Como metas imediatas, pretende-se iniciar com 20 alunos a partir dos 15 anos 
no turno vespertino, e dependendo da demanda, abrir vagas no turno da noite. A previsão para o aluno adquirir os primeiros processos de 
conhecimento de letras e números,  deverá ser nos três primeiros meses,  e prevendo a apropriação da leitura ao final de um semestre, impactando na 
qualidade de vida, no exercício da cidadania, na liberdade de ir e vir, no uso de recursos tecnológicos básicos, como a utilização de um telefone celular 
e o entendimento de uma mensagem televisiva ou a leitura de um outdoor.  Em um primeiro momento, serão oferecidas as vagas para moradores dos 
bairros próximos à IES.  Referências:  FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. 19. ed.; Rio de Janeiro, RJ: Paz e Terra, 1979. ________. 
Pedagogia do oprimido. 23. ed., Rio de Janeiro, RJ: Paz e Terra, 1994.  SOARES, M. Um tema em três gêneros. São Paulo, SP: Autêntica, 
1999.  _________. Alfabetização e letramento. 7. ed., São Paulo, SP: Contexto, 2017. 

Docente orientador: Elaine Freire da Silva E-mail: elaine.freire@estacio.br

Saúde

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título ACUPUNTURA COMO TRATAMENTO COMPLENTAR AO ESTRESSE EM PROFESSORES DA ÁREA DA SAÚDE. 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A acupuntura é uma terapia milenar originária da China, que consiste na aplicação de agulhas em pontos específicos do corpo para tratar doenças e 
para promover saúde, bem como protocolos para tratamento de ansiedade, estresse, e doenças como: Acidente vascular cerebral, asma, bronquite, 
cefaleia. Justificativa: A aplicação de protocolos de acupuntura podem potencializar melhoras consideráveis em pacientes dispostos  a realizar o 
tratamento de forma correta.A inserção das agulhas de Acupuntura estimula as terminações nervosas existentes na pele e nos outros tecidos, enviando 
desta forma mensagens até ao cérebro, o que desencadeia diferentes efeitos no corpo, como ação analgésica ou anti-inflamatória, por exemplo. 
Existem diversas comprovações científicas de que a acupuntura funciona mesmo, porém no Brasil ela só deve ser utilizada como forma para 
complementar o tratamento clínico orientado pelo médico. Objetivos: Aplicar técnicas de acupuntura com tentativa de minimizar ansiedade e estresse 
em professores da área de saúde.  Metodologia: Trata-se de uma evidencia cientifica, com efeitos positivos no tratamento de ansiedade e estresse, 
serão realizadas sessões a  cada semana, na tentativa de neutralizar e amenizar estresse em professores da área de saúde. Viabilidade econômica: o 
tratamento de acupuntura não requer valores  elevados, tendo em consideração a própria estrutura da IES. Material: Agulhas, sementes, Ventosa. 
Meta: Os professores deverão apresentar grau de melhora no nível de estresse e ansiedade. Impacto social: Todo protocolo  aplicado sera refletido em 
condutas educacionais, e melhoras em qualidade de ensino, podendo assim proporcionar a técnica utilizada, para todos os professores. Sera realizado 
em Manaus-AM - Faculdade Estácio. Sªo Paulo (Cidade). Prefeitura do Munic´pio de Sªo Paulo.Secretaria Municipal de Saœde. Caderno TemÆtico da 
MedicinaTradicional Chinesa [Internet]. Sªo Paulo; 2002. [citado 2006Out 16]. Dispon´vel em: 
http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//arquivos/secretarias/saude/areas_tematicas/0047/MTC_CadernoTematico.pdf  Kurebayashi LFS, Oguisso T, 
Campos PFS, Freitas GF.Acupuntura na enfermagem brasileira: uma histµria emconstru&ªo. Rev Paul Enferm. 2007;26(2):127-33.

Docente orientador: Thiago Vieira de Souza E-mail: enf.thiagosouza@hotmail.com
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Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título TURISMO RURAL NA AMAZÔNIA SETENTRIONAL: A CONSTRUÇÃO DO “ROTEIRO DO LAVRADO” COMO ALTERNATIVA DE DESENVOLVIMENTO 
PARA O PROGRAMA DE ASSENTAMENTO NOVA AMAZÔNIA EM BOA VISTA - RORAIMA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O espaço rural na Amazônia brasileira é um tema por demais oportuno para a consolidação de um amplo rol de debates. Nesse ínterim surge a 
visitação turística no espaço rural, elevando a experiência daqueles que chegam para conhecer essa realidade. Os programas de assentamento rural 
são responsáveis por promover a valorização e o retorno do homem ao campo. Junto a isso, abre-se uma oportunidade com o qual é crível conceder as 
atividades rurais um valor ainda maior, partindo da ideia de que a visitação turística do espaços rurais. O Estado de Roraima, situado na região norte 
destaca-se por abrigar uma importante área rural chamada Programa de Assentamento Nova Amazônia, localizado a 30 quilômetros da capital. A partir 
da identificação de seus recursos turísticos será possível se estruturar um roteiro chamado de “Rota do Lavrado”. A proposta justifica-se pela 
oportunidade de atuar num segmento importante para o desenvolvimento regional da Amazônia que é o turismo rural. O objetivo geral desta proposta 
é a construção de um roteiro turístico de âmbito rural para o Programa de Assentamento Nova Amazônia. Os objetivos específicos são: Inventariar as 
potencialidades turísticas da área; Georreferenciar os recursos encontrados nas propriedades; Roteirizar esses recursos para seu aproveitamento 
turístico; Sensibilizar os proprietários com os temas do turismo rural; Realizar atividades de integração entre produtores rurais envolvidos, imprensa, 
empresários e gestores públicos relacionados ao turismo de Roraima. A metodologia vislumbrada enumera-se como: inventariação completa dos 
recursos naturais, sociais, culturais, econômicos e paisagísticos conforme metodologia própria; georreferenciamento dos atrativos identificados; 
Promover ações capazes de fortalecer os valores sustentáveis dos atores envolvidos; realizar oficinas de sensibilização e capacitação turística; Elaborar 
e implementar um modelo de monitoramento do turismo. No que tange a viabilidade econômica e financeira, a iniciativa buscará o apoio e suporte 
técnico, logístico e operacional de vários parceiros. Entre eles a UERR, a UFRR, o DETUR, o SEBRAE/RR e a Escola de Agronomia da UFRR. Classificam-se 
como metas: Identificação das potencialidades existentes nas imediações do assentamento; Construção do roteiro turístico envolvendo diversos 
produtores rurais; Criação de uma cooperativa de turismo capaz de gerenciar todo processo de visitação; realização de oficinas de sensibilização e 
formação de condutores locais; valorização e aperfeiçoamento das atividades realizadas pelos produtores rurais da região. Acredita-se que os impactos 
sociais possam ser os melhores possíveis. Entre eles destacamos: a oportunidade de agregar valor as atividades rotineiras das propriedades; a geração 
de novos negócios que fortaleçam a produção rural. É importante considerar que alguns impactos sociais negativos podem surgir em razão do 
desvirtuamento da proposta original da iniciativa. Para tanto, será necessário manter vigilância em todas as etapas do processo de condução da 
visitação turística nas propriedades, bem como a correta condução das ferramentas de monitoramento da atividade que serão criadas em razão de sua 
execução. Concernente à sua abrangência geográfica o projeto de assentamento Nova Amazônia foi criado em 15 de outubro de 2001, através da 
Portaria/SR-25/nº. 010/2001, localizado nas fazendas Murupú e Cauamé, situadas à margem esquerda da BR-174, a 30 km da capital Boa Vista. A outra 
compreendida na fazenda Truarú, localizada na margem direita da BR-174, a 45 km de Boa Vista, com capacidade para atender 800 famílias. Esse 
complexo mede 77.688,3800 ha. Referências: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA. Plano de Desenvolvimento sustentável da Amazônia 
Legal: Estudos diagnósticos setoriais – PDSA 2005-2008. Universidade Federal do Pará, Organização dos Estados Americanos – OEA, Belém, 2006.

Docente orientador: Bruno Dantas Muniz de Brito E-mail: brunodibrito@hotmail.com

Licenciaturas

Projeto(s) do curso: Pedagogia
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Título PROJETANDO INTERVENÇÕES LÚDICAS NA FORMAÇÃO DO PEDAGOGO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
 
Introdução O presente projeto de extensão como parte da formação do egresso do Curso de Licenciatura Pedagogia, tem relevância acadêmica, social 
e educacional. Possibilitará ao acadêmico relacionar os conhecimentos acadêmicos, apreendidos nas diferentes disciplinas com a prática, em uma 
relação dialética; além de instigar uma postura investigativa e ainda possibilitar o desenvolvimento de diferentes habilidades conceituais e 
procedimentais referente ao trabalho com o lúdico e com a produção de diferentes materiais didático-pedagógicos, por meio do atendimento as 
crinanças oriundas da comunidade externa da IES, participação em oficinas para elaboração de materiais didático-pedagógicos, atividade campo em 
uma comunidade indígena. Justificativa O projeto de extensão objetiva possibilitar ao acadêmico do curso de Licenciatura em Pedagogia relacionar 
teoria e prática e as diversas possibilidades de se trabalhar a ludicidade com as crianças de 4 a 11 anos, em prol do desenvolvimento da criança. Diante 
da preocupação com a formação da criança, enquanto área de atuação do pedagogo, faz-se necessário criar espaço para a realização de práticas e o 
pensar sobre a contribuição do lúdico no desenvolvimento da criança, assim como o fomento da produção científica. A brinquedoteca por ser um 
núcleo de apoio pedagógico do Curso de Pedagogia, onde a criança é livre para brincar e aprender, e os profissionais em formação para pensar, 
discutir, analisar e investigar o valor do brinquedo no desenvolvimento da criança. Será o espaço que o acadêmico realizará as atividades investigativas 
e práticas,  possibilitando que o aluno some o conhecimento teórico de sala de aula com a realidade local.  Objetivos Promover o desenvolvimento 
pedagógico e social por meio de oficinas e palestras que auxiliem a prática do professor nas comunidades indígenas do Estado de Roraima; Realizar 
oficinas pedagógicas sobre jogos, brinquedos e brincadeira para melhoria da prática pedagógica nas Escolas Indígena; Proporcionar a vivencia 
profissional no espaço escolar, valorizando o lúdico no processo de ensino e aprendizagem para a formação integral e exercício da cidadania; Realizar 
atividades pedagógicas  sobre jogos, pedagógicos e brincadeiras; Contribuir com o desenvolvimento emocional e intelectual das crianças, por meio das 
brincadeiras, jogos pedagógicos e brinquedos; Instigar a criatividade dos acadêmicos por meio da brincadeira, do faz de conta, dramatização, a 
socialização; Desenvolver competência e habilidades para o exercício da docência. Instigar a formação investigativa do pedagogo; Realizar atividades 
práticas na brinquedoteca; Participar de oficina de elaboração de materiais didático-pedagógicos; Metodologia  O Monitor do projeto irá fazer 
atividade prática na Brinquedoteca com os alunos, que já estão matriculados no espaço; concomitante participarão da oficina para a elaboração dos 
materias didático-pedagógicos. Após o período de adaptação e domínio do trabalho educativo com as crianças da brinquedoteca, os monitores serão 
orientados a ter uma postura investigativa sobre o trabalho realizado e seu reflexos na aprendizagem das crianças.   Os materiais didático-pedagógicos 
produzidos pelos monitores, serão utilizados em uma oficina de formação dos professores indígenas em uma comunidade indígena definida 
posteriormente. Após a realização da atividade campo, acontecerá a produção de uma síntese da prática e tratamento dos dados coletados, para a 
produção de um artigo.    Referências Brasil, Lei. nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece a Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, DF; 23 dez.1996 _____. Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros curriculares 
Brasileiros. Brasília, DF; 1997,1999. _____. Referenciais Curriculares nacional para a educação infantil. Ministério da Educação e do Desporto. 
Secretária de Educação Fundamental. Brasília, DF, MEC/SEF, 1999. 

Docente orientador: Francisca Araújo Pereira E-mail: francisca.pereira@estacio.br

Saúde

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título ATENÇÃO DOMICILIAR AO IDOSO E SUA FAMÍLIA.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Dados do censo demográfico brasileiro do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que as projeções para o ano de 2030 são de 
que os idosos representarão 13,44% da população brasileira (IBGE, 2016). Com o envelhecimento da população é visível um aumento da 
vulnerabilidade e há uma maior incidência de doenças crônicas degenerativas nessa população (MORAES; MORAES, 2014). JUSTIFICATIVA Desta 
maneira, o desenvolvimento do presente projeto de extensão, se justifica pela necessidade de articulação e atuação conjunta entre a  o Centro 
Universitário Estácio da Amazônia e a atenção primária em saúde, além da  formação de recursos humanos para atuar no âmbito do SUS por meio do 
cuidado integral, minimizando/prevenindo complicações e melhorando a qualidade de vida dos usuários.  Esse projeto, tem como um de seus pilares, 
a articulação do ensino, do serviço e da comunidade.  OBJETIVO Prestar atendimento de enfermagem a pessoas idosas e suas famílias, desenvolver 
tecnologia em saúde educacional.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 	Realizar a avaliação global da pessoa idosa na Rede de atenção básica;	Implementar 
plano de cuidados individualizado aos idosos e suas famílias;Realizar cursos de cuidadores para a comunidade;	Promover diálogos entre a 
comunidade, ESF e acadêmicos sobre os temas maus-tratos a idosos com vistas a socialização;	Ofertar horas complementares para os acadêmicos de 
enfermagem; METODOLOGIA A execução será pelos alunos do 5° período de enfermagem, que realizarão junto com os ACS levantamento sobre o 
número de idosos adscritos,  com priorização dos idosos com maiores vulnerabilidades. Os acadêmicos de enfermagem realizarão visita domiciliar e 
aplicarão o questionário de triagem IVCF20. Com base nessa avaliação implementarão a assistência de enfermagem a partir de planos de cuidados 
individualizados em novas visitas. O IVCF-20 foi validado no Brasil por Moraes, et al (2016) e trouxe a possibilidade de reconhecimento rápido de idoso 
frágil, a ser utilizado por profissionais de saúde no Brasil. Trata-se de um questionário que abrange aspectos multidimensionais da condição de saúde 
do idoso. Quanto mais alto o valor obtido, maior é o risco de vulnerabilidade clínico-funcional do idoso (Moraes, et al, 2016).  Os cuidadores 
responsáveis pelos idosos com maiores comprometimentos serão convidados para participar de uma capacitação sobre “cuidados de 
Idosos”.  VIABILIDADE ECONOMICA   O projeto será viabilizado sem custos. Os gastos com deslocamento  dos discentes e docentes serão custeados 
pelos próprios. Para o curso de formação dos cuidadores serão utilizados recursos permanentes da instituição, como sala de aula, Datashow, 
computador.  META Motivar professores e acadêmico a estudar,  pesquisar e promover a assistência de saúde cada vez mais qualificada em 
conhecimento e competência que atendam as necessidades do mercado de trabalho. Espera-se viabilizar o desenvolvimento de tecnologias 
educacionais por meio de acadêmicos de enfermagem capacitados para o cuidado e para formar/qualificar cuidadores formais e informais. Legitimar 
no estado de Roraima a existência e qualidade dos cursos da área da saúde do Centro Universitário Estácio da Amazônia.   IMPACTO 
SOCIAL Pretende-se com o projeto causar impacto direto na qualidade de vida dos idosos atendidos e de suas famílias, através da assistência de 
enfermagem e da educação em saúde.  ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA A abrangência do projeto será o município capital do estado de Roraima, Boa 
Vista. 	  REFERÊNCIAS  MORAES EN, CARMO JA, LANNA FM, AZEVEDO RS, MACHADO CJ, ROMERO DEM. Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional-
20 (IVCF-20): reconhecimento rápido do idoso frágil. Rev Saude Publica. 2016;50:81.  IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e estatística. Disponível 
em <http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/> acesso em 21 de janeiro de 2016.  MORAES, E. N.; MORAES, F. L. Avaliação 
multidimencional do idoso. 4. Ed. Belo Horizonte: Folium, 2014. 200 p.  .

Docente orientador: Ellen Vanuza Martins Bertelli E-mail: ellenvanuza@gmail.com
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Título ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Este projeto tem por objetivo proporcionar aos acadêmicos de enfermagem da área da saúde, conhecimentos acerca das doenças imunoprevissíveis e 
dos imunobiológicos correspondentes, bem como sobre os eventos adversos pós vacinais, destino final das sobras de vacinas e lixo da sala de 
vacinação; Esclarecer os critérios e técnicas para a administração de vacinas e soros utilizados pelo Programa Nacional de Imunizações 
(PNI). OBJETIVOS ESPECÍFICOS a) Favorecer a construção de relacionamentos favoráveis entre o Centro Universitário Estácio da Amazônia a secretaria 
Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista – RR; b) Contextualizar a história do processo de construção e implementação da 
vacinação no Brasil; c) Conceituar imunobiológicos, soros, vacinação, rede de frio e imunobiológicos especiais - CRIE; d) Situar os estudantes e 
profissionais de enfermagem no processo de produção dos imunobiológicos e sua relação com o SUS e a FIOCRUZ; e) Estudar as características gerais 
das doenças imunopreveníveis; f) Intensificar o estudo do calendário vacinal e as formas de administração dos imunobiológicos; g) Identificar em cada 
imunobiológico suas características de armazenamento, temperatura, formas de aplicação, via de administração e composição da vacina, suas contra-
indicações e efeitos adversos; h) Realizar visita técnica o sistema de armazenagem de vacinas em âmbito estadual, municipal e local; i) Sensibilizar 
para a importância da enfermagem na busca do cumprimento e avaliação dos objetivos do Programa Nacional de Imunização; j) Acompanhar o 
profissional em sala de vacina e realizar atendimento de enfermagem; k) Implementar o Processo de Enfermagem no atendimento na sala de 
vacina. JUSTIFICATIVA A vacinação, como ação preventiva à saúde, é considerada a maneira mais eficaz de evitar diversas doenças imunopreveníveis. 
As ações de vacinação, coordenadas pelas Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde segue as diretrizes do Programa Nacional de 
Imunização (PNI) da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, tem o objetivo de erradicar, eliminar e controlar as doenças 
imunopreveníveis em seu território de abrangência. A vacinação oferecida pelos serviços públicos de saúde ocorre. Assim, a integração entre esses dois 
serviços é essencial para o aprimoramento do trabalho realizado nas salas de vacinas. Após quatro décadas de PNI, muitas mudanças ocorreram, 
destacando-se o aumento significativo do número de vacinas, ampliação da faixa etária e inclusão de grupos vulneráveis, o que tornou altamente 
complexo o manejo destes imunobiológicos. O processo de trabalho nas salas de vacinas, também sofreu influência de outros fatores, como a alta 
rotatividade dos trabalhadores e o aumento da demanda das atividades da equipe de enfermagem, relacionados à expansão dos programas públicos 
de saúde. Considerando a evolução da vacinação, a necessidade de capacitação e adaptação às novas demandas, o Curso de Bacharel em Enfermagem 
do Centro Universitário Estácio da Amazônia promove o Curso de Atualização em Sala de Vacinas, para estudantes de enfermagem e profissionais de 
enfermagem. METODOLOGIA A metodologia utilizada no curso se dará através de atividades teórico práticas em sala de aula e em campo prático 
(UBS e comunidade). Como técnicas de ensino para suprir esta metodologia serão utilizadas as maneiras descritas a seguir: Aula expositiva 
dialogada; - Leitura de livros e artigos; - Atividades lúdicas; - Trabalho de grupo; - Visita técnica; - Aulas práticas na Unidade Básica de 
Saúde. Almeja-se legitimar no estado de Roraima a existência e qualidade dos cursos da área da saúde do Centro Universitário Estácio da 
Amazônia. RECURSOS FÍSICOS Datashow  1 Caixa de Som 1  Microfone 1 Laboratório de enfermagem 1 Material Gráfico (Crachá, pastas, 
Outros)* 120 RECEITAS PREVISTAS Inscrição 150,00 x 120

Docente orientador: Nadja Salgueiro da Silva E-mail: nsalgueirosilva@hotmail.com

Tecnologia da Informação

Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação

Título ROBÓTICA CRIATIVA COM SCRATCH E ARDUÍNO UNO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto visa ensinar robótica com a plataforma de programação Scratch para crianças (https://scratchx.org/) integrado com placas Arduino UNO.  O 
ensino de linguagem de programação para crianças é uma prática comum em países desenvolvidos, porém pouco difundida no Brasil. Estudos 
comprovam que crianças que estudam lógica de programação adquirem habilidades cognitivas que auxiliam na capacidade de revolver problemas, 
melhoram o raciocínio lógico matemático e melhoram a capacidade de organizar o pensamento.  O uso de placas Arduino viabiliza o projeto 
financeiramente, pois elas possuem baixo custo e podem ser aplicadas em diversas áreas, que vão desde a automação industrial, a automação agrícola 
ou residencial. Há considerável evidência científica de que alunos respondem extremamente bem há assuntos que envolvam programação de robôs. E 
a criação de robôs com placas Arduino UNO é possível de ser feita e possui baixo custo.  Os alunos atendidos pelo projeto serão crianças dos 4º e 5º 
anos das escolas municipais da Prefeitura de Boa Vista. Os treinamentos serão ministrados por alunos do curso de Sistemas de Informação, que terão a 
oportunidade de colocar em prática assuntos visto em sala de aula de forma prática.  O projeto em questão, ocorrerá em parceria com um projeto já 
existente do curso de Pedagogia intitulado “Brinquedoteca”. Nesse projeto, os alunos recebem aulas de teatro, dança, contação de história e música. 
Acredita-se que adicionar o ensino de programação e robótica ao projeto vigente da Brinquedoteca irá potencializar o aprendizado das crianças.  Para 
deixar o projeto atraente para os alunos envolvidos, serão feitos semestralmente competições de robótica. Existem várias competições indicadas para 
alunos do Fundamental I, II e do ensino médio, que servem para canalizar instintos competitivos de uma forma positiva e construtiva. Essas 
competições normalmente giram em torno da capacidade dos participantes em resolver problemas em equipe. Por exemplo, pede-se aos alunos que 
construam um robô e, em seguida, executem uma corrida para ver qual robô vai mais rápido.

Docente orientador: Dion Ribeiro Laranjeira E-mail: dionribeiro.rr@gmail.com
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2019 - ESTÁCIO BELÉM

Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo

Título ESCRITÓRIO MODELO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo (EMAU) é um projeto de Extensão Universitária do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo 
da Faculdade Estácio de Belém, voltado ao atendimento de demandas sociais não contempladas pelo mercado profissional na região metropolitana de 
Belém. Este espaço servirá para discussão a respeito da vivência e das práticas dos estudantes do curso, com a finalidade não só de complementar a 
educação universitária, mas também para reafirmar um compromisso com a realidade social da comunidade onde a faculdade está inserida. Em sua 
concepção o Escritório Modelo serve para extrapolar a vivência da sala de aula e encontrar formas de diálogo com as necessidades reais da sociedade. 
Assim, a tríade: Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária, deve nortear os projetos que serão desenvolvidos no EMAU, caracterizados por uma 
comunicação constante entre sociedade e a universidade, considerando os aspectos culturais, econômicos, sociais e ambientais, para encontrar 
soluções condizentes com a realidade local a partir da vivência dos agentes envolvidos. Essa abordagem busca a formação de profissionais 
comprometidos com o desenvolvimento das cidades sem abrir mão do desenvolvimento humano, conforme indicações da Carta UNESCO/ UIA para a 
formação em arquitetura. A metodologia empregada é a da Aprendizagem Baseada em Problemas – PBL, para consolidar as atividades dos grupos de 
trabalho e conduzi-los a um melhor entendimento das complexas relações humanas, como também ao exercício multidisciplinar, envolvendo a 
comunidade e gerando conhecimento ao longo de todo o processo. Desta forma, o EMAU é de livre participação a todos os estudantes do curso de 
Arquitetura e Urbanismo, além de receber projetos que integrem de forma interdisciplinar alunos de outros cursos, fazendo deste um espaço de 
debate e produção de conhecimento que favoreça toda a sociedade.  A gestão do EMAU fica sob a responsabilidade do professor coordenador deste 
projeto de extensão, e conta como curadores dos projetos os professores membros do Núcleo Docente Estruturante – NDE. Os projetos aprovados, são 
de responsabilidade de cada professor autor dos mesmos, tendo estes que obedecer aos prazos definidos na proposta e com a obrigação de gerar de 
um artigo ou relatório técnico para dar visibilidade aos resultados. Os projetos escolhidos serão acompanhados por um professor do curso de 
Arquitetura e Urbanismo, devidamente registrado em seu conselho profissional de classe. Assim, assegura-se a participação dos alunos regularmente 
matriculados nos cursos da Instituição como colaboradores ou, em caso de alunos concluintes, como estagiários do Escritório Modelo, assegurando a 
legalidade das atividades realizadas pelos mesmos.  A Faculdade Estácio de Belém já disponibilizou uma sala com os equipamentos e mobiliários 
necessários para que o EMAU possa iniciar suas atividades e o NDE elaborou uma proposta de adequação de layout para que o espaço seja adequado 
as dinâmicas necessárias. De acordo com o Projeto de Orientação a Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo (POEMA), o EMAU é o espaço no 
qual os alunos têm a experiência mais próxima do mercado profissional e devem ter um diálogo horizontal com a comunidade e professores, a estes 
cabe apenas tutorar o processo para evitar problemas ou irregularidades e incentivar o alunado a ser cada vez mais independente na tomada de 
decisões e gestão dos projetos. O EMAU não tem fins lucrativos, terá como enfoque o atendimento de demandas sociais comunitárias, ou seja, para a 
parcela da população que não possui condições de acesso aos serviços particulares ou públicos de arquitetura e beneficiando comunidades, não 
indivíduos, portanto sem interferir no mercado de trabalho profissional. As atividades do EMAU buscam o ganho da vivência social, a experiência 
prática aliada à teoria com o intuito de melhorar o ensino e a experiência dentro da universidade e ampliar sua relação com a comunidade.

Docente orientador: Luan Rodrigo dos Santos Cavaleiro E-mail: luan.cavaleiro@live.estacio.br

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Mecânica

Título ENSINO DE TÉCNICAS DE CONSTRUÇÕES NAVAIS PARA COMUNIDADES RIBEIRINHAS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
É conhecido o  desafio de se estabelecer um ensino de qualidade aceitável em regiões menos favoráveis economicamente. Particularmente, a oferta da 
educação pública para comunidades ribeirinhas encontra desafios ainda maiores, pois “são muitos os entraves, que perpassam questões relacionadas a 
recursos humanos, à estrutura física das instituições de ensino, à carência de programas e atividades pedagógicas, a dificuldades de transporte etc.” 
(ANDRADE, 2011). Justificativa Uma forma de contribuir para o despertar dos alunos para o ensino científico seria trazer para este publico alvo o 
ensino de técnicas de construção de embarcações utilizando recursos naturais de forma sustentável. Explorar de forma didática um tema que faz parte 
do dia a dia da população ribeirinha pode servir como um grande incentivo para uma adesão da proposta de forma mais aplicada. Objetivos Levar 
conhecimento adquirido em projetos de pesquisas à nível de engenharia para alunos de ensino médio de escolas que atendam sobretudo comunidades 
ribeirinhas da grande Belém.  Metas Planejamento e execução de cursos sobre construção de embarcações utilizando recursos naturais locais de 
forma sustentável para no mínimo 2 escolas de ensino médio que tenham como público alvo comunidades ribeirinhas da grande Belém. Impacto 
Social Interação da comunidade ribeirinha com a faculdade, culminando em troca de conhecimento enriquecedora para 
ambos. Referencias ANDRADE, Roberta F. C., ANDRADE, Aldair O., Dilemas do Acesso e da Qualidade do Ensino: Reflexões sobre a Política de 
Educação em Comunidades Ribeirinhas. V Jornada Internacional de Políticas Públicas, São Luiz, Maranhão, 2011 GUALBERTO, Antônio J. P., História e 
Memória da Carpintaria Naval da Amazônia. VI Simpósio Nacional de História da Cultura – Escritas da História: Ver, Sentir, Narrar. Teresina, Piauí, 2012.

Docente orientador: Rafael Seixas dos Santos Leão E-mail: rssleao@yahoo.com.br

Gestão

Projeto(s) do curso: Administração
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Título EDUCICLAR - (EDUCAÇÃO + RECICLAGEM)

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto de Sustentabilidade EDUCICLAR, desenvolvido pelo cursos AC (Administração /Contábeis) da Estácio Belém,surgiu em Setembro de 2018, 
decorrente de associações de bairros, igrejas e de grupos informais de mulheres que queriam aprender a reaproveitar tecidos, para a confecção de 
bolsas, estojos, portas fraudas e bebês cangurus além de gerar uma fonte de renda/empregos diretos e indiretos em comunidades, cooperativas e ao 
mesmo tempo contribuir com a diminuição do impacto no meio ambiente reduzindo o lixo. Os objetivos eram capacitar pessoas em artesanato, com 
retalhos de tecidos, caixas de leite ou sucos e produzir peças utilitárias e artesanato, como: estojos, carteiras e bolsas canguru, dentre outros. Nas 
oficinas, além do aprendizado das tecnologias de produção de peças, discutiu-se a importância das anotações diárias (de vendas, compra de material), 
o associativismo e o cooperativismo, a comercialização, a qualidade dos produtos, além das questões ambientais e o papel de cada uma no processo 
de preservação do meio ambiente. A maior parte das peças foi produzida com retalhos de tecidos e de outros materiais como caixas de leites, e sucos 
que seriam destinados ao lixo. Na fabricação dessas peças, foram estimulamos a criatividade e as habilidades das participantes, agregando valores ao 
produto final. Princípios básicos para produção das peças: Com base na proposta do projeto de ser sustentável em todos os aspectos, elencamos 
alguns requisitos para a produção dos produtos, na busca de uma peça de qualidade.  JUSTIFICATIVA: Precisamos superar as barreiras do 
desconhecido através do reaproveitamento. O presente projeto justifica-se dado a necessidade de discutir com oa alunos a realidade social em que 
vivem, bem como a forma de amenizar essa situação, com vista a desenvolver a capacidade de perceber o mundo que os rodeia e modifica-lo através 
do reaproveitamento do lixo. A escola não muda a sociedade, mas pode partilhar de projetos com segmentos sociais assumindo os princípios 
democráticos articulando-se não apenas como espaço de reprodução, mas também como espaço de transformação.  OBJETIVO GERAL: Reforçar 
cada vez mais entre os alunos e a comunidade a consciência de preservação ao meio ambiente estimulando o exercício da cidadania, mostrada aos 
alunos e aos pais a importância do reaproveitamento para o meio ambiente.  METODOLOGIA: Os cursos acontecem em aulas semanais, que duram 
em torno de duas a três horas, e são realizadas oficinas para demonstração de técnicas. Os alunos são orientados a reproduzir o que foi aprendido 
durante a semana, para reforçar o aprendizado. Àqueles que não têm máquina, sugerimos fazer à mão, oportunidade para praticar a costura manual, 
que tem sido um ponto forte do projeto. Essa foi a realidade da maioria dos alunos no início do projeto. Outra metodologia empregada durante as 
capacitações é a gestão coletiva, que é trabalhada em todas as atividades do grupo como proposta de motivar o trabalho conjunto.  VIABILIDADE 
ECONÔMICO-FINANCEIRA: O valor das bolsas a serem comercializadas ficou em torno de $20,00 a R$ 30,00 e os estojos a R$ 10,00  IMPACTO 
SOCIAL: Através do projeto O ALUNO desenvolve características empreendedoras como comprometimento, planejamento de atividades e 
cumprimento de metas, além de ter independência dentro do projeto para tomada de decisão"   ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: Destina-se uma parte 
de 50%  para doações ao Hospital SANTA CASA DE MISERICÓRDIA e OFFIR LOYOLA e a outra parte dos 50%  para serem 
comercializadas.  REFERÊNCIAS: FREIRE, Genebaldo. 40 contribuições pessoais para a sustentabilidade. São Paulo: Gaia, 2005.  FREIRE, Paulo. 
Extensão ou comunicação. São Paulo. Paz e Terra. 1997. 96 p. LISPECTOR, Clarice. O ritual. In: _____. A descoberta do mundo. Rio de Janeiro: 
Rocco,1999.

Docente orientador: Alessandra Liz Rebelo Carneiro E-mail: alessandra.carneiro@estacio.br
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2019 - ESTÁCIO BH

Saúde

Projeto(s) do curso: Maturidade

Título PROGRAMA DA MATURIDADE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Coordenação do Programa da Maturidade do Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte - Campus Prado. Coordenar o acadêmico do programa e 
realizar tarefas burocráticas do mesmo.

Docente orientador: Marco Antonio Alves Lobo E-mail: marcolobo@gmail.com

Título PROGRAMA DA MATURIDADE - AERO DANCE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Com a chegada da Terceira Idade, muitas mudança vão acontecendo no corpo e na mente das pessoas. Para que se possa ter qualidade de vida nessa 
etapa, se faz necessário que a pessoa idosa se exercite de forma controlada e que também busque ambientes saudáveis emocionalmente onde possa 
conviver com outras pessoas trocando experiencias e se possível, se divertindo.  JUSTIFICATIVA A  utilização da dança na terceira idade, faz parte de 
uma terapia onde aliada à música, gera uma melhora significativa na qualidade de vida, tanto na parte de socialização como também física.  
  
Objetivos do Projeto * Melhora do condicionamento físico dos indivíduos, * Melhora do equilíbrio, * Melhora do condicionamento 
cardiorrespiratório, * Socialização * Melhora do aspecto cognitivo e emocional.  METAS A cada final de semestre, que seja possível identificar uma 
melhora sensível nos pontos qualificados nos objetivos  IMPACTO SOCIAL Percebe-se que apos alguns meses do desenvolvimento do trabalho, os 
alunos já demostram uma forte melhora em sua condição, refletindo no meio em que está inserido, haja visto pelos relatos de parentes e também pela 
própria maneira de se comportarem durante os encontros.  ABRANGÊNCIAS GEOGRÁFICAS Como se trata de um projeto executado dentro das 
dependências da Faculdade, o projeto se restringe aos alunos matriculados, por consequência restrito à área metropolitana de BH.

Docente orientador: Flávia de Cassia Michetti Viglioni Diniz E-mail: flaviaviglioni@hotmail.com

Título PROGRAMA DA MATURIDADE - BAÚ DE CAUSOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Este curso é trabalha aspectos gerais da literatura, contada e ouvida desde tempos imemoriais, até os dias de hoje. Trata-se de uma proposta de 
resgate e partilha de lembranças e de aprendizagens, curiosidades, teorias e técnicas envolvidas na arte de ler, contar e ouvir narrativas orais e escritas.

Docente orientador: Flavia Graciela de Alcantara E-mail: flavia.alcantara@estacio.br

Título PROGRAMA DA MATURIDADE - CORAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A música tem estado presente na vida dos seres humanos desde as mais remotas épocas. A linguagem musical é aquilo que conseguimos conscientizar 
ou aprender a partir da experiência. Educar musicalmente é proporcionar uma compreensão progressiva da linguagem musical, através de 
experimentos e consciência orientada. Quando cantamos entramos em contato com a nossa musicalidade e podemos adquirir conhecimentos 
importantes: percepção dos sons, acuidade auditiva, melhora cognitiva, etc. Para cantar trabalhamos o corpo, a respiração e a voz, o que nos ajuda a 
desenvolver: Coordenação motora; percepção musical; afinação; memória auditiva; concentração; cultura e conseqüentemente o respeito pela 
diversidade.                        Objetivo Geral: - Desenvolver o conhecimento e gosto pela música e aperfeiçoar a expressividade.  Objetivos 
Específicos: - Despertar o gosto pela música - Promover apresentações do coral como forma de incentivo ao educando e divulgação do trabalho 
realizado. -Estreitar o vinculo com a família, unindo esforços para melhorar a qualidade de ensino aprendizagem e relação inter 
pessoais.  Metodologia: Uma aula por semana onde trabalhamos •	NOÇÕES AVANÇADAS: RESPIRAÇÃO, EMISSÃO, ARTICULAÇÃO E IMPOSTAÇÃO E 
TÉCNICA VOCAL.  •	EXERCÍCIOS AVANÇADOS DE AFINAÇÃO, MEMORIZAÇÃO. •	DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM MUSICAL;,  •	ESTUDO 
AVANÇADO DE ASPECTOS RÍTMICOS, MELÓDICOS E HARMÔNICOS. TREINAMENTO DA ESCUTA MUSICAL. •	MONTAGEM DE 
REPERTÓRIO •	ELABORAÇÃO DE REPERTÓRIO CORAL CONDIZENTE COM O NÍVEL TÉCNICO ARTISTÍSTICO DA TURMA;   

Docente orientador: Eduardo de Oliveira Fonseca E-mail: edu3101@yahoo.com.br

Título PROGRAMA DA MATURIDADE - CULINARIA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Desenvolver interesse em relação a culinária, conhecer e identificar correspondência de pesos e medidas), técnicas de higiene e manipulação de 
alimentos, reaproveitamento total e parcial dos alimentos, cozinha saudável. Fornecer base sobre culinária em geral: tipos de cortes de legumes e 
carnes, preparação de molhos e pratos em geral; montagem e decoração de pratos e familiarizarem-se com os termos técnicos, mitos e verdades sobre 
historia e alimentação.

Docente orientador: Wellerson Fabrizio Resende Vieira E-mail: fabriziorvieira@yahoo.com.br
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Título PROGRAMA DA MATURIDADE - DANÇA FLAMENCA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O flamenco não tem idade, não tem corpo. Tem arte, expressão. Além disso, é uma excelente forma de extravasar pois exige movimento de todo o 
corpo ao mesmo tempo de formas diferentes. Suas coreografias são cercadas por mistério, repletas de significados. Caracteriza-se pela percussão dos 
pés, mãos e instrumentos. Melhora os reflexos e a coordenação motora, além de auxiliar no conhecimento rítmico, musicalidade e leveza. O curso 
oferece conhecimento sobre a história da arte flamenca, o baile, ritmo com palmas e pés, CASTANHOLAS, LEQUES, xales e outros materiais utilizados 
no baile flamenco. 

Docente orientador: Izabella Ramos Ibanes Lyra E-mail: bella_lyra@yahoo.com.br

Título PROGRAMA DA MATURIDADE - ESPANHOL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O objetivo primeiro de aprender uma língua estrangeira é a comunicação; saber se expressar e compreender possibilitando aluno o acesso a 
informações e situações de diferentes níveis:   turístico,   político,   histórico,   cultural,   artístico   e comercial. Permite a utilização de redes de 
informação e proporciona maiores possibilidades no mercado de trabalho e função interdisciplinar

Docente orientador: Eliane Rosária Souza Ramos E-mail: traducom08@yahoo.com

Título PROGRAMA DA MATURIDADE - FOTOGRAFIA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Oferecer informações técnicas e dicas para a produção de boas fotos e bons vídeos, bem com a boa utilização do equipamento que se tem em mãos, 
estudando os grandes fotógrafos e cineastas e extrair os conhecimentos e técnicas necessários para um bom resultado de captação de imagens, 
conhecendo a linguagem técnica para melhor compreensão dos sistemas de captação de imagens e edição.

Docente orientador: Emerson David Silva E-mail: davidyamas@gmail.com

Título PROGRAMA DA MATURIDADE - INGLÊS - GRAMÁTICA, CONVERSAÇÃO, VIAGENS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A língua inglesa é algo inerente à nossa cultura e cotidiano, seja ela pelo contato através dos meios de comunicação ou pelas relações interpessoais em 
um mundo cada vez mais globalizado onde as pessoas têm um acesso muito maior a viagens ao exterior e onde muitos possuem amigos e/ou parentes 
residindo fora do país. Porém, em oposição ao acesso a diferentes conteúdos e oportunidades, nos falta a habilidade para realmente nos 
comunicarmos e poder usufruir de forma satisfatória de tudo o que nos é ofertado, muitas vezes devido a bloqueios – por experiências anteriores 
frustradas na tentativa de aprender uma segunda língua - ou mesmo pela cobrança exacerbada que impomos sobre nós mesmos. Com esse intuito, 
aliado a grande difusão no meio médico da importância de se aprender uma língua diferente da nossa para se evitar e/ou desacelerar doenças 
degenerativas do cérebro, as aulas de língua inglesa são extremamente requisitadas e procuradas para o público da terceira idade. As aulas são 
ministradas uma vez por semana a cada nível. São adotados livros:  didático com o qual estudamos gramática com enfoque nas habilidades de fala, 
escrita, escuta e leitura; e literários onde praticamos a oratória, discussão e análise de temas praticando assim uma maior conversação e situações 
específicas vivenciadas em viagens. O livro é usado como o guia e norte das aulas, porém o objetivo principal é a conversação e a perda da resistência 
com a língua, motivo pelo qual muitas pessoas não conseguem se comunicar ou desistem de estudar uma língua estrangeira. 

Docente orientador: Ana Claudia Mioto E-mail: acmioto@gmail.com

Título PROGRAMA DA MATURIDADE - OFICINA DA MEMÓRIA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A oficina da memória oferta atividades práticas e conteúdos teóricos a respeito do psiquismo e das funções cerebrais, com ênfase em atividades que 
estimulem a capacidade mnemônica, atenção, concentração e os diversos tipos de inteligência. 

Docente orientador: Patricia Antunes Tavares E-mail: patiterapia@yahoo.com.br

Título PROGRAMA DA MATURIDADE - PSICOLOGIA PARA MATURIDADE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A disciplina de psicologia para a maturidade tem o propósito de debater temas de interesse do grupo relativos ao comportamento humano e ao estudo 
da mente, contribuindo com a ampliação de conhecimentos; autoconhecimento; melhora nos relacionamentos pessoais e promoção da saúde 
psicossocial e pessoas acima de 50 anos.  Objetivos: Ampliar conhecimentos sobre a mente e sobre o comportamento humano; Promover o 
autoconhecimento; Desenvolver técnicas de relaxamento e controle das emoções através de exercícios de meditação; Promover a integração 
social; Refletir sobre condutas e relacionamentos interpessoal; Promover a saúde psicossocial.  Metodologia: Meditação; Método da 
roda; Aprendizagem significativa. 

Docente orientador: Renata Mafra Giffoni E-mail: regiffoni@gmail.com

Título PROGRAMA DA MATURIDADE - SEXUALIDADE NA MATURIDADE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Essa disciplina visa trabalhar o comportamento sexual, abrangendo áreas da medicina, psicologia, psiquiatria. Despertando interesse para 
conhecimento do corpo humano. 

Docente orientador: Ana Flávia Souza Diniz da Silva E-mail: anaflaviasouza00@yahoo.com.br

Título PROGRAMA DA MATURIDADE - TAI CHI CHAN

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A pratica do Tai chi é uma verdadeira terapia onde o corpo e mente são estimulados através de diferentes movimentos.

Docente orientador: José Vicente Medeiros Filho E-mail: vicentetaichi@ig.com.br
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Título PROGRAMA DA MATURIDADE - TEATRO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O teatro voltado para maturidade é uma poderosa ferramenta de sociabilização e  integração de grupo. Visa promover também a qualidade de vida 
através dos exercícios de respiração, expressão vocal e corporal e a troca de experiências de vida, já que o instrumento de trabalho do ator é seu 
corpo, sua voz, suas vivências e sua forma de enxergar o mundo. Desta forma, esta disciplina movimenta os alunos como um todo, no que diz respeito 
à saúde física, mental e emocional. A população idosa em nosso país, na maioria das vezes é deixada de lado após a aposentadoria. Entende-se que, 
depois disso, ou o idoso ele não tem mais utilidade, ou ele está  ali para servir os familiares que ainda se encontram em “ idade produtiva” . As 
colocações anteriores são uma observação muito comum, vinda dos alunos do projeto da maturidade. Poder proporcionar a este público a atividade 
teatral, dentro do projeto da maturidade, viabiliza acordar sonhos adormecidos, leva a tomar consciência do próprio corpo, refletir sobre o seu ser 
estar no mundo, gera trocas de experiências vividas por pessoas de uma mesma geração e fortalece cada um dos alunos envolvidos no projeto. A 
partir do exposto acima, o teatro visa desenvolver: TRABALHAR E SE EXPRESSAR EM SITUAÇÃO DE GRUPO;  POSICIONAR-SE CRITICAMENTE SOBRE 
SEU PRÓPRIO DESEMPENHO; SABER SE EXPRESSAR EXPLORANDO A VOZ E O CORPO COM CONFIANÇA E DESEMBARAÇO;  ELABORAR CENAS TEATRAIS; 
 
TER NOÇÕES BÁSICAS DA FUNÇÃO DE DIRETOR, PRODUTOR, ATOR, FIGURINISTA, ILUMINADOR SONOPLASTA E  MAQUIADOR; PARTICIPAR DE MODO 
ATIVO E CRIADOR DOS EXERCÍCIOS PRÁTICOS PROPOSTOS DE IMPROVISAÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO CÊNICA 

Docente orientador: Talita Braga Rodrigues E-mail: talitabraga@yahoo.com.br

Título PROGRAMA DA MATURIDADE - TÉCNICAS EM DESENHO E PINTURA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto de Pintura básica para pessoas acima de 50 anos, possui como o objetivo o conhecimento dos alunos iniciantes nas técnicas básicas da 
aquarela, através do trabalho com as técnicas de pintura com aquarela. Nesse trabalho os alunos são estimulados a realizar trabalhos de pintura com 
referências em imagens escolhidas por eles com o acompanhamento e orientação da professora. São trabalhadas com os alunos as técnicas da 
aquarela, tópicos fundamentais para o desenvolvimento do domínio técnico do aluno. As aulas são práticas realizadas em um ateliê de desenho, o 
material é individual e a temática das pinturas é escolhida pelos alunos, a professora tem o papel de orientar, ensinar e acompanhar o trabalho 
individual. Os temas trabalhados foram: desenho básico, técnicas de pintura com aquarela (aguadas, manchas, técnicas mistas) teoria da cor, técnica 
da composição e perspectiva.

Docente orientador: Renata Silva Garboci Beloni Rosa E-mail: renatagarboci@yahoo.com.br
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Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção

Título IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO EM UMA EMPRESA DE CONFECÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A falta de planejamento operacional geralmente leva ao retrabalho ou a resultados inesperados, consequentemente podendo gerar perdas financeiras 
para o empresário e desmotivação ou penalidade para o executor operacional.  Tal problemática encontra-se presente em várias empresas, uma delas 
é a microempresa “DB” de confecções de origem familiar que atua no Distrito Federal e possui grande expectativa de crescimento para os próximos 
anos. Após realização de visita in loco, pode-se observar que os envolvidos (gestores e colaboradores) possuem grande conhecimento técnico no que 
diz respeito ao processo de confecção (produção), porém no que diz respeito ao gerenciamento empresarial (planejamento e controle de produção), 
pode-se observar a deficiência e consequentemente as oportunidades de melhorias.  O Planejamento e controle da produção é uma área central na 
engenharia de produção, sobretudo quando há empresas que estabelecem produções em lotes ou em pequenas séries (encomendas) a programação 
precisa atender alguns objetivos conflitantes como atender aos prazos estabelecidos, manter a capacidade produtiva ao limite máximo estabelecido e 
minimizar os estoques de matérias primas e produtos acabados. O PCP é desenvolvido em três grandes fases: Estratégica onde as decisões são de 
longo prazo, tática como decisões em médio prazo e operacional, a curto prazo afim de garantir que os recursos produtivos estejam disponíveis na 
quantidade, no momento e no nível de qualidade adequados. Dessa forma o PCP faz a ligação entre as áreas estratégica, tática e operacional nas 
empresas de confecção, conciliando o planejamento estratégico da empresa com as atividades desempenhadas diariamente no “chão da fábrica”. Este 
projeto propõe desenvolver o planejamento da produção a curto prazo na DB confecções e tem como proposta objetiva especificamente a coleta de 
dados de produção, descrição do processo produtivo da empresa e cálculo das capacidades produtivas e necessidades de materiais para fabricação dos 
produtos.  Para isso, faz-se necessário a participação de três alunos do curso de engenharia de produção e que já cursaram as disciplinas de 
Planejamento e Controle da Produção I e II, afim de analisar o desempenho e rendimento produtivo durante a aplicação das metodologias de cálculos 
de PCP utilizadas. Será utilizado o software de simulação Arena, no qual poderá apresentar o fluxo produtivo da empresa objeto de estudo e o 
software Project libre que irá consolidar as quantidades e momentos de aquisição ou fabricação. Também será calculado e planejado os recursos a 
serem utilizados na produção, como a capacidade de máquina, os recursos humanos necessários. Ao final de cada processo será desenvolvido 
relatório afim de obter indicadores e poder parametrizar ou metrificar os resultados obtidos.

Docente orientador: Breno Peixoto Cortez E-mail: brenorn@hotmail.com

Licenciaturas

Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título BRINQUEDOTECA SOLIDÁRIA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O ato de brincar tem sido cada vez mais reconhecido e valorizado, assim como destaca Santos (2001). Esta realidade tem feito com que a dimensão 
lúdica se torne objeto de estudo de relevância pelo favorecimento que ela oportuniza ao desenvolvimento infantil  No entanto, o que se constata é 
que os espaços social e educacional da atualidade têm andado na contramão desta realidade. Isso porque, às crianças, o espaço do brincar tem sido 
cerceado por diferentes motivos. No contexto educativo formal, o que se percebe é uma preocupação fortalecida com a priorização do 
desenvolvimento de objetivos conceituais junto aos alunos, de modo que a dimensão lúdica do educar tem, cada vez, mais cedido espaço ao 
cumprimento da função educativa meramente técnica. No espaço social, a preocupação com a violência e a pouca disponibilidade de tempo dos pais 
tem levado estes a buscarem alternativas de brincar cada vez mais circunscritas ao espaço doméstico, em que a opção por recursos tecnológicos tem 
ganhado cada vez mais força. Nesse sentido, Magalhães e Pontes (2002) consideram que resgatar o espaço, o tempo e os recursos lúdicos é, sem 
dúvida, um dos maiores compromissos e desafios atuais dos profissionais em educação.  Assim, este projeto tem por objetivo construir uma 
brinquedoteca para doação a uma instituição educativa, em espaço escolar ou não escolar, do tipo formal, informal ou não-formal, que atenda crianças 
carentes e em situação de risco e vulnerabilidade social. Para realização deste projeto são observados e cumpridos alguns procedimentos de 
planejamento, arrecadação de doações, organização do espaço e planejamento e realização de evento de culminância, visando o planejamento. A 
escolha da  instituição a ser beneficiada segue alguns critérios: •	estar localizada em cidades circunvizinhas à Estácio e ofertar serviços à crianças em 
situação de risco e vulnerabilidade social; •	ter um espaço disponível a ser dedicado exclusivamente ao projeto e ser comprometer com os termos de 
recebimento da brinquedoteca; •	a instituição escolhida segue a lista de espera, conforme inscrição na página do Facebook: Brinquedoteca 
Solidária. Após a escolha da instituição, iniciam-se os trabalhos de planejamento do espaço e desenvolvimento de ações sociais para aquisição dos 
materiais necessários. Também se procede o trabalho de restauração de materiais usados recebidos em doação e confecção de mobiliário e outros 
materiais que se façam necessários. Os recursos materiais e financeiros necessários à construção da Brinquedoteca Solidária provêm de ações sociais, 
como bazares e rifas, desenvolvidas pelo grupo do projeto e de doações de parceiros do projeto. A culminância do trabalho acontece com o ato formal 
de entrega da brinquedoteca pelo grupo de voluntários à instituição beneficiada, com a realização de atividades lúdicas, oficinas e lanche junto às 
crianças da instituição.  Este projeto pode contribuir para o (re) significar do fazer lúdico e pedagógico nas instituições beneficiadas, de modo que os 
alunos possam vivenciar diferentes experiências significativas e promotoras da aprendizagem e desenvolvimento. Esta experiência também promove a 
prática de responsabilidade social, em diferentes aspectos. Em primeiro lugar, por seu objetivo e população pretendida quando intenta levar à crianças 
a oportunidade de vivências lúdicas e pedagógicas que, por vezes, podem ser inacessíveis a elas. De outro lado, pela possibilidade de um fazer 
sustentável, por meio da construção de um espaço e elaboração de materiais a partir de recursos e das  ações sociais que são desenvolvidas como 
possibilidade de angariar os recursos necessários à brinquedoteca. Referências: MAGALHÃES, C. M. C. & Pontes, F. A. R. Criação e Manutenção 
de Brinquedotecas: Reflexões acerca do Desenvolvimento de Parcerias. Psicologia: Reflexão e Crítica, v. 15, n. 1, p. 235-242, 2002. SANTOS, S.M.P.  
Apresentação. In S. M. P. Santos (Org.) A ludicidade como ciência. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001.

Docente orientador: Helen Tatiana dos Santos Lima E-mail: helen.lima@estacio.br
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Título EDUCAÇÂO PARA O TRÂNSITO: UMA ABORDAGEM PARA A CONSCIENTIZAÇÃO INFANTIL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Projeto tem como objetivo geral: compreender as práticas de cidadania e educação no trânsito na prevenção de possíveis riscos. Tem também como 
objetivos específicos: Analisar as suas atitudes como pedestres; Identificar a importância da faixa de pedestres; Entender por meio de simulações as leis 
de trânsito e o seu frequente uso; Desenvolver atividades que possibilitem comportamentos seguros no trânsito e que previna acidentes. A sociedade 
brasileira tem enfrentado diversos problemas éticos e sociais, entre estes destaca- se a educação para o trânsito. Trata-se de uma problemática de 
grande relevância social e que necessita de um novo olhar na prevenção de acidentes nas vias públicas que possivelmente, todos os dias crianças e 
adultos são vítimas.  Diante desse cenário, faz- se necessário, como forma de conscientização das crianças sobre os perigos de práticas indevidas no 
trânsito, que elas repensem os seus valores e atitudes acerca do trânsito, tendo em vista, os dados estatísticos da Organização Mundial de Saúde 
(OMS, 2005), um milhão de crianças de 0 a 14 anos morrem em decorrência de acidentes todos os anos ao redor do mundo e cerca de 50 milhões 
ficam com sequelas permanentes. O Brasil encontra- se nesse cenário de perdas, por isso, essa discussão deve ser inserida no contexto educacional, a 
fim de serem trabalhadas para reduzir o número de acidentes no trânsito e promover melhorias no âmbito social. De acordo coma as Diretrizes 
Nacionais da Educação para o Trânsito (BRASIL, 2009 p. 6):  [...] a inserção do tema trânsito nas áreas curriculares deve ir além de ensinar o que fazer; 
deve ensinar como ser. Trabalhar em favor de uma educação para a vida, que contribua para o desenvolvimento das pessoas em sua socialização no 
espaço público é o grande desafio e o compromisso a ser assumido pelos professores do ensino fundamental. Assim, a problemática que fez surgir 
essa proposta é: de que maneira se pode favorecer para que as crianças reflitam sobre suas atitudes como pedestres e como melhor conscientiza-las 
sobre as suas práticas de cidadania no trânsito? Está claro, portanto a urgência de agir sobre essa problemática, uma vez que ela é um elemento 
essencial e de grande importância para a sociedade atual, além de ser “direito de todos e constitui dever para os componentes do sistema nacional de 
trânsito” (BRASIL, 2013, p. 39). Acredita-se que os alunos do ensino fundamental precisam ser ensinados de maneira significativa, para que 
compreendam a importância de práticas corretas no trânsito, e não apenas saibam o que deve ser feito de modo que não lhes façam sentido.  Para 
tanto, de acordo com o documento citado acima (BRASIL, 2009, p. 8-9) são apresentados três blocos para trabalhar a educação para o trânsito nos 
anos iniciais do ensino fundamental, nele são propostas: a reflexão do aluno a respeito de onde vive dos lugares que frequenta no seu cotidiano; as 
formas de locomoção utilizadas, considerando todos os aspectos sociais; bem como, os seus direitos de ir e vir.  Portanto, este trabalho pretende 
contribuir para a formação de futuros cidadãos conscientes, autônomos e críticos e consequentemente, pedestres educados no trânsito e também 
futuros motoristas conscientes. Busca favorecer a conscientização e a formação de cidadãos responsáveis os quais procurem respeitar o outro e 
também reconhecer e respeitar as normas sociais. Através deste projeto, as crianças terão a oportunidade de conhecer, refletir e aplicar melhor as leis 
de trânsito de forma dinâmica e interativa. E posteriormente serão capazes de terem opiniões sobre os problemas de trânsito e de exercerem a 
cidadania. BRASIL. Ministério das Cidades. Diretrizes nacionais da educação para o trânsito no ensino fundamental. Ministério das Cidades, 
Departamento Nacional de Trânsito, Conselho Nacional de Trânsito. Brasília: Ministério das Cidades, 2009. BRASIL. Código de Trânsito Brasileiro, lei nº 
9.503, de 23/09/97. 1997a. Disponível em: Acesso em: 20/out./2018.

Docente orientador: Xênia Mara Honório Silva E-mail: xenia.honorio@estacio.br

Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado

Título A MODALIDADE VOLEIBOL COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL EM UMA COMUNIDADE CARENTE DO DISTRITO FEDERAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O presente projeto ESPORTIVO SOCIAL pretende desenvolver a prática da modalidade voleibol em uma escola pública do Distrito Federal em uma 
cidade carente no qual que vem crescendo a violência significativamente a cada dia nesta comunidade O voleibol proporciona através de sua prática 
princípios fundamentais como: respeito, solidariedade, trabalho em equipe, fair-play, cooperação entre outros Por todos os motivos apresentados, 
ainda há uma lacuna na literatura específica ao tema relacionado a projetos esportivos sociais veiculados ao esporte no âmbito escolar. Assim, reforça-
se a necessidade de buscar evidencias concretas em relação a prática da modalidade esportiva voleibol, entendo-a como parte integrante do 
desenvolvimento integral do indivíduo.   JUSTIFICATIVA  O esporte é um instrumento valioso para a prevenção à violência em comunidades carentes 
e para jovens em situação de risco. Por tal motivo pretendo desenvolver um projeto esportivo social em uma escola pública do Distrito Federal em uma 
comunidade carente no contra turno com o apoio dessa renomada instituição. A cidade estrutural é a segunda maior área de invasão do DF, porém 
considerada a invasão em condições mais críticas do DF. Os moradores da cidade Estrutural sofrem com ruas estreitas e sem asfaltos, carências de 
escolas e hospitais: há apenas uma escola de nível fundamental, a escola Classe 01; e um posto de saúde, para atender uma população estimada de 35 
mil habitantes em 2005. Não há Corpo de Bombeiros para conter os constantes incêndios de barracos no local. Há postos policiais da PM e da polícia 
Civil. O espaço onde é localizada a cidade, tem passado por valorização, pois é a aglomeração urbana mais próxima de Brasília entre todas as cidades 
do Distrito federal.  A proposta do programa é oferecer, prioritariamente, às crianças e adolescentes, alternativa diferente de vida usando atividades 
sócio recreativas esportivas e de lazer, em que os valores como cooperação, solidariedade, pensamento crítico, autoestima, propiciem 
enriquecimentos internos, transformando assim as expressões da sua conduta.    O motivo pela escolha deste projeto de extensão  se dá pela 
importância de desenvolver o esporte beneficiando a comunidade de risco.  OBJETIVO GERAL  Desenvolver a modalidade VOLEIBOL como projeto 
social esportivo e ferramenta de inclusão em uma escola pública do Distrito Federal em uma comunidade carente.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Estimular a cooperação, integração e a socialização. Proporcionar a inclusão social. Desenvolver os aspectos cognitivo e afetivo/emocional através 
dos movimentos corporais. METODOLOGIA Será realizado em uma escola pública do DF com alunos que compreendem a idade entre 12 e 15 anos e 
estão cursando o ensino fundamental II.  As aulas serão ministradas 1 vez por semana com duração de 3 horas no contra turno dos estudantes. A 
equipe que atuará para a realização do projeto será conduzida por mim e 10  estudantes de licenciatura do Centro Universitário Estácio 
Brasília.  Viabilidade Todo gasto relacionado ao projeto será custeado será de responsabilidade do pesquisador. Impacto social Atingirá um público 
de uma comunidade extremamente carente que terá oportunidade de vivenciar o esporte tirando os da rua e da situação de risco. Número previsto de 
benificiários Cerca de 150 alunos. Abrangência geográfica Comunidade de uma escola pública da Cidade estrutural CRONOGRAMA 1 - Avaliação da 
realidade local: 2/2019.  2 – Seleção dos alunos: 2/2019  3 – Avaliação antropométrica: 2/2019 4 - Início das aulas: 2/2019 5- Submissão do resumo 
para II Mostra de Extensão da Estácio: 4/2019  6 - Entrega do Primeiro Relatório Trimestral: 03/05/2019  7 - Entrega do Segundo Relatório 
Trimestral: 02/08/2019  8 - Entrega do Terceiro Relatório Trimestral: 05/11/2019  9 - Finalização da execução do plano de trabalho: 31/01/2020 -
  
10 -  Entrega do Relatório Final: 04/02/2020

Docente orientador: Marcus Tulius de Paula Senna E-mail: marcustenis@yahoo.com.br
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Título VIVENDO E APRENDENDO COM A EDUCAÇÃO FÍSICA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Um dos quesitos que provocou a busca pelo projeto de Extensão foi levar o graduando para vivenciar na prática o que está estudando enquanto 
conceito, para justificar essa dimensão, necessita do desenvolvimento procedimental para poder colocar tudo que aprendeu em sala de aula e 
conhecer a realidade da Educação Física escolar. Os alunos quando participam das atividades práticas no curso sempre têm dificuldades no 
planejamento didático.  A Educação Física é uma disciplina que não se resume apenas aos atos motores, mas é, sim, uma disciplina intrinsecamente 
ligada ao desenvolvimento integral do ser humano começando a ser trabalhada desde o seu nascimento.  Outro ponto é que na Secretaria de 
Educação do Distrito Federal-SEEDF, não existe um profissional habilitado em Educação Física para atuar na Educação Infantil e no Ensino Fundamental 
I exercendo sua função conforme a Lei 9.696/98.   Uma motivação para que esse estudo adentrasse nessa temática foi justamente a importância da 
prática da regência do graduando em Educação Física na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I nas escolas públicas da Região Administrativa do 
Recanto das Emas.  Justificativa Levando em consideração que o Curso de Educação Física busca preencher uma importante lacuna na sociedade ao 
formar um Professor de Educação Física para atuar com excelência na construção da cidadania plena e transformação social.  O projeto de Extensão 
tem a responsabilidade social relacionada com as funções de ensino, pesquisa e extensão. Tratando do projeto existe a necessidade dos graduandos 
buscarem uma formação prática, voltada para a regência escolar.  Objetivo geral Desenvolver a prática da regência dos graduandos do curso de 
Educação Física com os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I nas escolas públicas do Recanto das Emas.  Objetivos 
específicos Desenvolver as habilidades dos graduandos na formação pedagógica; Promover atividades lúdicas aos alunos por meio do brincar, 
brincadeiras e jogos lúdicos. Vivência dos graduandos no meio escolar.  Metodologia O método a seguir será o mesmo da SEEDF, desenvolvendo a 
prática pedagógica de acordo com os teóricos Lev Vygostky, Jean Piaget e Henry Wallon que fundamentam os RCN’s, PCN’s, CMB e as DCN’s. Além das 
metodologias de ensino Global Funcional e Recreativas ligadas com a Educação Física. Viabilidade econômica financeira Não haverá necessidade da 
Instituição de Ensino Superior investir nenhum recurso financeiro.  Metas Oportunizar aos graduandos do curso de Educação Física do Centro 
Universitário Estácio de Brasília experiências significativas para atuarem na prática em contextos educacionais dos anos iniciais da rede pública de 
ensino. Oferecer aos alunos das Instituições escolhidas aulas de Educação Física escolar comprometidas com o desenvolvimento holístico do aluno. 
  
Impacto social O projeto de Extensão será realizado em duas escolas públicas do Distrito Federal, localizadas na Região Administrativa do Recanto das 
Emas.  O Centro de Educação Infantil 603, com 364 alunos, matriculados nos turnos matutino (200 alunos) e vespertino (164).  E o Centro de Educação 
Infantil e Fundamental 115, com 835 alunos, nos turnos matutino (412 alunos) e vespertino (423 alunos).  Abrangência geográfica O curso de 
Educação Física do Centro Universitário Estácio de Brasília se compromete a garantir uma excelente qualidade de ensino para as duas escolas públicas 
da cidade do Recanto das Emas buscando promover um ensino com qualidade e almejando ampliar esta rede de práticas para outras escolas 
futuramente.  Referências BRASIL. Ministério da Educação de Educação Básica. Diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Brasília, DF: 
MEC, 2009. LEI Nº 9.696, DE 1º DE SETEMBRO DE 1998 - http://www.camara.gov.br/sileg/integras/104896.pdf             acesso em 5/11/2018 ás 
15:15 SOUSA, João Valdir Alves. Formação de Professores para Educação Básica: dez anos da LDB. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2010.

Docente orientador: João Carlos Ferreira do Prado E-mail: joaocarlosfprado@hotmail.com

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título HERÓI MIRIM

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O HERÓI MIRIM é um projeto multidisciplinar que forma e qualifica crianças e jovens em tempo de paz, para o socorro imediato às vítimas em tempos 
da marginalidade, catástrofes e calamidades; Planeja e executa campanhas de promoção de saúde pública e prevenção em saúde, eventos educativos e 
esportivos, solenidades e festividades cívicas; Promove o sentimento patriótico; Estimula o reconhecimento e valorização da disciplina, ordem, 
altruísmo, hierarquia e cortesia; Divulga o projeto para a sociedade de uma forma encantadora e benéfica, conquistando crianças e jovens e adultos, 
ajudando no crescimento pessoal e familiar.  Justificativa: Este projeto é destinado às crianças e adolescentes com idades de 9 a 15 anos, que vivem 
em situação de vulnerabilidade e em trabalho informal,  proporcionando a estes condições que os auxiliem a abandonar maus hábitos e substituí-los 
por maneiras de agir melhor. É uma forma de ocupar a semana destes alunos com atividades esportivas, dinâmicas e recreativas, incentivando a uma 
vida sadia e com desenvolvimentos.   Objetivos: •	Ajudar, ensinar e trabalhar para que a juventude conheça o que é ser um cidadão, formando um 
caráter, disciplina, respeito, tornar jovens e crianças em homens de valor. •	Promover atividades que ocupem a mente desta sociedade •	Aprender 
valores éticos, morais, cidadania, saúde, educação, boas maneiras, obediência. •	Afastar as crianças das drogas e marginalidade •	Promover saúde 
para a população •	Melhorar o comportamento junto à escola e à família;   Metodologia: Serão selecionados crianças e jovens da cidade de 
Taguatinga (DF) e/ou Gama (DF), através de 3 etapas (prova básica de conhecimentos, situação familiar, entrevista pessoal). Os alunos irão ter 1 aula 
na semana, sendo que serão dividos em agrupamentos.  Durante a semana eles terão ocupações diversas de atividades como Primeiros socorros, 
saúde coletiva,  Passeios, Oratória, Atividade Física, Esportes, entre outros. Os alunos começam recebendo uniforme contendo blusa, short e calça, 
recebendo instruções do uso obrigatório, serão avaliados mensalmente no projeto através de 3 pontos: Desenvolvimento na escola, no projeto e 
Familiar;   Será utilizado datashow, materiais esportivos, cordas, caderno, kits de primeiros socorros.  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 areas: Familiar, escolar e pessoal. Divulgar o nome da Faculdade Estácio como portadora e 
iniciadora do projeto Incentivar os acadêmicos de Enfermagem e Educação Física a promoverem atividades beneficentes a população, buscando 
promoção e prevenção a saúde dos moradores. Promover saúde, mudança de hábitos e desenvolvimento na vida dos moradores da cidade; Preparar 
os alunos para atendimentos básicos de primeiros socorros e saúde coletiva; Ambientar os alunos a práticas esportivas  Impacto Social: •	Afastar as 
crianças das drogas e marginalidade •	Desenvolver o desejo de aprimorar o conhecimento sobre os temas importantes da sua vida cotidiana, como: 
noção de primeiros socorros, saúde, doenças infecto-contagiosas, acidentes domésticos, meio ambiente, cidadania, civismo, educação no trânsito, 
entre outros. •	Socializar informações sobre os interesses das crianças e adolescentes com suas famílias; •	Fortalecer a criatividade, iniciativa e 
autonomia das famílias das crianças e adolescentes atendidos, levando em conta a promoção da auto-estima de todos os componentes 
familiares;  Abrangência geográfica:  O projeto visa abordar e envolver moradores da região do Distrito Federal, em específico a cidade do Gama e 
Taguatinga.  Referências: https://www.facebook.com/heroimirim/ https://www.bombeiros.go.gov.br/wp-content/uploads/2012/06/PROEBOM-
Programa-Educacional-Bombeiro-Mirim-1.pdf https://www.jusbrasil.com.br/topicos/27226297/projeto-bombeiro-mirim

Docente orientador: Marcos André de Souza Lima E-mail: marcosandreiteb@gmail.com

Projeto(s) do curso: Fisioterapia
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Título SAÚDE NA ESCOLA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Nas últimas décadas, a percepção dos países sobre o conceito e a prática de saúde escolar e de promoção da saúde tem mudado. Na década de 80, a 
crítica do setor de Educação em relação ao setor de Saúde de que este não utilizava a escola como uma aliada e parceira tornou-se mais contundente. 
Ao mesmo tempo, os resultados de vários estudos indicaram que a educação para a saúde, baseada no modelo médico tradicional e focalizada no 
controle e na prevenção de doenças, é pouco efetiva para estabelecer mudanças de atitudes e opções mais saudáveis de vida que minimizem as 
situações de risco à saúde de crianças, adolescentes e jovens adultos (BRASIL, 2006).  Justificativa: Prevalências preocupantes de dislipidemia, 
hiperglicemia e pressão arterial elevada também têm sido observadas na população pediátrica.  Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia a 
pressão alta já atinge 6% das crianças e adolescentes no Brasil, o que corresponde a uma média de 5 milhões de menores de 18 anos. Segundo a 
Sociedade Brasileira de Diabetes há no Brasil cerca de 12 milhões de diabéticos. Destes cerca de 97,3 mil estão na faixa etária de 0 a 29 anos. Dito isso, 
entende-se que muitas crianças e adolescentes tem diabetes e os pais não sabem.   Objetivos: Prestar atendimento básico de saúde direto nas escolas 
públicas: •	Prevenir contra riscos de obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares; •	Identifica e/ou prevenir desequilíbrios de 
postura; •	Verifique a existência de condições alimentares pouco saudáveis e corrigi-las; •	Melhorar o desenvolvimento neuropsicomotor das 
crianças especiais.  Metodologia: O projeto é aberto para todos os cursos da saúde. Será  aferido a pressão arterial, com uso de esfigmomanômetro 
anaeróide (pediátrico), e dosagem de glicose e colesterol com uso de aparelho medidor a partir de gota de sangue capilar, feita com utilização de 
lanceta. Avaliação postural, pelos alunos de fisioterapia que tenham cursado a disciplina de avaliação funcional. Os alunos da nutrição realizarão a 
avaliação nutricional. Os alunos de nutrição, enfermagem e educação física realizarão avaliação antropométrica. E os alunos da fisioterapia 
acompanharão os alunos com deficiências múltiplas. Os procedimentos só serão realizados após autorização dos pais através do preenchimento do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Também será encaminhado aos responsáveis um questionário, afim de detectar fatores de risco 
familiares.   Viabilidade econômico-financeira : O projeto necessita da compra de materiais e insumos. Para que os dados do projeto possam ser 
publicados, os materiais tem que ser específicos do  projeto, sem uso rotineiro em aulas práticas. Dessa forma, alguns materiais já foram comprados 
pela professora responsável como, estetoscópios, esfignomanômetros pediátricos, glicosímetros, balanças de bioimpedância, fitas métricas; porém 
para atendermos mais escolas, serão necessários mais materiais. Já os insumos necessitam serem comprados rotineiramente, como algodão, álcool, 
fitas de glicose e colesterol. Todos os materiais e insumos são encontrado facilmente.   Metas : Mencionado abaixo*  Impacto social : O projeto 
possui relevância e impacto tanto para nossos discentes e instituição como para as escolas e participantes. O MEC cobra das escolas públicas a 
realização de projetos na área da saúde, dessa forma, as escolas que aderem ao projeto, estão cumprindo esse requisito do MEC.   Abrangência 
geográfica : Qualquer escola pública do Distrito Federal será acolhida pelo projeto: atualmente o projeto é realizado em duas escolas de educação 
infantil, uma na cidade satélite do Recanto das Emas e outra na Ceilândia, com vistas para atendimento em mais uma escola no Recanto das Emas em 
2019.  Referências BRASIL, Ministério da Saúde; ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Escolas Promotoras de Saúde: experiências do Brasil. 
Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2006.

Docente orientador: Camilla Santana E-mail: millasanttini@gmail.com
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2019 - ESTÁCIO CARAPICUÍBA

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título PROJETO DE EXTENSÃO EM ORATÓRIA E ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Projeto de Extensão em Oratória e Argumentação Jurídica, iniciado em 01/02/18 e vinculado ao Curso de Direito da Faculdade Estácio Carapicuíba, 
conjuga conhecimentos teóricos da filosofia aplicada, direito, psicologia e saúde com a vivência prática de situações típicas do Mercado de trabalho e 
comuns às relações humanas. Em 2019, optou-se em nominá-lo Oratória e Argumentação nas atividades que não são jurídicas pois muito do que é 
trabalhado tem servido para alunos de outros cursos e comunidade local. O projeto permanece com áreas estritamente jurídicas mas aumentará sua 
abrangência para atender mais pessoas. As áreas são: 1.	Curso de Oratória e Argumentação Jurídica 2.	Tribunal do Júri Simulado 3.	Juizado Especial 
Simulado 4.	Monitoria do Tribunal Simulado 5.	Torneio de Oratória e Argumentação Jurídica 6.	Oratória nas Escolas 7.	O Poder da Oratória nas 
Entrevistas de Emprego 8.	Comunicação Empática nas Relações Humanas 9.	Professores, líderes e formadores de opinião ampliando seu Rapport  2 
Justificativa   A população, de um modo geral, comunica-se mal. Englobamos alunos do Direito e de outros cursos da Faculdade que precisam treinar a 
oratória. O Projeto, iniciado no final de 2017 e desenvolvido em 2018, poderá seguir seu rumo de modo a estender treinamentos, capacitações e 
cursos aos alunos e à comunidade no entorno da Unidade Carapicuíba.   O aplicador do Direito que entra em contato com o Projeto poderá ter um 
salto qualitativo na realização de trabalhos profissionais e em sua vida diária. Especialmente ao nosso aluno Estácio, é uma oportunidade de 
complementação do currículo e realização de Atividades Complementares, objetos de avaliação do MEC.  3 Objetivos  O Projeto desenvolve a 
capacidade de falar bem em público, principalmente perante um Tribunal, mas também em palestras, aulas, bancas de TCC, entrevistas de emprego e 
reuniões. Promove a desinibição, melhora a interação dos relacionamentos humanos, ensina técnicas de linguagem corporal, neurolinguística e 
persuasão. Além de fomentar pesquisas sobre a lógica, retórica, hermenêutica e teoria da argumentação.  4 Metodologia   Buscando dar vida ao 
princípio da Extensão Continuada, o Projeto está estruturado para ser sequencial durante todo o ano, mesclando atividades como palestras, cursos, 
audiências simuladas e capacitação da comunidade local.  Todas as atividades, além de preencherem lacuna existente nas grades curriculares do 
ensino superior jurídico, apresentam uma concepção pedagógica inovadora, integrando uma metodologia ativa que se vale de aulas presenciais e a 
distância. Atende-se às exigências contemporâneas de interdisciplinaridade, integrando conceitos lógicos do sistema jurídico a técnicas de 
neurolinguística e retórica.   5 Viabilidade econômico-financeira  Não houve custo em 2018. Salvo o Curso de Extensão, as reuniões, seminários, 
treinamentos, estudos temáticos e videaulas são disponibilizados de modo gratuito a todos os alunos da faculdade Estácio  7 Impacto 
social Inicialmente, previam-se apenas benefícios à comunidade acadêmica e corpo de juristas do oeste paulista, porém, após a exposição do Projeto 
na I Mostra, buscar-se-á maior interação social com capacitação e treinamento da comunidade local (escolas públicas e moradores) em Oratória e 
Comunicação. Os alunos atuantes no Projeto serão os multiplicadores do conhecimento    8 Abrangência geográfica  Oferecido em Carapicuíba, 
alcançou em 2018 os alunos da Estácio e de outras IES da região oeste de SP. Em 2019, pretende-se estender à comunidade local e, eventualmente, o 
material didático, videoaulas e seminários poderão ser colocados à disposição para alunos de todo o País.    9 Referências: (limitada pelo Nº de 
caracteres) POLITO, Reinlado. Oratória para Advogados e Estudantes de Direito. São Paulo: Saraiva, 2008; REBOUL, Olivier. Introdução à Retórica. São 
Paulo: Martins Fontes, 2004; SHINYASHIKI, Roberto. Os Segredos das Apresentações Poderosas. São Paulo: Gente Editora, 2012.

Docente orientador: Raphael Luiz Retucci de Araújo E-mail: prof.raphael.fnc@terra.com.br

Licenciaturas

Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DE JOVENS E ADULTOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Projeto que tem o objetivo de alfabetizar jovens e adultos no período de 100h presenciais em Unidades da Estácio. As aulas serão dadas por docentes 
alfabetizadores e alunos de Pedagogia e Licenciaturas da Estácio, que também irão atuar como alfabetizadores.

Docente orientador: Ediney Gusmão Junior E-mail: ediney.junior@estacio.br
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2019 - ESTÁCIO CASTANHAL

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título COLETANDO NOSSA ESPERANÇA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A geração da poluição ambiental acontece de duas formas: natural ou antropogênica. A primeira, não menos importante, engloba fatores ambientais 
poluentes e com sérias consequências, como a formação de nuvens de pó nas regiões desérticas, espalhamento de pólen, desprendimento de 
substâncias tóxicas por certas plantas, entre outros. A segunda, poluição ambiental antropogênica está relacionada à ação humana e compreende a 
poluição do ar, poluição das águas, poluição térmica, praguicidas, poluição medicamentosa, radioatividade, poluição sonora e geração de resíduos 
sólidos, sendo este último o foco deste trabalho. A Lei Nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) é bastante atual e 
contém instrumentos importantes para permitir o avanço necessário ao país no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e 
econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. Prevê a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a 
prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos 
sólidos (aquilo que tem valor econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado) e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos (aquilo que não 
pode ser reciclado ou reutilizado). Também coloca o brasil em patamar de igualdade aos principais países desenvolvidos no que concerne ao marco 
legal e inova com a inclusão de catadoras e catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis, tanto na logística reversa quando na coleta seletiva. Além 
disso, os instrumentos da PNRS ajudarão o Brasil a atingir uma das metas do plano nacional sobre mudança do clima, que é de alcançar o índice de 
reciclagem de resíduos de 30% em 2018. Segundo Fellenberg (1980) o resíduo sólido pode ser entendido como todos os detritos sólidos e pastosos 
produzidos por atividades do homem, sendo que o lixo doméstico é constituído basicamente, pelos seguintes resíduos sólidos: papel, papelão, 
embalagens variadas, garrafas, latas, objetos de consumo, artigos domésticos e móveis inutilizados e de sobras de alimentos, além disso, existem 
latarias de automóveis e pneumáticos. Outro segmento de resíduo sólido está contido no lixo industrial, como entulhos, escombros, gangas de 
mineração, escórias de fundições entre outros. Temos também o lixo hospitalar e os dejetos animais não mais aproveitáveis na agricultura, bem como 
o lodo proveniente de unidades de depuração biológica da água. Diante das demandas atuais de preservação ambiental, o projeto intitulado 
“Coletando nossa esperança” tem como objetivo pesquisar a viabilidade de implantar a coleta seletiva no campus da Faculdade Estácio de Castanhal, 
pois a Faculdade tem como um de seus pilares a sustentabilidade e, como tal, deve promover o desenvolvimento local através de projetos de visem o 
bem-estar da comunidade. A pesquisa demonstrará quantidade de resíduos sólidos gerados no local estudado, conscientização da comunidade 
acadêmica e dos futuros benefícios gerados. A extensão é uma das funções sociais da Faculdade, realizada por meio de um conjunto de ações dirigidas 
à sociedade, as quais devem estar indissociavelmente vinculadas ao ensino e à pesquisa. É necessário destacar a importância da extensão no ensino 
superior para que a relação faculdade e sociedade sejam fortalecidas por meio da construção de projetos educativos que abririam as portas da 
faculdade à sociedade. O projeto será desenvolvido através de palestras de conscientização à comunidade acadêmica esclarecendo dúvidas existentes 
com relação aos resíduos gerados, com a participação de discentes dos cursos de engenharia sob orientação dos docentes do curso de engenharia civil. 
Desta forma, o mesmo atende o projeto pedagógico do curso e da Faculdade Estácio de Castanhal.

Docente orientador: Welisson de Araujo Silva E-mail: silva.welisson@estacio.br

Título ENGENHARIA AO ALCANCE DE TODOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Fundada em 2007, a Faculdade de Castanhal destaca-se pela localização geográfica estratégica, pela excelente infraestrutura, corpo docente 
qualificado e pelo oferecimento de cursos em níveis de graduação e pós-graduação. Recentemente, em 2015, a unidade passou a integrar o grupo 
Estácio, havendo a criação de novos cursos de graduação e pós-graduação, mais especificamente na área das Engenharias; levando à necessidade de 
divulgar à comunidade castanhalense o surgimento deste novo centro de excelência em engenharia no campus da Estácio. Neste contexto, este projeto 
de extensão tem como objetivo principal promover a divulgação do campus da Estácio localizado em Castanhal à comunidade castanhalense 
(estudantes de ensino médio, engenheiros, arquitetos, empresas e população em geral). Como objetivos específicos, propõe-se: disseminação de 
informações sobre os cursos de graduação em Engenharia ofertados pela Estácio no município de Castanhal; propagação de informações sobre o curso 
de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho a ser oferecido pela Estácio-Castanhal; difusão de conhecimento sobre as possíveis áreas 
de atuação dos egressos de tais cursos. Para isso, este projeto prevê a realização de palestras e minicursos abertos ao público, com a participação de 
docentes e discentes, auxiliando o desenvolvimento dos alunos dos cursos de engenharia. Para a realização deste projeto, conforme previsto em 
cronograma, será necessário o engajamento de discentes e docentes dos cursos de engenharia, minimizando seu custo operacional, sem que haja 
impactos negativos em seu alcance e na sua relevância. Como metas, estabelecem-se: realização de palestras bimestrais e minicursos semestrais, além 
de reuniões mensais de acompanhamento do grupo de trabalho. Como resultado, espera-se o fortalecimento da integração entre academia, 
comunidade, prefeituras e iniciativa privada. O projeto favorecerá a formação de eventuais parcerias e colaborações futuras, beneficiando a 
comunidade local e servindo como ponto de partida para projetos futuros mais audaciosos, envolvendo a comunidade castanhalense e os municípios 
vizinhos.

Docente orientador: Filipe Oliveira Rocco E-mail: filipe.rocco@gmail.com
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Título PROJETO E ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Doença de Chagas é uma endemia do continente americano, que tem como agente patogênico o Trypanosoma cruzi e transmissor o inseto 
hematófago Triatomínio, popularmente conhecido como “barbeiro”, e é um exemplo do fenômeno da domiciliação de vetores de doenças. Uma das 
principais medidas de controle da doença de Chagas é a melhoria da Habitação, cujos benefícios devem ser reforçados por meio de ações de caráter 
educativo, desenvolvidas concomitantemente junto às comunidades beneficiadas. A FUNASA (Fundação Nacional da Saúde) através de seu projeto 
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, contemplou o município de Castanhal com 
recursos via Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Castanhal. Uma das várias etapas de projeto (que parte da identificação das possíveis 
unidades e entrevistas com os moradores até a entrega final da unidade reformada) está relacionada com a elaboração de planta ou Croqui da 
localidade, elaboração de projeto atual e modificado e elaboração de orçamentação e cronograma físico financeiro de cada uma das unidades a ser 
melhorada. O Objetivo do projeto é, em parceria com a Secretaria de Planejamento da prefeitura de Castanhal, realizar com os alunos de graduação do 
curso de Engenharia Civil, estas atividades citadas, de forma com que os mesmos aplicarão de forma prática conceitos teóricos estudados em sala de 
aula relacionados a diversas disciplinas do Curso como por exemplo, Desenho Arquitetônico I e II, Materiais de Construção Civil I e II, Orçamento e 
Planejamento de Obras. O Projeto consistirá na visitação da equipe da Estácio (composta por alunos previamente treinados) juntamente com a equipe 
da prefeitura (assistente social e engenheiro), às unidades a serem melhoradas para a coleta de informações necessárias (medidas registradas in loco e 
registros fotográficos) para posterior elaboração de projetos, orçamentos e cronogramas em softwares. O projeto se sustentará sem qualquer custo 
adicional a instituição, pois o transporte até as unidades se dará por conta da Prefeitura do munício, e os softwares a serem utilizados já se encontram 
instalados nos computadores da Faculdade Estácio de Castanhal. A meta do projeto prevê a realização destes estudos e projetos para todas as 63 
unidades contempladas pelo projeto da FUNASA via Prefeitura de Castanhal. Estudos estes que viabilizarão a execução das melhorias habitacionais, 
beneficiando assim, inúmeras famílias do município, visto que estas melhorias impactarão não só na vida das famílias contempladas, mas sim, em 
todas as famílias do entorno da área beneficiada, influenciando e contribuindo para a melhoria da saúde e consequentemente na melhoria da 
qualidade de vida de parte da população do município de Castanhal. MATTOS, A. D. Como Preparar Orçamentos de Obras: dicas para orçamentistas, 
estudos de caso, exemplos. 1ª Ed. São Paulo: PINI, 2006. AVILA, A. V.; LIBRELOTTO, L. I.; LOPES, O. C. Orçamento de Obras: Construção civil. 1° Edição. 
Florianopolis, 2003.

Docente orientador: Vinicius Almeida Soares E-mail: soares.vinicius@estacio.br

Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA SUCESSO PESSOAL II

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A educação financeira é um processo de aquisição de saberes e conhecimentos com conteúdo voltados para investimentos, consumo, planejamento, 
disciplina individual e coletiva acopladas ao entendimento numérico (SAITO, 2014) e à compreensão de conceitos como inflação, juros e tributação 
(LUSARDI, 2009; GOMES; SORATO, 2010)  Para tal questiona-se: Como a Educação financeira pode contribuir para a gestão financeira, o orçamento 
pessoal e a obtenção e manutenção de crédito para as pessoas da comunidade do entorno da Estácio Castanhal na região de Castanhal e 
proximidades? JUSTIFICATIVA Para trabalhar este projeto de educação financeira voltado para estudantes do ensino médio e superior serão 
necessários desenvolver competências voltadas para a relação com o dinheiro, orçamento pessoal ou familiar e para poupança e investimentos. A 
partir do desenvolvimento dessas competências o estudante passará a utilizar o dinheiro e o crédito a seu favor, além de criar uma cultura de utilização 
racional do dinheiro por meio de técnicas que auxiliam na aplicação e poupança dos rendimentos mensais. OBJETIVOS Contribuir para a gestão 
financeira, o orçamento pessoal e a obtenção e manutenção de crédito das pessoas da comunidade do entorno da Estácio Castanhal na região de 
Castanhal e proximidades. Específico Mostrar a relação ideal que o estudante deve ter com o dinheiro; Demostrar formas de planejar o orçamento 
pessoal ou familiar, Ensinar técnicas para a poupar fazer e investimentos;  METODOLOGIA A primeira etapa consistirá na seleção de novos bolsistas de 
extensão voluntários para a participação no projeto. As aulas serão ministradas uma vez por semana com duração de 4 horas, nos turnos vespertinos e 
noturno existentes na instituição.  A etapa 2 consistirá na reformulação dos módulos que serão ministrados ao longo do ano. Cada módulo durará em 
torno de 1 semanas. Os módulos consistirão em: MÓDULO 1: Nossa relação com o dinheiro; MÓDULO 2: Orçamento Pessoal ou Familiar; MÓDULO 3: 
Uso do Crédito e Administração das Dívidas; MÓDULO 4: Consumo planejado e Consciente; MÓDULO 5: Poupança e Investimento; MÓDULO 6: 
Prevenção e Proteção do Crédito. As avaliações serão feitas de forma teórica, com testes para avaliar o conhecimento teórico e o grau de absorção do 
conhecimento e prático, com a aplicação do conhecimento em situações reais do cotidiano. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA O projeto 
Educação financeira, para ser realizado, utilizará as estruturas físicas da Estácio Castanhal, como salas de aula, carteiras, iluminação e banheiros. Como 
recursos, serão utilizados quadros, Datashow, pinceis, e impressões de materiais para as aulas. As aulas serão ministradas pelo coordenador do 
projeto, por professores convidados e pelos alunos do curso de Administração  METAS O projeto tem como meta capacitar de 100 pessoas da 
comunidade do entorno da Estácio Castanhal IMPACTO SOCIAL O projeto possibilitará os estudantes de ensino médio e superior a aplicarem os 
conhecimentos teóricos e práticos de educação financeira em suas vidas, para melhorar a qualidade de vida das pessoas e famílias que serão 
beneficiadas como projeto por meio da diminuição e eliminação das dívidas a possibilidade de fazer investimentos e condições de fazer 
poupança. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA O projeto abrangerá a região do município de Castanhal e suas áreas de influência, bem como municípios da 
região nordeste paraense.  REFERENCIAS GOMES, D. M.; SORATO, K. A. D. L.. Planejamento e controle das finanças pessoais com enfoque na 
utilização das ferramentas e serviços contábeis: um estudo com profissionais autônomos. Seminário de Ciências Sociais Aplicadas, v. 2, n. 2, 
2010. LUSARDI, . The importance of financial literacy. NBER Reporter, v. 2, p. 13-16, 2009. SAITO, A. T.. Uma contribuição ao desenvolvimento da 
educação em finanças pessoais no Brasil. 2007. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. SOUSA, E. R.. Caderno de Educação Financeira: Gestão 
de Finanças Pessoais. 2013
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Título ELAS: UM PROJETO DE RECOMEÇO. 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Brasil possui inúmeros desafios relacionados a participação da mulher na política, no mercado de trabalho e números alarmantes de violência contra 
mulher e Feminicidio. As famílias brasileiras em sua grande parcela são formadas somente por mães e filhos e este quadro propõe a todos nós um 
compromisso em desenvolver no âmbito acadêmico e cientifico projetos que possam estudar, tratar e promover ações que contribuam com a 
amenização e extinção de todos os problemas ocasionados pela realidade vivenciada pelas mulheres no Brasil.  As mulheres brasileiras ainda recebem 
em média 70% do salário que os homens ganham para executar as mesmas tarefas, nos mesmos postos de trabalho. Além disso, as condições de 
trabalho e a hierarquia nas instituições ainda desfavorecem as mulheres em relação aos seus colegas do sexo masculino. A questões sobre dupla 
jornada feminina, que acarreta uma sobrecarga passiva de problemas de saúde.  O site https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br nos traz os 
seguintes indicies 13 mortes violentas de mulheres por dia. Em 2016, 4.645 mulheres foram assassinadas no país, o que representa uma taxa de 4,5 
homicídios para cada 100 mil brasileiras, um aumento de 6,4% no período de dez anos. A plataforma ainda alega que os tribunais de justiça de todo o 
país movimentaram 13.825 casos de feminicidio em 2017: 3.039 processos foram baixados, restando pendentes ao final do ano 10.786 processos. 
Foram contabilizadas 4.829 sentenças proferidas em casos de feminicidio. Quando tratamos de grupos mais específicos femininos, como a mulher 
negra, favelada, homossexual, ou mães precocemente, os conflitos psicológicos, preconceitos sociais. Nosso desafio é associar os índices de violência a 
debates que ajudem a contextualizá-los, buscando construir alternativas para transformar as diversas realidades em que as mulheres sofrem violência 
no Brasil. Também lembrar sempre que por trás das estatísticas alarmantes, há vidas violadas pela banalização, naturalização e perpetuação da 
violência. A necessidade de mobilização e trabalho é urgente. São vidas que estão sendo marginalizadas e ceifadas a cada segundo.  O projeto se dará 
através de um comitê convocado pela coordenação do projeto e os alunos e alunas participantes com divisões de trabalhos em três eixos: 
Desenvolvimento de cursos para mulheres vítimas de violência sexual e doméstica, fora do mercado de trabalho, de ensino médio e fundamental sobre 
empreendedorismo e possibilidades de renda através do empreendedorismo. O segundo eixo de desenvolvimento, terá de apoiar e valorizar carreiras 
profissionais de mulheres e buscar formas de articulação entre essas mulheres que já ocupam cargo de liderança a sugerir a câmara municipal de 
Castanhal e sindicatos de classe a aprovação do Projeto de Lei de cotas para mulheres nos quadros de colaboradores das empresas. O Terceiro eixo do 
projeto, se dará através do desenvolvimento de campanhas de marketing relacionadas ao combate a violência contra mulher. O comitê instaurado 
tratará dos debates como combate à violência contra a mulher, igualdade social da mulher negra, inserção de mulheres refugiadas. A metodologia a 
ser utilizada se tratará de um projeto de extensão universitária, através de cursos, palestras, montagem de comitês e campanhas práticas de marketing 
para combater problemas relativos inserção da mulher no mercado de trabalho, sua sustentabilidade econômica e combate à violência contra o gênero 
feminino.   A viabilidade econômica financeira do projeto é possível, pois o mesmo, não gerará custos monetários. Apenas recursos humanos. Além 
dos espaços acadêmicos já existente para reuniões e execução através de computadores institucionais.

Docente orientador: Thais Paula Fernandes Ferreira E-mail: thais.paula@estacio.br

Licenciaturas

Projeto(s) do curso: Pedagogia

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

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A  Língua Brasileira de Sinais- (LIBRAS) é uma forma de comunicação e expressão de natureza visual-motora regulamentada pela Lei 10.436 (BRASIL, 
2002). O projeto ora apresentado justifica-se pelo cumprimento ao disposto na Lei 10.436 (BRASIL, 2002), no que tange ao fomento de formas 
institucionalizadas de apoio e disseminação da LIBRAS, além de auxiliar na superação das barreiras da comunicação entre surdos e ouvintes, propondo 
a construção de uma sociedade mais justa e igualitária (FERNANDES, 2003). Para tanto, é essencial a difusão da LIBRAS em atividades que envolvam a 
comunidade interna e externa da Faculdade e lhes proporcionem, além da comunicação, a inclusão social em projetos de extensão em uma perspectiva 
inovadora e continuada. Partindo desse princípio propomos este projeto de extensão, dando continuidade às atividades realizadas em 2018. A 
continuidade justifica-se não apenas pela ampla participação da comunidade interna e externa da Faculdade nas atividades do projeto, mas também 
pelo êxito na realização do I Seminário sobre Inclusão da Pessoa com deficiência no ensino superior em Castanhal, além da aprovação e apresentação 
dos resultados do projeto no X Seminário de Pesquisa e I Mostra de Extensão da Estácio, no Rio de Janeiro, e na I Mostra de Extensão da Faculdade 
Estácio Castanhal. Temos como objetivo geral disseminar o ensino da LIBRAS para estudantes de todos os cursos da Faculdade Estácio de Castanhal, 
comunidade externa da cidade de Castanhal e arredores, com foco na inclusão social. Nossos objetivos específicos são: desenvolver conhecimentos 
básico e intermediário da LIBRAS para comunicação entre surdos e ouvintes; compreender diálogos e narrativas de modo contextualizado; estabelecer 
o elo teórico-prático no uso da LIBRAS nos seus aspectos fonético, fonológico, morfológico, sintático e semântico. A metodologia adotada é a educação 
presencial, por meio de atividades teórico-práticas interativas a partir do contexto dos participantes do projeto. Será ofertado um curso básico e um 
intermediário  de LIBRAS em aulas dialogadas, distribuídas em dois dias na semana. Serão disponibilizadas 40(quarenta) vagas para o curso básico e 40 
(quarenta) vagas para o curso intermediário. Para cada turma mobilizaremos a participação de dois estudantes do curso de pedagogia como monitores 
(sendo um surdo e um ouvinte), a fim de incentivá-los em ações de formação na faculdade, totalizando 4 (quatro) monitores. Serão priorizados 
exercícios de diálogo do cotidiano, desenvolvimento das expressões faciais, corporais e interpretações em diferentes situações, explorando os níveis 
básico e intermediário da LIBRAS. A viabilidade econômico- financeira dar-se-á pela disponibilidade de uma sala de aula da Faculdade Estácio de 
Castanhal, com recurso de data-show e caixa de som, para uso em dois dias na semana. Os demais recursos didáticos a serem utilizados, materiais 
copiados e disponibilizados aos inscritos no curso, serão de responsabilidade da autora desse projeto. Como metas estabelecemos a formação de 80 
(oitenta) pessoas (entre surdos e ouvintes) no curso e a realização do II Seminário sobre Inclusão da Pessoa com deficiência no ensino superior. O 
Seminário terá como responsável a autora desse projeto e será ofertado à comunidade interna e externa da Faculdade Estácio Castanhal, com 
certificados ao final do evento. O impacto social esperado é que estudantes da Faculdade Estácio Castanhal e pessoas da comunidade possam aprender 
a se comunicar com pessoas surdas por meio da LIBRAS, nos níveis básico e intermediário, bem como fomentar a participação em seminários 
acadêmico-científicos no âmbito da Faculdade. A abrangência geográfica esperada é a cidade de Castanhal e municípios vizinhos.   Referências 
  
BRASIL. Lei 10.436 de 24 de abril de 2002. Brasília: DF, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Leis/2002/L10436.htm. Acesso em: 
10 fev. 2018.   FERNANDES, Eulália. Linguagem e Surdez. Porto Alegre: ArtMed, 2003. 
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Título EDUCAÇÃO CONTINUADA NA ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE BONITO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Educação Continuada, tem como política nacional,  é caráter educativo do próprio trabalho, que passa a ser compreendido não apenas em seu 
sentido instrumental da produção de resultados, mas também como espaço de problematização, reflexão, diálogo e construção de consensos por meio 
dos quais se torna possível promover mudanças e transformações na perspectiva da integralidade da saúde No que tange a formação do acadêmico de 
Enfermagem este  processo e contato torna-se  relevante para  identificar os problemas  e a partir deles encontrar soluções para cada assunto 
levantado,  tornando-o também protagonista e assim contribuindo para o seu crescimento acadêmico e como futuro profissional. JUSTIFICATIVA: Em 
virtude das discussões voltadas aos desafios da prestação da assistência destaca-se a falta de atualização em assuntos voltados ao atendimento 
gerando transtornos aos profissionais e comprometendo a qualidade da assistência a saúde e a segurança do paciente. Diante desta situação, faz-se 
necessário implantar um projeto piloto voltado a educação continuada aos profissionais da atenção básica do município de Bonito através de parceria 
com o curso de graduação em Enfermagem da Instituição de Ensino Superior Estácio Castanhal. OBJETIVO GERAL: Promover atualização de assuntos 
voltados ao atendimento dos profissionais da atenção básica do município de Bonito visando a qualidade do atendimento aos usuários por meio de 
integração do ensino e serviço. METODOLOGIA: Este projeto será desenvolvido por preceptor e acadêmicos do curso de Enfermagem Estácio 
Castanhal, no período  de fevereiro de 2019 a janeiro de 2020, como projeto piloto aos profissionais de saúde e gestores municipais da secretaria de 
saúde do município de Bonito do Estado do Pará, que possui quatro Unidades Básicas de Saúde, com 32 trabalhadores da saúde (médicos, enfermeiros, 
dentistas,técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde).Terá duas fases, onde a primeira será de capacitação aos discentes sobre assuntos 
voltados a atenção básica com vistas a melhor qualificá-los para a execução do projeto, na IES Estácio Castanhal, com carga horária de 20horas. A 
segunda fase, serão os encontros com os gestores e profissionais, no auditório da UBS de Bonito, de forma a sensibilizá-los quanto a importância da 
Educação continuada para aprimoramento da qualidade do serviço, por meio da exposição de dificuldades encontradas durante os atendimentos aos 
usuários. Neste momento faremos rodas de conversas, solicitando que os participantes relatem as dificuldades ou assuntos a serem abordados, sendo 
protagonistas e buscando soluções para as dificuldades levantadas a cada encontro quinzenal estabelecido por pacto formativo com os participes. 
Ressalta-se que serão utilizados: cartazes, folders, vídeos, materiais impressos, e equipamentos durante os vinte e quatro encontros. VIABILIDADE 
FINANCEIRA: O projeto terá uma estimativa de custo R$ 5.736 por ano com recursos de materiais de consumo e transporte. METAS: Obter avanços e 
descobertas por meio da estratégia de educação-saúde e construção a partir de suas experiências de fluxogramas, protocolos, normativas para o 
serviço e produção de um livro no final do projeto. IMPACTO SOCIAL: Beneficiar aos profissionais e gestores com qualificação e indiretamente a 
população e aos acadêmicos vivencias e produção cientifica, destacando a importância da IES Estácio Castanhal com os projetos de ensino-serviço. 
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: Bonito é um município brasileiro do estado do Pará, população estimada em 2017  de 16.493 habitantes, o projeto 
abrangerá aos profissionais e gestores e indiretamente a população de Bonito. REFERÊNCIAS: BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção 
Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2017. (Série E. Legislação em Saúde). BRASIL. LOPES, et al. O acolhimento na atenção básica em saúde: relações de 
reciprocidade entre trabalhadores e usuários.

Docente orientador: Jackline Leite de Oliveira E-mail: leitenfermeira7@gmail.com

Título EDUCAÇÃO EM SERVIÇO: TREINAMENTO PARA PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTANHAL “DRA MARIA 
LAISE MOREIRA PEREIRA DE LIMA” E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS "DR ALMIR GABRIEL"

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O presente projeto tem como objetivo oferecer treinamento e educação continuada aos profissionais de Enfermagem atuantes no Hospital Municipal 
de Castanhal e UPA 24 horas do município, por meio do método de Educação em Serviço. Através dos Acadêmicos de Enfermagem, serão levantados 
os temas básicos junto ao público alvo a serem abordados nos treinamentos. Estes temas serão priorizados de acordo com as expectativas e 
necessidades do pessoal de Enfermagem da instituição. Com o auxílio e orientação da Coordenação do projeto, os acadêmicos poderão elaborar os 
processos de treinamentos para, a seguir, executá-los no próprio ambiente de trabalho, respeitando o revezamento entre os profissionais para que não 
ocorram prejuízos à assistência.

Docente orientador: Rodolfo Marcony Nobre Lira E-mail: lira.rodolfo@estacio.br
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Título HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PRÉ-NATAL E PARTO: A ENFERMAGEM BUSCA DEVOLVER A MULHER O SEU 
PROTAGONISMO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A maternidade é um momento único na vida da mulher. A experiência de dar a luz é, para muitas, o mais importante de sua existência e requer muito 
cuidado e respeito. Para que esta experiência seja vivenciada em sua plenitude, muito têm se falado no parto humanizado, a fim de se garantir, em 
primeiro lugar, o bem-estar da parturiente e do bebê e a assistência humanizada e respeitosa ao parto e nascimento busca devolver à mulher o seu 
protagonismo. Garantindo a ela uma escuta qualificada, reconhecendo as suas necessidades e favorecendo uma vivência prazerosa e segura. Dentro 
deste contexto o acompanhamento ao pré-natal torna-se de extrema relevância visto que as mulheres ficam cercadas de duvidas e incertezas a 
respeito do parto, sendo que a figura dos profissionais da saúde é imprescindível na realização deste processo. Para Copelli, et al (2015) as ações de 
promoção a saúde tem um resultado satisfatório, onde podem ser realizadas por meio de práticas educativas, tais como, os grupos de gestantes, roda 
de conversa e palestras onde se torna importante no período gestacional, esse método tem por finalidade fazer o uso da educação em saúde, que 
permite esclarecer dúvidas bem como o apoio psicológico para as futuras mães. Temos como objetivo orientar as gestantes sobre o pré-natal e parto, 
incentivando a humanização na assistência de enfermagem. O projeto será realizado no Hospital Francisco Magalhães e Centro de Saúde Espaço Vida. 
O Hospital Francisco Magalhães, referência do município e região do salgado para gestantes de alto risco, interna em média 350 (trezentos e 
cinquenta) gestantes por mês para parto. O Centro de Saúde Espaço Vida possui um projeto com uma equipe multiprofissional para atendimento à 
gestante e acompanhamento de parto humanizado, atende em média de 150 consultas de pré-natal no mês e realiza em torno de três 
acompanhamento de parto humanizado mensal.  O projeto de extensão será destinado as gestantes e sua família durante o acompanhamento do pré-
natal e durante o trabalho de parto no hospital, será alvo do projeto as gestantes que buscam atendimento nos locais escolhidos. O projeto contará 
com a participação de vinte alunos acadêmicos de enfermagem que tenham concluído o sexto semestre. Teremos duas atividades realizadas pelos 
alunos, na primeira atividade serão formados dois grupos de dez aluno cada para realizar o curso teórico-prático com as gestantes que serão captadas 
no pré-natal do Hospital Magalhães e Centro de Saúde Espaço Vida. Na segunda atividade será feito uma escala com dois alunos por dia para 
permanecer na maternidade do Hospital Francisco Magalhaes a fim de aplicar as técnicas de humanização e alivio não medicamentoso da dor, tanto o 
hospital como a clínica já possui estrutura adequada para a realização do projeto, desta forma deixando o projeto com baixo custo para a instituição de 
ensino. Iniciativas como esta abrem novas possibilidades profissionais para a Enfermagem e incentivam os profissionais que já atuam na área a buscar 
novos conhecimentos, esperamos contribuir com a redução do número de cesarianas e estimular a realização de partos normais, onde o profissional 
enfermeiro tem demonstrado um importante papel, por meio de conhecimentos científicos e técnicas adequadas, que auxiliam as mulheres evoluírem 
ao parto natural de uma maneira não invasivo, fazendo o uso de massagens de conforto, apoio psicológico, encorajamento da família esta junto à 
mulher, visto que seja um momento em que a mesma fica muito sensível devido processo gravídico. Desta forma os acadêmicos poderão ser 
impactados com esta realidade e serem multiplicados do parto normal.  REFERENCIA BIBLIOGRAFICA COPELLI, S.H.F; et al. Fatores determinantes para 
a preferência da mulher pela cesariana. Florianópolis, v.24, n.23, p. 36-43, 2015. 

Docente orientador: Dangela Marques Araujo E-mail: dangela.araujo@fcat.edu.br

Tecnologia da Informação

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

Título TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO NA ESCOLA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Atualmente a tecnologia se faz presente em praticamente todas as atividades do nosso cotidiano e das empresas, sendo assim o projeto Tecnologia e 
Empreendedorismo na Escola trabalhará com alunos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas em conjunto com alunos da rede municipal 
de ensino (ensino médio) para desenvolver soluções tecnológicas (utilizando automação) para os problemas do dia a dia das pessoas e/ou das 
empresas. Essas soluções serão desenvolvidas através da visão empreendedora, ou seja, soluções que além dos seus benefícios sejam viáveis 
economicamente e que possam gerar negócios promissores. JUSTIFICATIVA: O projeto justifica-se principalmente por estimular os alunos a pensarem 
de maneira crítica e criativa e aplicarem seus conhecimentos obtidos dentro de sala de aula no desenvolvimento de soluções tecnológicas fomentando 
a inovação como mecanismo de transformação e geração de riqueza social. O projeto trará visibilidade e fortalecimento da marca Estácio junto à 
comunidade acadêmica e para o mercado. OBJETIVOS: Desenvolver a criatividade dos alunos e principalmente a aplicação prática dos conhecimentos 
obtidos em sala de aula em projetos de tecnologia. Os alunos do curso de Análise vão poder aplicar seus conhecimentos de programação e de 
tecnologia, entre outros,  através da utilização de placas arduíno e vários tipos de sensores, utilizados para projetos de automação residencial e 
industrial. Já os a alunos de ensino médio vão poder aplicar na prática os conhecimentos obtidos em disciplinas como matemática, física, química, já 
que para a produção de soluções de automação esses conhecimentos são fundamentais. Estimular o interesse e o aprendizado da prática 
empreendedora. METODOLOGIA: Os alunos serão divididos em equipes e cada uma delas será responsável por criar alguma solução tecnológica para 
resolver problemas da comunidade, da escola ou alguma indústria. Os alunos do curso de Análise vão fornecer treinamento e conduzir as equipes. 
Serão apresentadas palestras sobre empreendedorismo com professores ou profissionais do mercado. Os professores do ensino médio também vão 
contribuir com assuntos relevantes de matemática, física e química para serem aplicados nos projetos e ao mesmo tempo poder demonstrar para os 
alunos a aplicação prática desses conceitos. VIABILIDADE ECONÔMICA: O projeto se dará por parceria com escolas, professores voluntários, alunos 
voluntários. Uso de laboratório de informática da escola ou da da Estácio. Serão utilizadas placas e sensores já utilizados pelo curso de Análise, que 
foram doados por alunos e professores. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: Castanhal – PA e região nordeste do Estado do Pará.
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2019 - ESTÁCIO FAAC

Saúde

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título CONCIENTIZAÇÃO SOBRE O DESCARTE DE MEDICAMENTOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Grande parte da população brasileira possui medicamentos em sua residência, porém estes não são geralmente descartados de maneira correta nos 
casos de sobra ou vencimento, sendo normalmente direcionados ao lixo comum ou lançados direto em pias e vasos sanitários. Nestes casos, mesmo 
quando direcionados as estações de tratamento de esgoto, estas substâncias, além de chegarem em sua forma original, somente são parcialmente 
removidas, em função de suas características biocidas e/ou estruturas químicas complexas, sendo então lançadas nos corpos hídricos e podendo gerar 
danos ambientais e à saúde pública. Neste contexto, o presente projeto visa: (1) elaborar uma campanha virtual estimulando o descarte adequado de 
medicamentos, (2) aplicar em condomínios participantes uma campanha presencial, estimulando o acesso a campanha virtual, (3) estabelecer 
ecopontos temporários nestes condomínios durante a aplicação da campanha presencial, (4) realizar uma avaliação quali/quantitativa dos resíduos 
descartados, apresentando os resultados nos condomínios e (5) avaliar a participação dos convidados nos ambientes de campanha virtual. Para tanto, 
primeiramente será elaborada uma lista dos condomínios, incluindo nesta também àqueles que forem indicados por alunos participantes do projeto. 
Estes condomínios serão então distribuídos no período de duração do projeto, para que pelo menos um condomínio seja trabalhado a cada mês, entre 
abril e novembro. Durante este mês, será disponibilizado semanalmente um cartaz contendo informações relacionadas ao tema, sendo apresentada na 
primeira semana informações sobre os cuidados indicados com as farmácias caseiras. Já na segunda, serão discutidas as opções relacionadas à 
disposição de medicamentos vencidos e sobras, enquanto que na terceira semana serão apresentadas as consequências do descarte inadequado. Na 
semana final, serão incluídas as melhores opções para descarte de fármacos, assim como indicados os ecopontos mais próximos, e reforçada a 
importância do descarte adequado de fármacos e da campanha aplicada. Ainda na primeira semana, será incluída uma estrutura para descarte de 
medicamentos vencidos e sobras. Esta será identificada como um ecoponto e semanalmente os resíduos aí dispostos serão coletados, quantificados e 
qualificados quanto às principais substâncias ativas, validade, veículo e ação biológica, após o que serão encaminhados para um Ecoponto local que 
garantirá a correta destinação dos resíduos pela empresa Loga Ambiental. Após a avaliação destes resíduos os resultados serão compilados e 
apresentados em um painel no condomínio parceiro, reforçando a importância da participação individual e compartilhamento de informações. 
Paralelamente, será elaborada uma campanha virtual sobre o tema, levantando informações clássicas e recentes, tanto sobre os tópicos abordados na 
campanha presencial, como sobre pontos adicionais, buscando dados confiáveis de fontes científicas, mas que serão apresentados de forma mais 
atrativa e acessível. Para esta veiculação, serão utilizadas as mídias sociais, e os dados de acesso, curtidas e outros indicadores, serão utilizados para o 
monitoramento e avaliação da campanha. Em termos de viabilidade econômico-financeira, o projeto exigirá reduzido investimento, sendo o ecoponto 
em si montado com material reaproveitado, com o único gasto associado relacionado à impressão do material para a campanha, que por sua vez será 
reutilizado no decorrer do projeto. Já quanto as metas, o projeto busca que os participantes sejam conscientizados e sensibilizados e, portanto, passem 
a descartar este tipo de resíduo nos ecopontos existentes na região, reduzindo assim o impacto associado à esta prática. Considerando à contaminação 
de solo e água geralmente resultante do descarte inadequado destes fármacos, o benefício socioambiental é claro, especialmente no caso da 
continuidade deste projeto e sua ampliação geográfica, que inicialmente estará restrito aos condomínios de Cotia e região.

Docente orientador: Alessandra Pereira Majer E-mail: alessandra.majer@gmail.com
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2019 - ESTÁCIO FAL

Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

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

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto dará continuidade e com base ao trabalhado realizado, podemos afirmar a necessidade de instituir a Educação Empreendedora na ESTÁCIO 
FAL, o que resultou a parceria com SEBRAE/AL para continuar desenvolvendo outros projetos e atividades relacionadas ao tema e assim continuar com 
ações acadêmicas voltadas a medir o impacto dessas iniciativas em empreendedorismo de Impacto em Negócios Sociais tanto na Faculdade como nas 
comunidades na qual estão inseridas escolas do ensino meio que serão atingidas pelo projeto. Tornando-se cada vez mais presente nos jovens à 
capacidade de empreender para promover cidadania e resolver um problema social e ambiental, de fato, o propósito de vida, protagonismo e impacto 
social são conceitos que definem o empreendedorismo social. Nisso, Scherer (2014) aponta que os negócios de impacto são negócios para a base da 
pirâmide oferecem produtos ou serviços que possam ser vendidos à população da baixa renda, visam lucro e distribuem os dividendos; 
Empreendedorismo e Negócio social solucionam problemas ligados à pobreza (educação, saúde, habitação ou serviços financeiros), ao meio ambiente 
e aos portadores de necessidades especiais, não se tem um público específico de cliente e pode ser pode haver ou não a distribuição de dividendos. O 
objetivo do projeto é constituir o empreendedorismo social e negócio social na ESTÁCIO FAL, através da disseminação e sensibilização para o tema em 
toda á ESTÁCIO FAL e nas escolas a serem atingidas; incentivo a realização de pesquisas, publicações, eventos, e oferta de Cursos de Extensão 
mobilizadores de empreendedorismo em Negócios Sociais abertos á comunidade interna e externa da ESTÁCIO FAL; Desenvolvimento do Núcleo de 
Empreendedorismo de Impacto e Práticas Empresariais e Sociais - NEIPES. Metodologia: Encontros semanais, visitas técnicas quinzenalmente; 
desenvolvimento da metodologia de Maratonas Sociais – Sebrae;  Projeto de Extensão em Empreendedorismo Social (SEBRAE) e capacitação das 
metodologias Design Think, Canvas, Startups Sociais com alunos da Faculdade junto com alunos do ensino meio; Ações de promoção, sensibilização e 
capacitação ao empreendedorismo de alto impacto e startup; feiras de empreendedorismo social. Viabilidade econômico-financeira: parceria do 
SEBRAE/AL nas capacitações e apoio na realização de eventos; CENAFRO – Afroempreendedorismo Criativo; CJE-AL; o projeto contará com professores 
e extensionistas voluntários da Estácio, e escolas públicas parceiras. Meta: Projetos de Negócios empreendedores de impacto social para solucionar 
problemas apresentados pelas escolas escolhidas. Serão aproximadamente 10 escolas beneficiadas. Contar com a participação de 25 extensionistas. 
Ter 1600 alunos da faculdade atendidos pelas ações do projeto até 10/2019.  Ter 200 alunos inscritos no desafio universitário empreendedor até 
05/2019. Ter Centro de Empreendedorismo e/ou agencia de inovação social. Abrangência geográfica: Será desenvolvido na Unidade Jatiúca da ESTÁCIO 
FAL, no município de Maceió na região urbana. O impacto social será proporcionar soluções empreendedoras de impacto, onde o projeto seja uma 
proposta continua para o desenvolvimento dos empreendedores sociais, e o NIEPES possa dar suporte e acompanhamento com mentorias e 
consultorias, assim como o Centro de Empreendedorismo e/ou agencia de inovação social, E concretizar aproximação da academia, comunidade e 
mercado, com a perspectiva de ampliar para novos projetos com foco em negócios de impacto socioambiental e inclusivos.  Referências: ARTEMISIA. 
Negócios de impacto social no Brasil. In: SANTANTA, Ana Lúcia Jansen de Mello de; BARKI, Edgard. Negócios de impacto: tendência ou modismo? GV-
executivo, v. 14, n. 1, jan./jun., 2015; PETRINI, Maira; SASHOKA EMPREENDEDORES SOCIAIS e MACKISEY e Cia. Inc. Empreendimentos sociais 
sustentáveis São Paulo: Peirópolis, 2001. ROUERE, Mônica de; PADUA Suzana Machado. Empreendedores sociais em ação. São Paulo: Cultura 
Associados, 2001.

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

Saúde

Projeto(s) do curso: Fisioterapia
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Título ERGONOMIA E CINESIOTERAPIA LABORAL - ESTÁCIO LIVRE DA DORT

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

Docente orientador: Evelin Aparecida Batista de Oliveira Calumbi E-mail: batistaevelin0@gmail.com

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título AVALIAR AS BOAS PRÁTICAS NA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS E O DESENVOLVIMENTO NUTRICIONAL DAS CRIANÇAS DO CENTRO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL LINDOLFO COLLOR E QUE RECEBEM A ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DO PNAE (PLANO NACIONAL DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR).

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Preocupada com as condições higiênico-sanitárias dos alimentos preparados pelos serviços de alimentação, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) estabeleceu a Resolução (RDC) n° 216 que dispõe sobre o Regulamento Técnico das Boas Práticas para Serviços de Alimentação que deve ser 
aplicada a todos os estabelecimentos que manipulam, preparam, fracionam, armazenam, distribuem, expõem a venda alimentos preparados para 
consumo. A Organização Mundial de Saúde informa que mais de 60% das doenças de origem alimentar são toxinfecções causadas por alimentos devido 
aos agentes microbiológicos oriundos das práticas inadequadas de manipulação, matérias-primas contaminadas, falta de higiene no preparo, além de 
equipamentos e estrutura operacional deficiente. A ocorrência de surtos de doenças transmitidas por alimentos vem aumentando em escolas, e devido 
ao grande número de crianças que consomem a alimentação escolar como a única fonte de nutrientes, esse fator se torna ainda mais grave, visto que 
parte da alimentação fornecida nas escolas municipais têm origem através do PNAE ((Plano Nacional de Alimentação Escolar), que determina que 30%, 
no mínimo de todo recurso para alimentação escolar têm que ser comprado em alimentos de agricultura familiar que serão servidos nas escolas da 
Rede Pública de Ensino e que diversas vezes não atendem á um padrão de qualidade. Diante disto, este trabalho tem como objetivo avaliar os aspectos 
higiênicos- sanitários quanto à adoção das Boas Práticas na Alimentação do CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil Lindolfo Collor localizada na 
cidade de Maceió (AL) e o desenvolvimento nutricional de 64 crianças, que pertencem à faixa etária de 02 a 03 anos de ambos os sexos e que moram 
na comunidade sururu de capote ás margens da Lagoa Mundaú. A avaliação nutricional ocorrerá através da comparação dos dados antropométricos 
obtidos frente aos pré definidos pela OMS (Organização Mundial de Saúde) com o intuito de compreender se há uma relação entre a condição 
nutricional das crianças estudadas e as boas práticas de manipulação utilizadas na escola, além de determinar se a alimentação ofertada atende ás 
prioridades da faixa etária estudada, visto que não há uma padronização por idade no fornecimento dessa alimentação. Paralelamente será implantada 
uma horta através de sementes doadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Sustentabilidade, como forma de contribuir com maior 
qualidade e diversidade de alimentos, que servirão de excelentes fontes de nutrientes para as crianças estudadas. O projeto prevê apenas custos para a 
aquisição de materiais de consumo, não interferindo, portanto em sua execução. Os dados serão coletados por meio de lista de verificação para 
unidades de alimentação durante as visitas realizadas à essa creche escola e das avaliações individuais das crianças. Os resultados apresentados 
servirão para despertar a conscientização dos manipuladores em oferecer alimentos seguros seguindo conformidades estabelecidas pelos órgãos de 
fiscalização e, a partir dos dados coletados, propor medidas corretivas para conformação das condições de preparo das refeições, além de estabelecer 
um padrão de alimentação balanceada que atende de forma correspondente ás exigências nutricionais das crianças menores de 03 anos que serão 
estudadas no projeto. Referências Bibliográficas: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Resolução n. 12 de 02 de Janeiro de 2001. Aprova 
padrões microbiológicos para alimentos. Disponível em :HTTP:// WWW.anvisa.gov.br/legis/resol/12_01rde.htm Manual de Boas Práticas na 
Alimentação escolar REBRAE (REVISTA BRASILEIRA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR) Porto Alegre - Rio Grande do Sul janeiro 2018. Avaliação 
do Perfil Nutricional de Crianças Matriculadas nas Escolas de Educação Infantil do Município de Sapucaia do Sul. Canoas, v. 6, n. 1, 2018. Disponível em 
http://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/cippus. 

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

Projeto(s) do curso: Psicologia
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Título PHASES: O CICLO DA VIDA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Trata-se de um projeto de extensão desenvolvido por profissionais da Psicologia e alunos extencionistas da Instituição de Ensino Superior (IES) Estácio 
– FAL, denominado como Phases: O ciclo da vida, que tem como público alvo do seu trabalho mulheres gestantes, puérperas e na fase do climatério, 
tendo como objetivo integrar a prática curricular a serviço da comunidade, colocando o aprendizado a serviço da população interessada. Sabe-se que o 
Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher foi lançado nos anos 80 deu ênfase aos cuidados básicos de saúde e destacou a importância das 
ações educativas no atendimento à Mulher. Observa-se que em Maceió há uma carência neste tipo de trabalho e que com o crescimento da busca de 
um atendimento humanizado em saúde, ocorreu também o aumento no interesse das mulheres em saber mais sobre o assunto. O profissional da 
Psicologia exerce importante papel no atendimento dessas mulheres, acolhendo-as nas suas queixas, desmistificando fantasias, trabalhando os medos, 
estimulando-as a investir em si próprias, no autocuidado e abrangendo as transformações que ocorrem na aceitação das fases vivenciadas no ciclo 
vital. No período de realização do projeto, os grupos com as gestantes puérperas e mulheres no climatério são realizadas técnicas próprias da 
Psicologia como a Psicoeducação com oficinas, Técnicas de Hipnose, Rodas de Conversa, Biodança e Técnicas de Dinâmica de Grupo, as intervenções 
mencionadas são desenvolvidas pela Psicóloga, alunos extensionistas e profissionais convidados na Clínica de Saúde Multidisciplinar da Estácio|FAL, as 
formas de divulgação do projeto foi em Folders e pela internet.

Docente orientador: Margarida Maria de Campos Ferreira E-mail: margarida.ferreira.psi@hotmail.com

Tecnologia da Informação

Projeto(s) do curso: Redes de Computadores

Título MACEIÓ - ESTÁCIO T.I. TRANSFORMA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O termo cidades inteligentes normalmente é associado ao uso de tecnologias para resolver problemas cotidianos. Maceió é uma cidade que possui um 
grande potencial para ser uma Cidade Inteligente, estamos a poucos meses da inauguração do Polo de Tecnologia da Informação Comunicação e 
Serviços, além do Sebrae ter escolhido Maceió entre três capitais do Brasil para desenvolver o tema. Este Projeto tem como objetivo geral propor 
tecnologias para o desenvolvimento de soluções computacionais para cidades inteligentes, tendo como foco tornar o espaço urbano sustentável, 
levando mais qualidade de vida para as pessoas, ao mesmo tempo em que proporciona soluções inovadoras e competitivas para o mercado. A 
abrangência do projeto é o Bairro da Jatiúca na Cidade de Maceió. Propor soluções para o bairro a Astema – Associação de Moradores que esta 
disposta a implantar e/ou levar para Prefeitura através de PPP – Parceiras Público Privadas

Docente orientador: Francisco Abud Nascimento E-mail: francisco.abud@estacio.br
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2019 - ESTÁCIO FAP

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título CONSCIENTIZAÇÃO DA COMUNIDADE COM DIFICULDADE DE ACESSO Á JUSTIÇA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, SUA FORMA DE 
REPARABILIDADE E O RESPEITO SUA DIGNIDADE, SEGURANÇA E SAÚDE.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Muito embora exista determinação legal para divulgação dos direitos básicos do consumidor, em palestras em comunidades de pequeno poder 
aquisitivo, verifiquei, por parte da população local, desconhecimento da forma de reivindicação de seus direitos, bem como, grande incidência de 
práticas abusivas perpetradas pelos fornecedores em detrimento aos membros das comunidades. O presente projeto de extensão vai elucidar os 
direitos relacionados a condição de consumidor, sua reparabilidade e meios de proteção e forma de reivindicação.  JUSTIFICATIVA   O presente 
projeto fundamenta-se pela relevância social de divulgação dos direitos básicos na relação de consumo, sendo pelas garantias que devem ser 
observadas, ou mesmo frente às obrigações dos fornecedores em sua prestação de serviço, principalmente aquelas em que estejam relacionadas à 
saúde e segurança dos membros da comunidade local.  OBJETIVOS  OBJETIVO GERAL: - Elucidar aos membros da comunidade local com dificuldade 
de acesso à justiça acerca da maneira em que deverá utilizar seu direito legalmente garantido, visando a dignidade, saúde e segurança do 
consumidor.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  - Disponibilizar através de palestras nesta própria IES acerca da efetividade da utilização de seus direitos 
básicos na qualidade de consumidor, como também a maneira de buscar a reparação.  - Esclarecer ao consumidor as práticas que figuram como 
crimes tipificados no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) e praticados na relação de consumo.  - Informar aos consumidores os prazos 
para pleitear suas pretensões, seja pelo vício de produto ou serviço ou pelo fato que coloque em risco a sua saúde ou  segurança e, ainda, em casos de 
acidentes decorrentes desta relação, encaminhando os membros das comunidades para órgãos de defesa do consumidor.  METODOLOGIA  	Este 
docente responsável pelo projeto, através de critérios de avaliação escrita, selecionará de 05 a 10 (dez) alunos, do curso de Direito para participarem 
do aludido projeto. Será realizada interação com escolas estaduais, ou igrejas, ou centro comunitário de bairros em Belém/PA para oferecer as 
palestras programadas nesta IES.  Os discentes que permaneceram até o final do projeto, deverão elaborar um relatório final de forma a proporcionar 
esclarecimentos acerca do resultado do presente projeto.  VIABILIDADE ECONÔMICO FINANCEIRA Desnecessária a disponibilidade de valores para o 
presente projeto, uma vez que as palestras serão realizadas na própria IES (Estácio Pará), sendo inclusive, incluídas com antecedência mínima de 02 
semanas na programação acadêmica.  METAS  - Será inserido no presente projeto de extensão a participação de 05 a 10 alunos do curso de Direito 
no ano de 2019. - Proporcionar aos membros da comunidade local com dificuldade de acesso à justiça, esclarecimentos acerca dos seus direitos como 
consumidores de produtos e serviços, principalmente a respeitabilidade de sua dignidade humana e os riscos relacionados à saúde e à segurança e, 
ainda, os crimes tipificados no Código de Defesa do Consumidor.  IMPACTO SOCIAL  Amparar juridicamente os membros da comunidade local, que 
na qualidade de consumidor tem seu direito violado, inclusive aqueles relacionados à saúde e à segurança, esclarecendo sua possibilidade de 
reparabilidade, bem como a maneira de utilização através de órgãos de proteção ao consumidor.    ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA Os discentes do 
curso de direito e os membros da comunidade local de diversos bairros da cidade de Belém/PA, podendo, ser estendido, em caso de interesse de 
comunidade diversa, a outras comunidades próximas da região Metropolitana de Belém/PA.   REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  BOLZAN, Fabrício. 
Direito do Consumidor esquematizado. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018 GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do consumidor: Lei n. 8.078/1990. 
Salvador: Juspodivm, 2014. Nunes, Luís Antônio Rizzatto. Curso de Direito do Consumidor.   7 ed. rev. E atual. São Paulo. Saraiva. 2012.

Docente orientador: Nizomar Bastos Tourinho Junior E-mail: nizomartourinho@yahoo.com.br

Título DISCURSO DE ÓDIO NÃO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Nos últimos anos, com o surgimento da internet e das redes sociais, os indivíduos procuram manifestar seus pensamentos e ideologia através da 
internet, alcançando um número de pessoas muitas vezes maior do que os tradicionais meios de comunicação de massa. Ocorre que estes mesmos 
indivíduos, muitas vezes amparando-se no direito já consagrado de liberdade de expressão abusam do seu exercício, e vindo a praticar alguns atos 
ilícitos, dentre os quais o discurso de ódio, que tornou-se ainda mais evidente em razão dos ânimos acirrados provocados pelas campanhas eleitorais 
do ano de 2018, tornando o enfrentamento do assunto cada vez mais necessário.   Objetivos: Gerais - promover a conscientização da sociedade 
quanto o exercício do direito de liberdade de expressão e quando esta pode configurar o discurso de ódio. Específicos - alcançar o público leigo por 
meio de cartilhas e palestras - promover o combate a efetivas práticas do discurso de ódio por meio de serviços prestados através do Núcleo de 
Prática Jurídica.  Viabilidade econômica: O projeto não depende muitos recursos financeiros já que a cartilha, a princípio, terá versão on-line, assim 
como as palestras realizadas e atuação de combate por meio do NPJ (atual Laboratório de Direito) devem usufruir de estruturas já disponibilizadas pela 
IES.  Metas:  - Produzir a cartilha educativa sobre o tema fazendo a sua distribuição pela internet, fazendo com que ela tenha o alcance, por meio de 
distribuição em ambiente virtual a um número indeterminado de pessoas. - Visitar ao menos três escolas ao ano para que ação alcance os alunos do 
ensino médio. - Liberar espaço de atendimentos para tratamento de casos jurídicos concretos que tenham por objeto o discurso de ódio. 
  
Abrangência Geográfica: - O alcance geográfico da atividade correspondente à Cartilha é ilimitado por se tratar de mídia a ser replicada em ambiente 
virtual -  Quanto às demais atividades, o alcance são os moradores do Município de Belém - PA

Docente orientador: Rafaela Cristina Bergh Pereira E-mail: rafaelabergh@uol.com.br
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Título O JÚRI SIMULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Um júri simulado é uma teatralização em que, levando em consideração um assunto divergente, apresenta-se argumentos de defesa e de acusação a 
esse problema. Com objetividade e realismo os participantes são levado à reflexão do caso proposto (ANASTASIOU, 2009). O julgamento simulado 
privilegia a autoaprendizagem, uma vez que o participante consegue gerir seu próprio conhecimento tomando por base os temas instigantes que que 
são propostos pelo professor ou sugeridos pelos próprios alunos (VENDRAMIM, 2008).  A ideia de utilizar a metodologia do júri simulado como projeto 
de extensão tendo como público-alvo alunos do ensino fundamental de uma escola pública da cidade de Belém surgiu como desdobramento do 
projeto de pesquisa “A performance da sustentação oral dos operadores do Direito” coordenado por mim e que possui cinco orientandos de Iniciação 
Científica.  Isso estimulará nos alunos o protagonismo do seu próprio processo de aprendizagem, decidindo, exercitando e interagindo com os demais 
colegas. Dessa forma, o objetivo deste projeto de extensão universitária é estimular os alunos do Ensino Fundamental a praticarem o júri simulado: a) 
estimular nos alunos do fundamental a produção e assimilação do conhecimento de uma maneira lúdica e prática; b) fazer com que adquiram maior 
desenvoltura ao falar; c) exercitar a argumentação em situações práticas de comunicação oral; Como método de trabalho, serão feitas palestras 
quinzenais entre os meses de fevereiro e abril sobre o tipo textual argumentativo, a tese e o argumento e as formas de argumentação. Em seguida, 
entre os meses de maio e junho serão realizados minicursos de retórica, oratória e a arte falar em público. O objetivo desses cursos é prepará-los para 
as futuras argumentações que desenvolverão durante a prática simulada. A realização deste projeto de extensão não requer qualquer recurso 
financeiro. Foram estabelecidas as seguintes metas para esse projeto: a) atingir cerca de 150 crianças do Ensino Fundamental; b) realizar 6 palestras 
sobre argumentação durante os meses de fevereiro e abril; c) desenvolver 8 encontros no formato de minicursos, entre os meses maio e junho sobre 
oratória e retórica; d) promover 4 oficinas entre os meses de agosto e setembro sobre júri simulado; e) desenvolver a metodologia do júri simulado 
durante os meses de outubro e dezembro com cerca de 6 encontros. Sabe-se que os alunos das escolas públicas sofrem com a falta de recursos 
didáticos em escolas, muitas vezes, depredadas e sem estrutura adequada. Nesse sentido. Dar-lhes a oportunidade de exercitarem a competência oral 
através da teatralização de situações potencialmente reais ou adequadas aos conteúdos escolares é suprir a uma necessidade latente de um 
aprendizado voltado para prática e que ao mesmo tempo é lúdico. Como a Escola Benjamin Constant possui alunos de todos os bairros da cidade de 
Belém, é pertinente dizer que o projeto abarcará toda a cidade. REFERÊNCIA ANASTASIOU, Léa das Graças Camargos; ALVES, Lenoir Pessati. 
Estratégias de ensinagem. In: ______. Processos de ensinagem na universidade: pressupostos para as estratégias de trabalho em aula. 5. ed. Joenville-
SC: Unlville, 2009. ARISTÓTELES. Retórica. Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2005. Disponível em 
<www.scribd.com/doc/55674221/ARISTOTELES-Retorica> acesso em 25∕06∕2011 FELIPPO, José Auguto Corrêa. A arte da Oratória Jurídica. São Paulo: 
Editora Baraúna, 2015. POLITO, Reinaldo. Oratória para advogados e estudantes de direito. São Paulo: Saraiva, 2010. VENDRAMIN, J. M. Sexualidade 
na Escola: amor, esperança e vida. Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE/SEED, Londrina, 2008. Disponível em: 
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1649-8.pdf?PHPSESSID=2 010011308222591. Acesso em: 5 de Agos. 2014. 

Docente orientador: Alexandre Ranieri Ferreira E-mail: alexandre_ranieri@hotmail.com

Título REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA AS MULHERES

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O objetivo do projeto é proporcionar uma vivência prática da realidade jurídica e assistencial no enfrentamento da violência doméstica e familiar 
contra a mulher, por isso focada nos alunos de direito e serviço social. No primeiro momento os alunos terão contato com as estratégias promovidas 
pelo Estado formal no combate à violência de gênero. Após essa vivência que incluem: a) visitas técnicas institucionais; b) ciclo de palestras; c) 
treinamentos; d) ações filantrópicas; será iniciado de forma efetiva, ações em escolas pública e privada, como por exemplo, mostras científicas-
culturais, entende-se que a escola além de espaço do ensino e aprendizagem é também um espaço de promoção da cidadania e de valores que 
reforçam a ideia de Justiça Social. O objetivo é integrar a Estácio/FAP na rede de enfrentamento a violência de gênero no Estado como agente de 
transformação dessa realidade da violência. Para isso serão ouvidos os atores que estão ligados diretamente a esta questão. Como por exemplo, os 
agentes das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) da polícia civil, o Núcleo de Atendimento Especializado à Mulher (Naem), da 
Defensoria Pública do Pará, agentes do PROPAZ Mulher, representantes das Casas Abrigo, representantes dos Juizados de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher e do Núcleo de Enfrentamento da Violência contra a Mulher (NEVM), do Ministério Público do Estado do Pará. Percebe-se 
que a Rede de Atendimento reúne ações e serviços das áreas da assistência social, justiça, segurança pública e saúde, integrando a Rede de 
Enfrentamento, ao contemplar o eixo de assistência previsto na Política Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres. Contudo para que 
o enfrentamento seja efetivo, eficaz e eficiente é necessário um entendimento amplo da violência de gênero como fenômeno histórico e social de 
âmbito mundial.

Docente orientador: Karen Gabriely Sousa Santos E-mail: gneraks23@outlook.com
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Título MODA EM AÇÃO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Projeto “Moda em Ação”, que acontece em função da parceria entre o Curso de Design de Moda e o Núcleo de Responsabilidade Social da Faculdade 
Estácio do Pará, ensina corte e costura para pessoas da comunidade, capacitando mão-de-obra para a produção de roupas e acessórios de moda com 
vistas à geração de emprego e renda, utilizando os laboratórios de costura e modelagem da Faculdade Estácio do Pará. Em 2018, pela primeira vez  o 
projeto foi desenvolvido com a bolsa auxilio à extensão, tendo sido formadas quatro turmas (duas de costura básica e duas de costura avançada), cada 
uma com 20 alunos da comunidade e sendo acompanhadas, cada uma delas, por dois alunos de graduação em Design de Moda. Em 2019, as turmas 
básicas seguem no projeto e serão abertas duas turmas novas.   2-	Justificativa Num momento em que a indústria de moda representa parcela 
significativa do PIB nacional, estamos engajando a comunidade local nesse setor promissor, capaz de gerar emprego e renda para uma parcela da 
população que não tem condições financeiras para acesso a cursos profissionalizantes. Os resultados positivos das turmas anteriores, uma vez que o 
projeto acontece desde 2014, e o crescimento da produção local de moda, através de micro e pequenos empreendedores, associado à formação de 
associações e cooperativas impulsionam esse trabalho, que já teve como resposta a colocação de egressas em fábricas de roupas ou trabalhando por 
conta própria.   3-	Objetivos 2.1- 	Geral Capacitar um grupo de até 20(vinte) pessoas por turma para a produção de confecções com vistas à 
geração de renda. 2.2- 	Específicos a) Ensinar o curso básico de Corte e Costura; b) Exercitar a coordenação motora fina com trabalhos em crochê, 
bordado à mão e outros trabalhos manuais, respeitando as particularidades dos alunos; c) Qualificar mão-de-obra para a produção de roupas e 
acessórios de moda; d) Proporcionar vivência profissional para os alunos do Curso de Design de Moda da Estácio FAP, que poderão acompanhar as 
monitoras das turmas, computando assim horas de AAC (Atividades Acadêmicas Complementares).  3- 	Metodologia: 	A) O curso é composto 
basicamente de: - manejo de máquina de costura; - aprendizado de medidas; - modelagem (conferir as medidas e passar para o papel); - corte e 
modelagem em tecido e malha; - costura e agregação de bordados e crochê ao tecido; - reforma de roupas e pequenos reparos; - troca de zíper; - 
pregar botões, molas e colchetes, fazer bainha; - confecção de peças básicas: camisa, saia, camisetas, blusas, top e vestidos.               B) Tempo de 
duração: 2 anos, com aulas semanais, sendo um ano de curso básico e um ano de curso avançado.  4- Metas:  	Ao final do curso, espera-se que os 
alunos estejam aptos para a produção de peças básicas de vestuário, visando o uso próprio ou o mercado, em condições de competitividade. Após o 
primeiro ano, espera-se que estejam preparados para a costura doméstica.     Durante esse período serão dadas oportunidades para os grupos 
participarem de feiras, desfiles ou outros eventos organizados pelo Curso.  5-	Viabilidade econômico-financeira As aulas acontecem no atelier de 
costura do Curso de Design de moda da Faculdade Estácio do Pará, e são ministradas por voluntárias, designers egressas do curso,  com o auxílio dos 
alunos. O material é fornecido através de doações.  6-	Impacto social Melhoria das condições de vida de pessoas com pouca escolaridade, ensinado 
um ofício que poderá garantir-lhes posicionamento no mercado de trabalho.  7-	Abrangência geográfica Pessoas que moram no entorno da 
faculdade ou de comunidades atendidas pelo NURSO.  8-	Referências GARCIA, M.C. & MIRANDA, A.P. de. Moda é comunicação: experiências, 
memórias, vínculos. Coleção Moda & Comunicação. Coordenação: Kathia Castilho. 2ª ed., São Paulo; Ed. Anhembi Morumbi. 2005. AMADEN-
CRAWFORD, Connie. Moda: Técnicas básicas. Bookman, São Paulo. 2015.

Docente orientador: Maria Felicia Assmar Fernandes Correia Maia E-mail: maria.maia@estacio.br

Projeto(s) do curso: Jornalismo

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

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Aproximar alunos de cursos de Comunicação Social, em especial Jornalismo, do mercado é sempre um grande desafio por parte das Instituições de 
Ensino Superior. Em geral, a solução encontrada é a criação de agências chamadas “experimentais”, “modelos” ou “juniores”, em que muitas vezes 
apenas se adaptam conteúdos externos ou ainda se reduzem a criação de pequenas notícias e suas veiculações nos canais das instituições. Em Belém, 
que possui apenas duas agências de notícias de fato (Agência Belém, da Prefeitura, e Agência Pará, estatal) tal panorama não é diferente. O contexto 
fica ainda mais complexo se observamos a ausência de meios que “pautam” ou ao menos apresentam conteúdos exclusivos e com maior apelo 
popular, em que a população se sinta representada e se reconheça. Tal carência é intensificada em áreas consideradas de periferia, em que por vezes o 
acesso à informação e veiculação são dificultados. É justamente levando em conta o panorama apresentado até aqui que esta proposta (s)urge. Assim, 
desde o início deste ano coordeno o projeto de extensão Além-Margem, que a) oportuniza aos discentes voluntários uma ampliação da produção de 
conteúdo no jornalismo contemporâneo; b) inclusão dos mesmos em ações sociais que podem impactar os espaços atendidos e outros, caso a ideia 
seja ampliada; c) fortalecimento e maior divulgação de pautas de áreas periféricas de Belém do Pará, tornando então a comunicação bem mais 
horizontal e não verticalizada, dependente dos grandes grupos do Estado e outras pequenas iniciativas alternativas; bem como d) na apresentação da 
estrutura jornalística não somente na linguagem, como na produção e e) percepção de possíveis talentos para a Comunicação. Para 2019, assim como 
foi ao longo de 2018, o objetivo é que, mensalmente, sejam produzidos (pelos estudantes da Estácio e membros das comunidades atendidas) 
conteúdos exclusivos, a serem divulgados no blog da agência e redes sociais. Ao final do projeto, em janeiro de 2020, pretende-se lançar um novo e-
book, com os conteúdos de maior destaque. Metodologicamente leva-se em conta os preceitos jornalísticos da comunicação popular e/ou 
comunitária, que parte de um lugar social em que se buscar fortalecer a expressão de segmentos excluídos da população visando atingir seus interesses 
e suprir necessidades de sobrevivência e de participação política (Cicilia Peruzzo, Comunicação nos movimentos populares. Petrópolis: Vozes, 2004) e 
da Educomunicação, que tem como um dos objetivos educar cidadãos críticos para uma leitura dos meios de comunicação, promovendo uma 
formação integral que vivencia a realidade da sociedade em rede (Ana Rosa Vidigal Dolabella, Trabalho crítico e educomunicação, Literacia, Media e 
Cidadania, 2015). Caso esta proposta de “renovação” seja aprovada, o projeto será aplicado em um primeiro momento no Colégio Coronel Sarmento, 
em Icoaraci, região metropolitana de Belém, e no Espaço Cultural Nossa Biblioteca, no bairro do Guamá. Futuramente, há a possibilidade de ampliação 
e alcance das ações para a ONG Periferia em foco, na Cabanagem. Os locais foram escolhidos pela proximidade e facilidade de acesso para parcerias 
bem como por, geograficamente, representarem a principal área de periferia da capital (Guamá), sua região metropolitana (Icoaraci) e sua área de 
ligação e passagem a outros inúmeros bairros (Cabanagem). Lembrando a estrutura (conceitual) de uma “agência de notícias”, tais conteúdos não 
devem se encerrar em si mesmos. Sem fins lucrativos e com gastos direcionados ao material de produção de alguns conteúdos e deslocamento e 
alimentação dos voluntários, quando necessário, devemos buscar alcançar a veiculação e/ou disponibilização de tais informações na mídia, local ou 
não, além de passar a ser uma plataforma a ser consultada e referenciada e, com isto, divulgar não somente as informações, mas sua marca, do projeto 
e da Estácio FAP.

Docente orientador: Enderson Geraldo de Souza Oliveira E-mail: enderson.oliveira12@gmail.com
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Título COMPARTILHANDO SABERES ALÉM DA SALA DE AULA :  PROJETO SALA DE LEITURA COM RIBEIRINHOS DA ILHA DO COMBU

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Este projeto nasceu em 2007 pela vontade de compartilhar conhecimento e contribuir com a qualidade de vida ribeirinha na Amazônia capacitando e 
empoderando a população local, estimulando e conscientizando à responsabilidade ecológica e social de cada um e de todos nós, acadêmicos e 
moradores das ilhas. O projeto acontece na ilha do Combu, região ribeirinha situado em frente a cidade de Belém onde construímos uma biblioteca 
comunitária. Lá funciona o projeto “Sala de Leitura da Casa Canto do Rio” onde mais de 30 crianças, adolescentes, jovens  vem vivenciando oficinas de 
leituras Essa experiência contribui para o empoderamento das comunidades locais, propagando a sustentabilidade e boas práticas na gestão dos 
recursos e territórios naturais. A experiencia já existe a 9 anos e já realizamos diversas oficinas, mini-cursos, treinamentos, palestras e seminários 
temáticos com parceria e colaboração de pesquisadores, professores E alunos da Faculdade Estácio.  Nosso objetivo para 2019 é continuar 
proporcionando por meio de práticas de leitura  e interpretação de texto o empoderamento das comunidades locais na gestão dos recursos naturais. 
Além disso pretendemos promover para nossos alunos sistematicamente conhecimento interdisciplinar ( por meio de várias leituras) e compartilhado 
(uma vez que nossos alunos irão conviver com comunidades tradicionais ribeirinhas).   A metodologia adotada será de encontros mensais no segundo 
sábado do mês quando realizaremos palestras, cursos, workshops sobre assuntos afins a ecologia, ações solidárias e voluntárias.  O projeto tem 
comprovada viabilidade econômico-financeira  pois já acontece a nove anos  onde reunimos voluntários e viabilizamos as ações. Na parte cientifica 
contamos com a colaboração do LAMAQ - Laboratório de Assuntos Aquáticos / RENAS projeto de pesquisa sobre a pesca e sistemas sócio-culturais 
relacionados aos diversos ecossistemas aquáticos desenvolvidos por pesquisadores do Museu Paraense Emílio Goeldi e PPGEO/UFPA  Metas – 
produzir reuniões mensais com as comunidades ribeirinhas  e documentar esses encontros em multiplataformas de acordo com o interesse dos alunos 
de comunicação.  Este projeto é de importante impacto social pois contribuiremos com empoderamento, formação e qualidade de vida de cerca de 
400 ribeirinhos que vivenciarão durante o ano as ações do projeto  nas ilhas. Além disso transformaremos alunos em  cidadãos responsáveis e 
comprometidos com a vida social.  A abrangência geográfica do projeto inclui estudantes de comunicação da faculdade, pesquisadores   e as 
comunidades das Ilhas no entorno de Belém   Referências  ADRIÃO, Denize. Pescadores de Sonhos: Um Olhar Acerca da Mudança Nas Relações de 
Trabalho e Na Organização Social entre as Famílias dos Pescadores Diante do Turismo Balnear em Salinópolis-Pa. 2003. (Tese) Doutorado – Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas, Universidade de Campinas.2003. mimeo. ARENDT. Hannah. A Condição Humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2014 GERRTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. GALVÃO, Eduardo. Santos e Visagens um estudo da vida religiosa de 
Itá, Baixo Amazonas.2 ed.São Paulo: Ed. Nacional/INL, 1976. (Brasiliana,284). FURTADO, Lourdes Gonçalves. et al, (Org.). Povos das águas: realidade e 
perspectiva na Amazônia. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi, 1993. KRIPPENDORF, Jost. Sociologia do Turismo: para uma nova compreensão do 
lazer e das viagens. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,1989. MORAES, Damaris P (1998). A Percepção do Meio Ambiente: Contribuições ao estudo 
dos Riscos Ambientais. Revista do ICH – Humanitas. Campinas, PUC, v. 2, n. 2, pp. 87-104, ago. 

Docente orientador: Denize Genuina da Silva Adrião E-mail: denizeadri25@gmail.com

Título COMUNICAR PARA EDUCAR

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto de extensão COMUNICAR PARA EDUCAR, existe desde 2016 e permite ler a história e ajudar o outro a compreendê-la em diferentes 
materialidades, a partir de um trabalho desenvolvido para a comunidade, no qual oportunizar a leitura do mundo pela experimentação. Nesse sentido, 
trabalhar a dinâmica de uma parceria que coloca a leitura de dois mundos, discentes e docentes, em produção de materialidades, é fundamental para 
o desenvolvimento de cidadãos críticos, antenados e construtores do próprio futuro.  Em 2016, quando o projeto iniciou foram realizadas 12 oficinas, 
envolvendo produção gráfica e fotografia. 80 alunos foram contemplados. Até agosto de 2018, já foram realizadas 08 oficinas, envolvendo produção 
audiovisual, com produção de 04 vídeos experimentais e 03 palestras de cidadania. 60 alunos foram contemplados, até o momento. O projeto possui 
08 alunos dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda, que são monitores nas ações e pensam junto com a coordenação do projeto de 
extensão, as práticas voltadas para o público contemplado com o Comunicar para Educar.Nessas condições de possibilidades históricas e sociais 
introduz-se e justifica-se, portanto o projeto COMUNICAR PARA EDUCAR, cujo o objetivo é proporcionar parceria entre os cursos de comunicação da 
Estácio do Pará e Escolas Públicas do Estado do Pará, bem como Centros Sociais que trabalhem para a melhoria das condições de vidas de 
comunidades, localizadas no Centro de Belém, através do oferecimento de oficinas, cursos e palestras voltadas na área gráfica, audiovisual, impressa, 
web e fotográfica, assim como produzindo material audiovisual para Web que sirva de informação e conhecimento social. Neste sentido, tomamos 
como objetivos específicos: Trabalhar com escolas públicas e Centros Sociais de Belém; Envolver alunos e professores da Estácio do Pará, dos cursos de 
Jornalismo e Publicidade no Projeto; Montar a grade de cursos oferecidos na Fap para a parceria com as Escolas Públicas e Centros Sociais da capital 
paraense; Desenvolver vídeos com informações e conhecimentos sobre temas que abordem questões de cidadania, sustentabilidade e direitos 
humanos.A ação envolverá o corpo docente e discente dos cursos de JOR e PP, de acordo com a disponibilidade de horário de cada um, sem ônus para 
a Instituição.  Ação Metodológica:  Mapeamento de Comunidades e Escolas que possam receber o projeto;Visita da coordenação do projeto às Escolas 
e comunidades para envolvimento e pertencimento do projeto pelo público que será atendido, através do mapa de atividades a serem desenvolvidas 
de acordo com a necessidade de cada local. Montagem de um cronograma de Oficinas e Palestras; Realização das Oficinas e Palestras nas 
dependências da Estácio Fap e nos locais envolvidos;Produção de Vídeos informativos para a sociedade com caráter de cidadania, sustentabilidade e 
direitos humanos a serem divulgados pelas redes digitais do projeto. Viabilidade Ecoômica-Financeira: Material e espaços da Estácio do Pará;Custo 
para lanche das crianças e adolescentes que participam do projeto R$ 300,00 nos dias de cursos, palestras e oficinas. Abrangência:Escolas da Rede 
Estadual e Municipal de Ensino do Centro de Belém e Centros Comunitários da Região metropolitana de Belém Metas:Qualificar, através das oficinas 
120 pessoas  até janeiro de 2020;Fazer 10 eventos, entre oficinas e palestras a cada semestre, até janeiro de 2020; Envolver os professores e alunos, 
numa parceria com os outros projetos dos cursos de PP e JOR no projeto. Referências: FILHO, Ciro Marcondes (A saga dos cães perdidos, 2000, editora 
Hacker, São Paulo)FOUCAULT, Michel (A ordem do discurso, 2014, editora Loyola, São Paulo)LÉVY, P. A inteligência coletiva: por uma antropologia do 
ciberespaço. 4 ed. São Paulo: Edição Loyola, 1999.RECUERO, R. e ZAGO, G. Em busca das “redes que importam”: Redes Sociais e Capital Social no 
Twitter. In: Anais do XIX Encontro da Compós, PUC/MG, junho de 2009.     

Docente orientador: Arcângela Auxiliadora Guedes de Sena E-mail: arcangela.sena@estacio.br
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Título FUSCA - FESTIVAL UNIVERSITÁRIO DE CRIAÇÃO AUDIOVISUAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
É uma atividade de promoção acadêmica e cultural realizada pela Faculdade Estácio do Pará através do Curso de Comunicação Social (Jornalismo e 
Publicidade) da Instituição. Há oito anos consecutivos, o FUSCA objetiva revelar, estimular e divulgar as obras audiovisuais inéditas produzidas por 
estudantes universitários do Estado do Pará, criando um espaço de exibição e premiação da produção audiovisual local, promovendo o circuito 
audiovisual experimental sobretudo democratizando o acesso ao audiovisual paraense, através de exibições abertas ao grande público. O FUSCA, 
portanto, abre espaço para a mostra e premiação da produção audiovisual de universitários, sejam eles publicitários, jornalistas, cineastas, artistas, 
entre outros, valorizando a circulação deste tipo de produção através da promoção do conhecimento multidisciplinar e o estímulo a uma cultura 
diversa e criativa no âmbito social e acadêmico. Em Belém existem outros festivais similares, mas o seu caráter acadêmico-social promove o elo direto 
com a extensão, que é um dos objetivos tripé de toda IES. Poderão se inscrever para o FUSCA todo e qualquer aluno devidamente matriculado numa 
instituição de ensino superior do estado do Pará, desde que comprove seu vínculo com a instituição através de documentação. Cada participante 
poderá inscrever, no máximo, dois vídeos no qual exerça a função de diretor, mas em categorias diferentes e sempre com vídeos inéditos. A inscrição é 
gratuita e deve ser realizada mediante edital. O Festival Universitário de Criação Audiovisual é divido em dez prêmios diferentes: Melhor 
Documentário, Melhor Vídeo Publicitário, Melhor Videoclipe, Melhor Vídeo-minuto, Melhor Curta de Ficção, Melhor Cartaz, Melhor Diretor, Melhor 
Roteiro, Melhor Fotografia (novidade do ano de 2018) e Melhor Vídeo-Móbile Jr. (novidade do ano de 2019). As categorias serão analisadas a partir dos 
votos de uma Comissão Julgadora composta por no mínimo 05 (cinco) membros, e será constituída de pessoas com notório saber na área audiovisual e 
professores especializados na área. O papel da comissão é realizar a seleção e premiação dos vídeos inscritos no Festival, tendo como critério de 
classificação a qualidade técnica, a originalidade, adaptação da mensagem conforme a categoria e a criatividade das obras apresentadas. O ato de 
inscrição no Festival implica na autorização de divulgação, edição, transmissão, retransmissão de imagens e sons de suas obras, em publicações, mídia 
ou peças publicitárias vinculadas ao FUSCA 2019, através de qualquer meio, isentando integralmente a Faculdade Estácio do Pará do pagamento de 
qualquer taxa ou contribuição relativa às obras. Para 2019 a proposta é levar o festival aos alunos de ensino médio de 03 escolas públicas de Belém, 
afim de se possa fomentar o saber pela narrativa cinematográfica, através de oficinas e também exibições de produções locais e nacionais. A partir 
destes resultados, o FUSCA ano 9 criou a categoria de premiação “Vídeo-Móbile Jr” especialmente para que estes alunos possam inscrever suas 
produções criadas nas oficinas e assim também concorrer em um festival experimental. Eles poderão se inscrever desde que comprovado seu vínculo 
com a escola participante e também mediante autorização de seu responsável. Além disso, para 2019 também, temos como proposta estar mais 
presentes no ciberespaço através da rede social Instagram e também com a criação de um canal no youtube que terá como objetivo a análise e 
discussão de filmes que estarão em estreia no período e também dicas de como montar uma narrativa audiovisual a partir da fala de influenciadores 
digitais paraenses. Este programete será semanal e apresentado e dirigido pelos monitores do projeto, com a supervisão de sua coordenadora e 
também terá participação de influenciadores digitais paraenses dando dicas e sugestões. A data sugerida para a nona edição do evento será 06 de 
dezembro de 2019, a ser confirmada junto ao calendário de avaliações da faculdade.

Docente orientador: Shirley do Socorro Moura Das Neves E-mail: shirley.moura@estacio.br

Título GESTÃO DE RECURSOS COMUNICACIONAIS PARA O COLETIVO CASA PRETA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O objetivo central versa em desenvolver o plano de Gestão de Recursos Comunicacionais para o Coletivo Casa Preta, uma organização Social que atua 
junto à juventude e ativistas, da cultura popular em Belém. Dando continuidade ao projeto de 2018, em 2019 vamos potencializar ações de 
empreendedorismo cultural, economias criativas nas áreas de Comunicação e Artes, a partir do desenvolvimento de plataformas físicas e virtuais, e 
aproveitamento da experiência de produção e mobilização para divulgação, distribuição e consumo de produtos e serviços do Coletivo Casa Preta; a 
fim de movimentar renda, conhecimentos práticos e teóricos, redes de projetos culturais existentes em redes da cidade e expandir ações de imagem, 
distribuição e vendas. 2.	Justificativa  Nasce a Casa Preta, Com intuito de discutir as demandas e, sobretudo, alternativas para formas de organização 
social dos negros na periferia, casa Preta se tornou um Ponto de Cultura. Realiza ações de comunicação digital, audiovisual, rádio comunitária, iniciação 
musical, construção de oficinas de instrumentos, grupos de estudo, biblioteca comunitária com acervo sobre temas da negritude entre outras ações. 
Surge, há necessidade de organizar recursos comunicacionais capazes de fortalecer o coletivo e dar sustentação de divulgação e venda para sua 
produção (produtos e serviços), projeto de extensão vem ao encontro dessas necessidades nessa nova etapa de estratégica de articulação social do 
Coletivo. 3.	Objetivos Continuar o desenvolvimento de um plano de gestão de recursos comunicacionais, que visa identificar e gerenciar um mix de 
produtos do Coletivo, a partir de instrumentos de marketing, para fortalecer a modalidade de empreendedorismo cultural, que é o forte dessa 
organização social. assim, atender às necessidades de geração de renda, fortalecimento de redes de comunicação, auto-sustentação da marca, e o que 
pode oferecer às comunidades, parcerias e consumo da cultura. 4.	Metodologia Planejamento de comunicação: institucional: propor ações 
elaboradas de marketing para venda do mix de produtos ; Implementação das ferramentas de comunicação, elaboradas no 
planejamento; Acompanhamento das ações de comunicação: perceber retornos de vendas e acessos de serviços, bem como medir a eficácia das 
ferramentas utilizadas e ações de aperfeiçoamento. Desenvolver as ações do evento de aniversário de 10 anos de coletivo Casa Preta  5.	Viabilidade 
econômico-financeira  A ideia é utilizar recursos tecnicamente viáveis disponíveis de membros parceiros do projeto, suporte da Estácio-FAP, criando 
uma movimentação econômica de baixo custo. Previmos excepcionalmente, recursos para deslocamento de alunos e parceiros. 6.	Metas Meta 01: 
Amplitude de mercado cultural para o mix de produtos do Coletivo casa Preta; Meta 02: Implementar um laboratório de comunicação com o perfil 
institucional do Coletivo, visando ações estratégicas de venda e comunicação, a fim também de reforçar a função social/cultural da organização, bem 
como servir para testar e aprimorar habilidades de alunos nas ações de interação com a comunidade, ou seja, também não perder de vista a ação 
pedagógica do projeto; Meta 03: Gerar um documento com dados sobre resultados sobre ações implementadas, que sirva para traçar ações futuras do 
Coletivo Casa Preta.   7.	Impacto social Empreendedorismo cultural e gestão de recursos comunicacionais visam criar alternativas de sustentabilidade 
da marca Coletivo Casa Preta e fortalecer junto à comunidade a economia criativa.  8.	Abrangência geográfica Belém-PA e Distrito de 
Outeiro 9.	Referências  Aaker, David A. Administração Estratégica de Mercado - 9ª Ed. 2012. Samara,Beatriz Santos / Barros,Jose Carlos de. Pesquisa 
de Marketing - Conceitos e Metodologia - 4ª Ed. 2007 /Aaker,David A.Como Construir Marcas Líderes. Traduzido por Bazán Tecnologia e Linguística. 
Edição, 2. Editora, Futura. Ano:  2007/KOTLER, Philip. Administração de Marketing. Prentice Hall. São Paulo, 2000.

Docente orientador: Raffael Amado da Silva Vieira E-mail: raffael.vieira@estacio.br
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Título CIRCUITO GEEK-NERD 2019

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O novo projeto CIRCUTO NERD-GEEK ESTÁCIO 2019 pretende dar um upgrade ao trabalho começado em 2018, onde promoveu critica, reflexão, 
debate e entretenimento voltado para o cenário nerd paraense, exercendo uma influência relevante junto aos alunos da faculdade Estácio FAP e as 
comunidades e ONGS que foram beneficiadas com oficinas, workshops, feiras e doações, criando um diferencial que agregou valores de 
responsabilidade social e produção de conhecimento para a marca Estácio junto à concorrência. A nova fase do projeto irá estender seus eventos para 
o mundo GEEK, desta vez procurando parcerias com os cursos de TI/Redes, Desenvolvimento de Games para a realização da I CONVENÇÃO NERD-GEEK 
da Estácio. O projeto CIRCUITO NERD-GEEK ESTACIO 2019 pretende continuar a ser um laboratório de criação impresso, audiovisual para os alunos da 
Estácio que já agrega os cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Moda, e agora incluirá Ti/Redes e Desenvolvimento de Games (cursos da 
Estácio Belém).

Docente orientador: Marcus Dickson Oliveira Correa E-mail: marcus.correa@estacio.br

Título EDUCADORES DIGITAIS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto de extensão EDUCADORES DIGITAIS nasceu de uma motivação pessoal em ajudar professores da rede pública, do ensino médio e/ou 
superior, a terem contato com uma seleção de ferramentas do mundo digital, que podem fazer toda a diferença nos seus processos de ensino-
aprendizagem.  Justificativa: A interatividade está presente em quase todas as nossas práticas cotidianas, independente de estarmos preparados para 
ela; As tecnologias da informação e da comunicação (TICs) atravessam todas as práticas sociais e, portanto, as educacionais; A cada dia novas 
ferramentas são criadas ou ressignificadas pela sociedade, em um movimento frenético; Nossa sociedade está transformada e conectada em Rede 
(CASTELLS, 2010), na internet, onde cada indivíduo e grupo produz e consome em diferentes condições; Neste contexto, o professor necessita sentir-se 
seguro e preparado para lidar com seus desafios diários como educador. Objetivos Auxiliar os professores do ensino médio e/ou superior em 
determinadas práticas digitais agregadoras de ensino-aprendizagem e na elaboração de seus próprios materiais didáticos. Metodologia 
 
•	Levantamento das IES que possam receber o projeto; •	Visita às IES catalogadas; •	Envolvimento dos alunos de Publicidade da Estácio 
Fap; •	Montagem de um cronograma personalizado para cada IES, a partir das opções temáticas (piloto) a seguir:  1.	Oficina de Ferramentas Google: 
Google Groups, Google Forms e Google Notícias. 2.	Palestra: Adwords: Por Que Entender de Publicidade Online é Fundamental para o 
Educador? 3.	Palestra: Como Reconhecer e Diferenciar News de Fake News? Aspectos técnicos e críticos 4.	Oficina de Como fazer Infográficos no 
Power Point sem ser Designer (e de Graça). 5.	Palestra: Por dentro da Fundação Estudar e do Estudar Fora.org.  6.	Palestra: Gamification: 
Transformando a Sala de Aula em um Jogo de Tabuleiro.  •	Realização das Oficinas e Palestras; •	Auxílio aos professores participantes na elaboração 
de seus materiais didáticos; •	Aplicação de pesquisa de satisfação; Viabilidade econômico-financeira •	Material e espaços da Estácio do 
Pará •	Lanche para os professores_ R$ 300,00 (por evento) •	Fotocópias _R$ 100,00 (máximo _total) Impacto Social O professor é um multiplicador 
de boas práticas sociais, culturais e educacionais. Através da qualificação digital do docente, a partir de ferramentas eficientes e eficazes, é possível 
uma transformação social muito mais ampla e permanente na Educação.  Abrangência geográfica  Escolas da Rede Estadual e Municipal de Ensino 
Médio de Belém e/ou Universidades da Rede Estadual e Federal de Ensino de Belém. Referências ALTARES, Guillermo. A longa história das notícias 
falsas. EL PAÍS. 18 Jun. 2018. Disponível em: < https://goo.gl/wygjXB>. Acesso em: 10 Set. 2018. BOGOST, Ian. Persuasive Games: The Expressive 
Power of Videogames. Cambridge, MA: MIT Press, 2007 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. São Paulo: Paz e Terra, 2010. FUNDAÇÃO 
ESTUDAR (site). Disponível em: <https://www.estudar.org.br/>. Acesso em: 2018 GABRIEL, Martha. educ@r: a (r)evolução digital na educação. São 
Paulo: Saraiva, 2013.  GOOGLE FERRAMENTAS. Disponível em: <https://www.google.com/intl/pt-BR/about/products/>. Acesso em: 2018 MELO, 
Marcos André. Falando a verdade sobre acreditar em mentiras. Folha de São Paulo. 22 de Out. 2018. Disponível em: <https://goo.gl/YGzBxP>. Acesso 
em: 31 Out. 2018. SILVA, Marco. Sala de Aula Interativa: educação, comunicação, mídia clássica,... 5. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2010.  SOUTO, 
Rodrigo. 13 Infográficos que te ensinam a criar Infográficos no PowerPoint [Modelos Grátis]. Hubspot Brasil. Disponível em: <https://goo.gl/QRdCFc>. 
Acesso em: 10 Out. 2018.

Docente orientador: Hellen Maria Alonso Cardozo Monarcha E-mail: hellen.monarcha@gmail.com
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Título PROJETO FOCUS 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O FOCUS, que já existe desde o final de 2015 nasceu com o objetivo de explorar o fazer fotográfico para além dos limites da sala de aula e do plano de 
ensino dos cursos de Publicidade e Jornalismo. Promovendo um crossover de saberes híbridos. Este projeto busca preparar os alunos para uma 
compreensão e execução do fazer fotográfico nas diferentes possibilidades da comunicação atual. E adequada às realidades de mercado regional e 
nacional.Links Focus:  
https://www.youtube.com/channel/UCryiWL8sWSZJPfJ8Y1iulPg https://www.facebook.com/focustvfotografia/?ref=bookmarks https://www.instagra
m.com/focustvfotografia/   METODOLOGIA Estudamos e mapeamos a história  dos pioneiros da fotografia com o intuito de modernizar os canais de 
distribuição deste saber e/ou aplica-los fazendo uso das novas mídias móveis. Desta forma podemos colaborar com a escalada de iniciantes do ramo e 
entusiastas  para que possam, por exemplo, aplicar a composição clássica no fazer fotográfico das modernas Redes Sociais.   Os membros do FOCUS 
roteirizam, gravam, editam e produzem videoaulas e artes (disponibilizadas em múltiplas plataformas digitais do ciberespaço) . Criamos jogos (como o 
baralho fotográfico) e desafios baseados na gameficação e lógica interativa da cibercultura que rejuvenescem a faixa etária dos interessados nesta arte 
centenária.  IMPACTO SOCIAL Já produzimos  mais de 30 vídeos e aproximadamente 70 artes sobre fotografia e cultura local.  As video aulas sobre o 
fazer artístico local ampliam a leitura e circulação do conhecimento fotográfico. Produzimos gratuitamente em 2017 o videoclipe “TECNOBREGA É O 
PODER” para a cantora KEYLA GENTIL que hoje já passa das 17.000 curtidas no YOUTUBE. E o Videoclipe AUTOMÀTICOS  em 2018 da bandaMóbile 
Lunar que foi absorvido pela programação do Sons do Pará 2018 veiculado a Rede Globo (disponilbilizado com exclusividade no portal do G1) Da 
mesma forma o fazemos com as nossas entrevistas fotográficas (disponibilizadas na rede na forma de episódios mensais), que além de mapear 
prodígios, aproximam nossos alunos dos mais experientes nomes da cena fotográfica local.  JUSTIFICATIVA É notório que os métodos tradicionais de 
ensino e aprendizagem não conseguem atender necessidades dos nossos alunos imersos na hipercomunicação. Daí a importância da circulação e 
difusão dos saberes que construímos (nas mais diversas linguagens e mídias presentes) no ciberespaço. Sem esquecer de que todo esse material 
desenvolvido pode, através da correta pesquisa/curadoria prévia, buscar uma contextualização principalmente regional. E essa vivência transdisciplinar 
de produção de conhecimento deve além de ampliar sua visão profissional  despertar, junto o seu senso crítico e o espírito empreendedor que a 
estácio tanto prima.  OBJETIVOS Por meio da produção fotográfica e audiovisual possibilitar a formação de um aluno crítico, consciente, multimídia e 
polivalente. Principalmente quando toda a subjetividade, de cada membro envolvido nas etapas de produção dos novos vídeos, fica impressa no 
resultado final. Além de gerar portifólio  .  VIABILIDADE  Sobre a viabilidade econômico-financeira do projeto, O FOCUS até agora tem se mantido 
com o mínimo de investimento necessário. Transporte e locações cedidas por conhecidos, uso de equipamento e veículos próprios dos membros e 
parcerias com empresas de conhecidos, são parte do nosso planejamento, além da infraestrutura da IES.  Abrabgência geográfica: Belém, PA: Por 
meio dos aluno, Profissionais da Imagem (fotografos e cineastas), Artístas locais. E usuários da redes e midias sociais.  METAS  - 1 
programa/videoaula/entrevista por mês - 1 videoclipe  - Artes para divulgação  REFERÊNCIAS Borys Kossoy - Fotografia e Histórias Chris Anderson - 
Cauda Longa Pedro Souza - uma história crítica do fotojornalismo ocidenta Newton Cesar - Direção de Arte  Harris Watts - On Camera

Docente orientador: Laercio Cruz Esteves E-mail: laerciopublicidade@gmail.com

Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título AÇÃO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO COM OS COLETORES DE AÇAÍ E DE CACAU DA COMUNIDADE BOM JARDIM BARCARENA – 
PA. 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto de extensão já promove ações de prevenção de acidente de trabalho com os coletores de açaí desde fevereiro de 2018, e a pedido da 
cooperativa da comunidade Bom Jardim, da cidade Barcarena/PA, serão também inseridos no projeto os coletores de cacau. No Pará, o açaí e cacau 
são produtos do agronegócio que possuem uma ampla participação no desenvolvimento local, gerando muitos empregos diretos e indiretos, a 
justificativa é que a atividade dos coletores, é muito perigosa e precária. Diante desse cenário de periculosidade, os riscos de acidente de trabalho vem 
aumentando, entretanto, os índices de registros públicos de acidentes com os coletores são baixos, até por que, a pessoa do coletor é invisível à 
sociedade de consumo, sendo necessário descortinar essa invisibilidade, abordando no projeto o tema da segurança e da saúde do trabalhador, para 
que possamos mitigar os acidentes de trabalho, conscientizando estes trabalhadores dos riscos da atividade. O projeto vem proporcionando aos 
alunos, uma vivência prática dos temas abordados em sala, alinhando com as áreas temáticas da extensão que são: saúde, meio ambiente e 
desenvolvimento sustentável. O objetivo do projeto é a promoção de oficinas e seminários de prevenção de acidentes trabalho, articulando a troca de 
saberes locais, entre os discentes da graduação e os trabalhadores, além de transpor as barreiras sociais, acadêmicas e geográficas da Faculdade, 
cumprindo assim, a proposta de direcionar as ações de extensão para comunidade externa. A metodologia será a investigação e a pesquisa da 
realidade dos coletores, e através do diálogo desses saberes, construirmos juntos uma proposta de intervenção e ação, para produzir e multiplicar o 
conhecimento com as oficinas de prevenção de acidentes para a comunidade local. O Projeto possui viabilidade econômico-financeira devido ao baixo 
custo. Nossa meta, é a promoção de ação de prevenção de acidentes na cooperativa que possui coletores de açaí e de cacau, envolvendo os alunos da 
Estácio FAP PARA no projeto, contribuindo substancialmente para formação de profissionais com o senso de responsabilidade social e melhoria do 
bem-estar dos trabalhadores que serão conscientizados dos riscos de acidente de trabalhos pertinentes à sua realidade. O impacto social do projeto de 
extensão em termos acadêmicos, já vem proporcionando aos discentes envolvidos, experiências inéditas, com perceptível avanço no desenvolvimento 
profissional e pessoal, com reais chances de serem inseridos no mercado de organização de eventos e palestras sobre prevenção de riscos. Em termos 
de ganhos sociais, ressaltamos que os coletores estão tendo a grande oportunidade, de acesso ao conhecimento sobre os riscos de sua atividade, e já 
estamos compartilhando esse “now how” com outros trabalhadores. Com relação a Instituição é uma oportunidade de inserção na comunidade, e na 
cidade de Cidade de Barcarena PA, transpondo assim as barreiras geográficas e sociais, ampliando a difusão e geração do conhecimento, colocando à 
disposição da comunidade e da sociedade um projeto de extensão que interage e dialoga com os coletores, buscando transformar sua realidade social 
com melhoria da sua qualidade de vida sem acidentes de trabalho. A abrangência geográfica do projeto será a faculdade Estácio FAP PA e a 
comunidade Bom Jardim. As referências bibliográficas estão baseadas no conteúdo programático das disciplinas Saúde, Segurança e Qualidade de Vida 
no Trabalho, e Legislação Trabalhista, por meio da interdisciplinaridade entre a teoria e a prática, aproximando o discente da sua realidade social, 
tendo como base as obras de BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. Garcia, Gustavo Filipe Barbosa, Acidente do Trabalho: Doenças 
ocupacionais, e nexo técnico epidemiológico. Silva, José Antônio Ribeiro de Oliveira, A saúde do trabalhador como um direito humano, conteúdo 
essencial da dignidade humana, entre outras.
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Título CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA OS TRABALHADORES INFORMAIS DA FEIRA DO VER-O-PESO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
	Educação financeira é um dos temais mais relevantes para o desenvolvimento de uma nação. Empreendedor individado que não conhece as regras do 
mundo dos negócios jamais conseguirá progredir. Mais ainda: jamais conseguirá se livrar dos juros abusivos e de laços falimentares. O projeto tem a 
intenção única de capacitar o empreendedor feirante da feira do Ver-o-Peso em questões básicas de educação financeira – finanças pessoais, bancos e 
empréstimos bancários, fluxo de caixa e orçamento. 	Na feira do Ver-o-peso são mais de 400 (hum mil) feirantes – e a maioria ainda não teve acesso a 
um ensino formal. E caso o tenha, vale a inquietação – são educados financeiramente?  São capacitados para tal? Como é a relação com os bancos 
comerciais ou bancos múltiplus?  JUSTIFICATIVA O Projeto CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA OS TRABALHADORES INFORMAIS DA 
FEIRA DA FEIRA DO VER-O-PESO compreende uma série de atividades que vão desde conhecimentos básicos de economia e finanças quanto a 
elaboração de orçamento e de programação em finanças pessoais. E tudo isto aplicado à sua realidade prática mediante uma visão metodológica de 
mercado e de compreensão social.   OBJETIVOS Capacitar os trabalhadores informais da feira do Ver-o-Peso em educação 
financeira.  METODOLOGIA Oficinas de construção de orçamento. Oficina de finanças pessoais. Palestra sobre educação financeira – teoria e 
prática.   Haverá monitoramento dos resultados pelo prazo de 12 meses.  VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA R$ 500,00  para apoio de material 
estrutural (impressos, canetas e papel.).  METAS - Seis  palestras temáticas de economia e finanças básicas; - Duas (2) oficinas de educação 
financeira; - Duas (2) oficinas sobre orçamento; - Uma oficina sobre finanças pessoais;  BENEFICIADOS: 40 micros empreendedores além de 50 a 100 
alunos participantes.  IMPACTO SOCIAL O Projeto ainda pretende atuar como força social para ajudar a vida dos micros empreendedores – e de suas 
famílias. O resultado direto é que, com os conhecimento adquiridos, o respectivo negócio tenha uma maior sustentabilidade e, mais do que isto: que o 
empreendedor possa fazer crescer ou diversificar o seu pequeno empreendimento.   ABRANGENCIA GEOGRÁFICA Região Central de Belém, no 
entorno da Faculdade.   REFERÊNCIAS MARTINS, José Pio. Educação financeira ao alcance de todos. São Paulo: Atlas, 2017. MINTZBERG, Henry. 
Criando Organizações Eficazes - 2º Edição - Editora Atlas. OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Estratégia empresarial e vantagem competitiva: 
como

Docente orientador: Rinaldo Ribeiro Moraes E-mail: rinaldomoraes@yahoo.com.br

Projeto(s) do curso: Ciências Contábeis

Título A CONTABILIDADE A SERVIÇO DA COMUNIDADE ESCOLAR PARAENSE NO FORTALECIMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DO PDDE.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A descentralização da execução de recursos públicos da educação pública estadual e municipal, teve início no ano de 1995 pelo governo federal com a 
criação do Programa Dinheiro Direto na Escola(PDDE), cuja finalidade era prover as escolas públicas com recursos financeiros creditados diretamente 
em conta especifica dos Conselhos Escolares , para execução de ações que proporcionem o fortalecimento da participação social e da autogestão do 
estabelecimento de ensino público, como meio de consolidação da Escola democrática. O PDDE é parte do conjunto de ações governamentais 
implementadas com o intuito de propiciar a elevação da qualidade do ensino e sua universalização,  com vistas à promoção da equidade de 
oportunidades educacionais, como meio de redução das desigualdades sociais e de consolidação da cidadania. JUSTIFICATIVA Esse projeto torna-se 
relevante considerando que, muito embora esteja evidenciado o processo de descentralização dos recursos até a ponta, segundo dados 
disponibilizados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação(FNDE), informam um grande número de escolas públicas estaduais e 
municipais pendente com prestação de contas do PDDE, e como consequência estão impedidas de receber novos repasses de recursos. Nesse 
contexto, a Faculdade Estácio do Pará, possuindo em seu quadro de docentes, profissionais que atuam na área de gestão pública, inclusive com 
bastante experiência na questão de execução e prestação de contas de recursos destinados á educação, tem potencial para colaborar com a sociedade 
em geral, no sentido de, por meio dos alunos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Pedagogia, Recursos Humanos e Serviço Social 
se contribuir para o fortalecimento dessas unidades executoras orientando quanto a execução e prestação de contas. OBJETIVO O presente projeto 
tem como objetivo auxiliar e orientar a comunidade acadêmica dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Pedagogia, Recursos 
Humanos e Serviço Social das escolas da rede estadual de ensino quanto à distribuição, liberação, execução e prestação de contas de recursos 
repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE para execução do PDDE e ações agregadas.  Este projeto orientará os 
procedimentos operacionais para execução financeira do Programa, de forma a permitir o emprego do dinheiro, no atendimento das necessidades dos 
estabelecimentos escolares, para o fortalecimento da autonomia escolar e estimular a participação da comunidade nas decisões da 
Escola. METODOLOGIA O projeto será desenvolvido por meio de aulas expositivas dialogadas, complementadas por oficinas com caso concreto. Os 
discentes, a critério da coordenação, de forma voluntária poderão atuar no l(NAF), prestando atendimento a todos  membros dos Conselhos Escolares 
das escolas públicas estaduais e municipais da região metropolitana de Belém. Através do NAF poderão ser disponibilizados certificados aos discentes 
que comprovarem participação mínima de 75%(setenta e cinco por cento) no curso. RESULTADOS ESPERADOS Espera-se com esse projeto capacitar 
por semestre aproximadamente 50(cinquenta) alunos que por sua vez, devidamente capacitados e acompanhados por docentes responsáveis pelo 
Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, prestarão atendimento a uma média de aproximadamente 50(cinquenta) conselhos escolares pertencentes às 
escolas públicas municipais e estaduais localizadas na região metropolitana de Belém. VIABILIDADE FINANCEIRO E IMPACTO SOCIAL Este projeto é  
viável, pois os recursos necessários para execução dos mesmos, estão disponíveis na instituição de ensino. Além disso, o impacto social será de grande 
relevância visto que o atendimento aos membros de conselhos escolares será realizado de forma gratuita e contribuirá consideravelmente para o 
fortalecimento dos conselhos, e gerando a redução da inadimplência e o restabelecimento dos repasses de recursos para as escolas.Base teórica 
Resoluções do FNDE.
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Título ORCAMENTO PUBLICO CIDADÃO: CRIANDO VALOR A CONTROLE SOCIAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto tem por objetivo despertar na sociedade local para a importância do orçamento público e seus impactos na vida de cada cidadão, e desta 
forma fomentar o controle social. Para isso, a sociedade necessita compreender o orçamento, suas informações, os limites fiscais e financeiros do 
poder público para que, de posse do conhecimento, consiga acompanhar a elaboração e execução dos orçamentos públicos, participar de forma ativa 
na questão do controle social e até propor sugestões de emendas ao orçamento durante sua elaboração e apreciação pelo Poder Legislativo 
local.  METODOLOGIA Considerando o objetivo proposto a metodologia para alcança-lo, inicialmente será de realizar nas comunidades e centros 
sociais de bairros da cidade de Belém-PA, palestras semanalmente pelo período de 06 (seis) meses com o foco de criar o entendimento e o despertar à 
importância do orçamento público. Para tanto este professor pretende contar com o apoio de alunos dos diversos cursos da Faculdade Estácio Fap 
para elaborar momentos culturais e peças teatrais que retratem o assunto e torne o momento dos encontros mais lúdicos. Recusando aplicar apenas o 
caráter vertical de transmissão do conhecimento conforme proposto pelo Professor Paulo Freire (2006), neste momento do projeto se pretende 
também ouvir a sociedade tornando momento de criação de conhecimento por meio de trocas de experiências. Em seguida a esta etapa, passasse a 
instrumentalização do controle social, na própria Faculdade Estácio Fap, onde líderes comunitários (no mínimo 30 pessoas), aprenderam a acessar, via 
on line, e entender os dados contidos nos portais de transparência dos governos municipal, estadual e federal. Nesta etapa se dará o curso 
denominado de FISCAL COMUNITÁRIO DO ORÇAMENTO no qual os integrantes ganharam certificados de participação. A próxima etapa e 
instrumentalizar os procedimentos de participação popular na elaboração dos orçamentos públicos e sugestão de emenda aos projetos ainda em 
elaboração e apreciação pelo poder legislativo. Nesta etapa, se pretende aproximar a Faculdade Estácio Fap do Poder Legislativo local para parcerias e 
visitas técnicas durante o processo de apreciação dos projetos de lei orçamentários. 	 VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA O projeto é viável ao 
ponto de que apenas será necessário a participação de  alunos com conhecimento sobre o assunto os quais serão instruídos por este pesquisador, além 
deste Professor-Pesquisador, material impresso de divulgação nos bairros, anúncios em jornais e telejornais e laboratório de informática (disponível na 
Faculdade). Além de que, por meio de parcerias, o projeto poderá ser desenvolvido.  METAS A meta é forma, em um ano, mais de 30 FISCAIS 
COMUNITÁRIOS DO ORÇAMENTO (mínimo um por bairro) os quais acompanharão os orçamentos públicos, realizarão o controle social e serão os 
multiplicadores de seus conhecimentos a comunidade já esclarecida sobre a importância do orçamento.  IMPACTO SOCIAL O impacto social é 
imensurável, pois fomentar sobre a importância e papel da sociedade na elaboração e acompanhamento dos orçamentos públicos ocasionará em forte 
controle social que acarretará em mudança de postura dos governantes e parlamentares realizando assim gestões mais éticas, probas, participativas e 
sociais, atendendo o que a sociedade realmente necessita.  ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA  A abrangência geográfica se dará na cidade de Belém-Pa.

Docente orientador: Rafael Laredo Mendonca E-mail: rafaellaredo@hotmail.com
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Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título BRINQUEDOTECA ATIVAR

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Projeto Brinquedoteca Ativar nasce com a intenção em ativar no sentido de tornar útil a Brinquedoteca da IES, trabalhando em prol de três níveis: 
sociedade acadêmica, comunidade externa e principalmente a prática dos aluno de pedagogia.  A brinquedoteca funciona no curso de Pedagogia, 
como laboratório de prática/observação, é um espaço que ao ser utilizado pelos alunos com frequência, torna-se como mais um diferencial para o 
curso de pedagogia, pois a maioria das faculdades possuem o espaço brinquedoteca, entretanto não é utilizado.  Para isso, temos como objetivo neste 
projeto, proporcionar a efetiva prática do educando de pedagogia nas ações da brinquedoteca, desde o planejamento, execução e avaliação das 
atividades desenvolvidas; além de pretendermos levar a brinquedoteca ativar para alunos de escola da educação infantil e ensino fundamental das 
proximidades da IES; portanto, alinharemos enriquecimento profissional para o graduando de pedagogia e assumiremos compromisso de fato com a 
responsabilidade social/educacional de forma constante. Baseada no pensamento de Vygotsky (1998), onde destaca o papel do brincar como fator 
que contribui na constituição do pensamento infantil, onde é no brincar, jogar, que a criança revela seus diferentes estados: cognitivo, visual, auditivo, 
tátil, motor, modo de aprender; a intenção em ativar esse espaço e levar à comunidade é ratificado. Estudos demonstram que o brincar desenvolve 
também o aspecto emocional, social, cognitivo e motores, em que a criança mostrará sua criatividade e imaginação.  Para a realização deste projeto, 
pretende-se utilizar a brinquedoteca três vezes na semana para receber filhos de funcionários e alunos da IES e uma vez ao mês, receberá alunos de 
escolas de ensino infantil e/ou fundamental ou levará a brinquedoteca para o espaço das escolas que tiverem interesse. Pretende-se no prazo de 12 
meses visitar, 5 escolas e atender filhos de alunos e funcionário durante o período de 7 meses (março, abril, maio, junho, setembro, outubro e 
novembro).  Acredita-se que o movimento desse espaço contribui, para toda a sociedade que compõem a faculdade, pois temos alunos que trazem 
seus filhos para as aulas, funcionários que não tem com quem deixar seus filhos e acima de tudo, nossos alunos terão a possibilidade de planejar e 
conhecer a prática de uma brinquedoteca. Com a saída da brinquedoteca para as escolas, nosso projeto será vivenciado pelos alunos de escolas 
públicas do entorno da faculdade e proporcionará práticas lúdicas-pedagógicas que auxiliarão no aprendizado e na diversão da criança.   Portanto esse 
projeto de extensão, trabalha em conjunto com que o que Kishimoto (2006) destaca sobre as várias formas de brincar, seja as brincadeiras de rua 
como amarelinha, elástico, pião, tacobol, seja as brincadeiras "comercializadas", como jogos de tabuleiros, jogos pedagógicos ou   simplesmente 
brincadeira de imitação, o fato é que em todas estas brincadeiras a criança ira aprender e desenvolver habilidades. O brincar é uma prática que 
possibilita as crianças transformarem e destruírem por meio do manuseio de peças e do contato com outras crianças, manifestações de alegrias, 
tristezas e problemas, para tanto, o professor se coloca nesse espaço como observador e mediador das dificuldade e necessidades de cada criança, 
construindo nesse espaço lúdico possibilidades de lapidar personalidade.

Docente orientador: Flávia Bahia Lacerda E-mail: flaviablacerda@gmail.com
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Título CIBERNÉTICA 2020

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Projeto Cibernética 2020 tem como objetivo a execução de uma série de atividades voltadas para a conscientização da necessidade da segurança 
cibernética em todos os níveis, pessoal, profissional e corporativo. O Projeto será implementado com uma sequência de Palestras e Visitas Técnicas, 
com o tema de Segurança Cibernética e Tecnologia da Informação e Comunicações. As Palestras terão como base o material de Segurança de 
Tecnologia da Informação fornecido pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) e pelo Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes 
de Segurança no Brasil (CERT.br), mantido pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), do Comitê Gestor da Internet no Brasil. As 
Visitas Técnicas serão realizadas em órgãos governamentais e empresas ligadas à área de tecnologia da Informação e Comunicações. O Projeto além do 
alcance Social tem foco na Inovação Tecnológica e na Segurança da Tecnologia da Informação e Comunicações.  2. JUSTIFICATIVA:  Conforme o 
ambiente de ameaças cibernéticas evolui, a proteção contra ameaças também deve evoluir. Com o surgimento dos ataques direcionados e ameaças 
avançadas persistentes, é claro que uma nova abordagem em relação à cibersegurança é necessária. As técnicas tradicionais simplesmente não são 
mais adequadas para proteger seus dados contra os ataques cibernéticos. 	As agências Brasileiras ligadas à Segurança Cibernética, como o CGI, NIC e 
CERT sistematicamente divulgam material relativo a segurança cibernética. Entretanto, esse material não tem a divulgação com a abrangência que se 
faz necessária, em especial ao público acadêmico ou ao não ligado diretamente à área de TIC.   	   3. OBJETIVOS: Conscientizar a comunidade 
acadêmica da necessidade da segurança da tecnologia da informação e comunicações; Realizar a Inclusão Digital da Comunidade Acadêmica que não 
seja ligada à área de segurança da informação e Comunicações; Mostrar à comunidade a possibilidade de aumento de rendimentos utilizando o 
sistema;  4. METODOLOGIA: Aulas ligadas às áreas em questão, realização de Visitas Técnicas, elaboração de pesquisa cientificas e trabalhos 
acadêmicos com a finalidade de publicação em revistas eletrônicas e/ou congressos relativos ao assunto; Sensibilização da comunidade acadêmica 
para o tema.  5. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: O Projeto não tem limitação financeira pois, por se tratar de atividades de conscientização e 
inclusão digital, não necessita de recursos.   6. METAS: Realização de atividades ligadas a área de Tecnologia da informação e Comunicações, 
Conscientização da comunidade acadêmica para o assunto em questão, realizar inclusão digital de alunos não ligados à área de TIC.  7. IMPACTO 
SOCIAL: Conscientização da comunidade acadêmica para os riscos da não utilização de políticas de defesa cibernética nos meios de Tecnologia da 
Informação, seja pessoal, profissional ou institucional.  8. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: Alunos (presencial e EAD), professores e colaboradores da 
Unidade FAP Estácio; Público em geral ligado ao assunto em questão.  9. 
REFERÊNCIAS: https://cgi.br/; https://www.cert.br/; https://cartilha.cert.br/; https://www.nic.br/; http://dsic.planalto.gov.br/; https://www.defesa
.gov.br/arquivos/ensino_e_pesquisa/defesa_academia/cadn/XV_cadn/politica_de_defesa_cibernetica_brasileira_um_mapeamento_dos_atores_e_pro
cessos.pdf; http://dsic.planalto.gov.br/legislacao/1_Livro_Verde_SEG_CIBER.pdf; https://www.defesa.gov.br/arquivos/File/legislacao/emcfa/publicac
oes/md31_p_02_politica_cibernetica_de_defesa.pdf; http://dsic.planalto.gov.br/legislacao/4_Estrategia_de_SIC.pdf; http://www2.camara.leg.br/cam
aranoticias/noticias/CIENCIA-E-TECNOLOGIA/453584-DEPENDENCIA-DE-SISTEMAS-CIBERNETICOS-TRAZ-VULNERABILIDADE,-DIZEM-
DEBATEDORES.html; http://www.trendmicro.com.br/br/tecnologia-inovacao/seguranca-cibernetica/index.html

Docente orientador: Marcus Vinicius Batella Medeiros E-mail: marcus.medeiros@live.estacio.br

Título METODOLOGIAS ATIVAS E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS: INCLUSÃO DE EXPERIÊNCIA PARA APRENDIZAGEM NA REALIDADE DE PERIFERIA E 
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A aprendizagem criativa proporciona um espaço de mudança e divulgação do saber e gera novas aptidões. Com uso frequente de tecnologias, o ensino 
deve dar lugar a um formato onde inovação e imaginação criativa sejam prioridades. Neste contexto, o projeto visa elaborar estratégias de ensino 
interdisciplinar, considerando a valorização cultural. Desta forma, os alunos irão elaborar e usar produtos de baixo custo como objetos de 
aprendizagem, proporcionando a comunicação estudantes/professores no processo de ensino aprendizagem. Destarte, o presente projeto tem um 
grau de aderência entre o que se ensina, pesquisa e o que se quer “extender” à sociedade. JUSTIFICATIVA: Incitar transformação social por meio de 
práticas metodológicas ativas, contribuir com a garantia de direitos e da sustentabilidade de seus membros, propiciando efetiva qualidade de vida das 
populações inseridas nesses espaços.  OBJETIVOS:  Apresentar resultados que possibilitem aferir as metodologias de ensino-aprendizagem no uso de 
tecnologias educacionais e aprendizagem criativa aplicadas em projetos, analisando possibilidades e alternativas de desenvolvimento social e 
educacional dos participantes. Específicos:  •	Analisar comparativamente situações de ensino aprendizagem identificadas na comunidade com outros 
modelos de metodologias ativas implementados no Brasil; •	Promover inclusão social, utilizando tecnologias educacionais e aprendizagem criativa 
como instrumento de construção da cidadania; •	Integrar a IES a projetos sociais premiados nacional e internacionalmente que utilizam a 
aprendizagem criativa; •	Visibilizar iniciativas de projetos de inclusão social da IES e fomentar alunos e professores a inclusão de tecnologias de 
aprendizagem.  A METODOLOGIA utilizada consiste em desenvolver, testar e experimentar tecnologias educacionais pelos autores e/ou outros 
envolvidos. A partir da formatação de oficinas “mão na massa”, objetiva-se que professores/monitores elaborem projetos interdisciplinares para 
implementação de estratégias pedagógicas. Deste modo, o projeto contará com um grupo de alunos em situação de vulnerabilidade social 
matriculados em programas oferecidos pelo governo do Estado e com moradores de comunidades de áreas ambientais protegidas. 	Tal projeto 
apresenta VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA, visto que já conta com parceiros como a Fundação Propaz e o projeto Aprendizagem Criativa com 
funcionários do Serpro-Pa.  METAS: implementar ações que possibilitem o desenvolvimento de uma cultura organizacional no contexto de ensino 
híbrido; promover a constante atualização tecnológica à inovação e ao aperfeiçoamento do processo educacional; desenvolver a gestão 
empreendedora; consolidar a imagem de instituição educacional arrojada, o incentivo à convivência acadêmica e social; estabelecer parcerias para as 
novas realidades educacionais; e aumentar as condições de sustentabilidade financeira recebendo futuros clientes.  O IMPACTO SOCIAL se relaciona a 
perspectiva de aumentar o índice de desenvolvimento social e educacional dos participantes; diminuir o abandono da escola e dar visibilidade para o 
ingresso em uma Faculdade; exercício da cidadania com a diminuição da exclusão social através das parcerias com a comunidade; garantia de direitos 
conforme preconiza o ECA, Lei nº 8069/90.  ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: Adolescentes matriculados no Propaz; Comunidade APA/Maiandeua; 
Projeto social/Pau D’Arco. 	A viabilidade foi identificada através de entrevistas com moradores e professores da rede aprendizagem criativa e com 
técnicos do Ideflor. Outro fator preponderante se refere a solicitação dos alunos para que possam ser contemplados, como forma de qualificação 
profissional.  REFERÊNCIAS  ACKERMANN Edith. et All. Cognitive outcomes from the Game-Design and Learning (GDL) after-school 
program. Computers & Education, 2014. RESNICK Mitchel. Lifelong Kindergarten: Cultivating Creativity through Projects Passion, Peers, and Play. The 
MIT: Cambridge MA 2017.
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Título PLATAFORMA RUNF9 - INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto de extensão RUNF9 visa construir e manter uma plataforma de informações relevantes e com extrema qualidade sobre tecnologia e 
inovação. A plataforma conterá notícias, bate-papos, minicursos, fóruns de discussão e um Podcast, com assuntos afins aos cursos de Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores e Sistemas de Informação. Além do nosso público direto que será nossa base de alunos, toda a 
sociedade que faz uso da tecnologia também será impactada. Entre os temas que serão abordados na plataforma podemos destacar: o uso da 
Inteligência Artificial nos negócios, as tendências de linguagens e tecnologias computacionais, informações para iniciantes e até os heavyusers. Nessa 
linha iremos abordar também assuntos como Big Data, Devops, Machine Learning e Blockchain e qualquer outro que entre no radar do mundo. A 
plataforma será mantida com a ajuda de alunos de todos os cursos afins da unidade. Ressaltando que o projeto piloto da plataforma já está no ar e 
disponível em www.runf9.com.br e no @runf9oficial Justificativa Mesmo com a facilidade do acesso à informação presente nos dias de hoje, existem 
vários problemas quanto a qualidade e relevância na área tecnológica, além de termos o iminente problema das fakenews. Logo, a necessidade de se 
coletar informação relevante, prática, testada, de qualidade e verdadeira, perfaz um requisito não negociável dentro da plataforma. Além de que, 
todas as informações que tenham abordagens práticas serão testadas pelo time de alunos envolvidos no projeto.   Objetivos  Em 2019 teremos o 
objetivo geral de pesquisar informações que serão adicionadas na plataforma e relacionadas as disciplinas ofertadas nos semestres de 2019.1 e 2019.2. 
Além dos objetivos específicos listados abaixo: - Criar grupos de práticas tecnológicas e inovadoras colocando cada participante da plataforma como 
multiplicador perante a comunidade de alunos. - Criar encontros de tecnologia na forma Meetup´s dentro e fora da faculdade. - Servir de referência 
para comunidade dos alunos, prováveis novos alunos, para o mercado local e sobretudo para a Região Amazônica.  Metodologia Usaremos como 
base o método da Observação, onde serão realizados estudos e contatos com profissionais da área de inovação e tecnologia para embasamento das 
informações que serão publicadas.   Viabilidade Econômico-Financeira O Projeto RunF9, foi idealizado ainda em meados da década de 90 e hoje com 
democratização da internet em todo o globo existe a possibilidade real de venda do espaço de espaços dentro da plataforma com publicidades on-line 
através do Google Ads, que será uma das opções. Metas Maximizar a divulgação da plataforma em ambientes de escolas de ensino médio, escolas de 
negócio, faculdades, coworkings, no Sebrae Pará, Governo e Empresários locais além de das comunidades empreendedoras. Tudo isso para termos 
100.000 seguidores até o final do ano de 2019.  Impacto Social É notório que o uso da tecnologia pode transformar realidades, fortalecendo a auto 
estima do nosso aluno e da sociedade ao seu redor. Abrangência geográfica Belém e Municípios do Estado do Pará e Região 
Amazônica.  Referências Estudo das principais plataforma e tecnologia e inovação atuais, como tecmundo.com.br, http://endeavor.org.br, 
stackoverflow.com, bbc.com, cio.com.br  e infomoney.com.br.

Docente orientador: Willys Socorro Almeida de Campos E-mail: willyscampos@gmail.com

Título PROJETO PROGRAMANDO: DINAMIZANDO A APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE BELÉM

DESCRIÇÃO DO PROJETO
De acordo com as Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação (SEMEC) tomam como base o Desenvolvimento 
Humano, a história social do conhecimento; a diversificação nas novas formas de ensinar e aprender, bem como as exigências de um ensino mais 
democrático, includente e de acesso a todos os cidadãos da sociedade brasileira e, em particular, da paraense e local. Desta forma, o sistema municipal 
de educação passou a ser organizado em ciclos de organização, obedencendo uma regra referente as suas faixas etárias. É importante ressaltar que o 
que se pretende por meio do sistema de ciclo é ampliar o tempo de aprendizagem do aluno e não fragmentá-lo como acontece no sistema seriado de 
ensino.Porém uma das problemáticas apresentadas no sistema de ciclo é que muitos alunos chegam deficitários da etapa do ensino anterior(Ciclos I e 
II), externalizando as dificuldades para os ciclos posteriores(Ciclos III e IV). Com isso, o PROJETO PROGRAMANDO tem por objetivo trabalhar em 
parceria com os professores do ensino fundamental para instigar os alunos a trabalharem com o aumento de seu senso critico, os ajudando desde cedo 
nas tomadas de decisões. De acordo com a Sociedade Brasileira de Computação(SBC) a computação está centrada em três pontos de vistas diferentes: 
a) Ciência que analisa e resolve problemas; b) Ciência que modifica o mundo; c) Ciência que influencia no comportamento da sociedade. Portanto a 
ideia é por em prática, a avaliação de maneira formativa com avanços de processos associadas a programação de computador, seguindo as etapas do 
ensino fundamental, de acordo com a SBC, onde os objetos de aprendizagem, durante o 1º ao 3º ano, serão: Desenvolver pensamento computacional, 
onde o objetivo é identificar e executar sequencia de passos de uma tarefa, além de criar passos para solução de problemas. Em seguida, reconhecer e 
representar dados, onde o aluno irá classificar objetos de diferentes formas de acordo com suas características e, para finalizar esta primeira etapa, 
Desenvolver fluência tecnológica, onde se deverá identificar a presença da computação no cotidiano das pessoas. Usar aplicativos que envolvam 
pensamento computacional de acordo com a faixa etária. Seguindo as etapas, para os alunos de 4º ao 6º ano, os objetos de aprendizagem seriam o 
Compreender a noção de algoritmo, que será representado através de imagens e palavras. Criar algoritmos para movimentar algum objeto seguindo 
instruções; Identificar tipos de dados, onde se irá descrever movimentos de objetos reais utilizando diagramas. Identificar textos, números, sons, 
imagens, como sendo dados, finalizando esta etapa, no objeto de aprendizagem, aprofundar o desenvolvimento da fluência tecnológica, sua finalidade 
será distinguir objetos eletrônicos de não eletrônicos. Distinguir diferentes interfaces de dispositivos computacionais. Na ultima etapa do ensino 
fundamental, que abrange do 7º ao 9º ano, os objetos de aprendizagem começam em : Implementar algoritmos, utilizando ambientes para a descrição 
de algoritmos, baseada em blocos para implementar solução de problemas de complexidade simples; seguindo com os objetos, Descrever tipos de 
dados, que parte da ideia de mudanças de estado utilizando um diagrama, além de discutir novas formas de organizar dados de diferentes tipos e, para 
finalizar ,Utilizar diferentes aplicativos, onde o aluno devera conhecer terminologias relacionadas a computação e tecnologias associadas. Além de 
utilizar aplicativos que envolvam o pensamento computacional de acordo com esta faixa etária. E por fim, usar ferramentas para reunir e manipular 
dados. Como resultados destas metas, serão coletados individualmente os desempenhos desses alunos nas diversas disciplinas associadas com esta 
metodologia de programação nas escolas  para avaliar se houve um fortalecimento individual na assimilação dos conteúdos ministrados dentro da sala 
de aula.

Docente orientador: Antonio Soares Lobato E-mail: alobato@gmail.com
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2019 - ESTÁCIO FARGS

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título NÚCLEO DE APOIO À EFETIVIDADE DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O presente Projeto de Extensão, intitulado Núcleo de Apoio à efetividade do Estatuto da Criança e do Adolescente -NAECA, se insere no contexto de 
contribuir para a implementação das políticas públicas voltadas à proteção integral da criança e do adolescente, considerados como seres humanos em 
formação, bem como da missão própria desta Instituição de Ensino Superior, no sentido de atuar no desenvolvimento de uma cidadania ativa, focada 
na dimensão social da comunidade em que está inserida, pautada, por sua vez, na função social da educação superior, pela formação de espírito crítico 
dos(as) acadêmicos(as) que passam, assim, a se envolver com contato direto com as realidades concretas da qual muitos são oriundos. Além disso, 
essa interação transformadora entre setores da sociedade e do Estado, escopo do Projeto, não só se insere no princípio da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão, como propicia, pela intercomunicação de perspectivas e propostas, uma profícua troca entre saberes acadêmicos e 
populares, acentuado pelo desenvolvimento de ações processuais e contínuas que dizem respeito, fundamentalmente, a todos os envolvidos, por se 
tratar da defesa dos direitos humanos da criança e do adolescente, estatuídos pela Constituição Federal/88 e pelo ECA (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), bem como por todo um conjunto de ações públicas e privadas neste sentido. Portanto, os beneficiários diretos do Projeto são os agentes 
sociais encarregados, pelo próprio ECA, para efetivarem, de forma concreta em nossa sociedade, esses direitos fundamentais. É a esses agentes que o 
Projeto visa qualificar para o cumprimento de sua tarefa. Estudar, analisar, difundir e contribuir para a efetiva concreção do ECA, enquanto meio 
regulatório legal das políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente se reveste do necessário impacto social, pois procura agregar os envolvidos 
nessas políticas, de forma a desenvolver ações tendentes a superação dos problemas sociais daí decorrentes, contribuindo ainda para a transferência e 
mais precisamente, troca de conhecimentos e de vivências voltadas para o tema. Dessa forma, se ampliam oportunidades educacionais e facilita-se o 
acesso de todos os envolvidos, no seu processo de qualificação, para bem tratarem do destinatário final, ou seja, a própria criança e o adolescente, 
como valor máximo tutelado pelo Estado, através do Estatuto. Por sua vez, o Núcleo se insere no objetivo de criar condições para que o(a) participante 
possa incorporar a reflexão-ação-reflexão como valor pedagógico de saber pensar, problematizar, argumentar, refletir criticamente, julgar, tomar 
decisões, intervir e, fundamentalmente, saber integrar a interpretação, a compreensão e a aplicação em suas funções sociais como responsável pela 
efetiva realização dos direitos humanos da criança e do adolescente, assegurados, tanto pela Constituição Federal/88, quanto pelo próprio ECA. 
 
Beneficiários diretos do Projeto: a)	Conselheiros Tutelares b)	Diretores de Escola e Colégios das redes públicas e privadas de Porto Alegre/RS que se 
disponham a participar do processo; c)	Professores das redes públicas e privadas; d)	Conselhos de Pais das Escolas e Colégios; e)	Os(as) próprios(as) 
alunos (as) das redes públicas e privadas. Referências Bibliográficas BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Obtido em: 
www.planalto.gov.br BRASIL. Lei nº 8.069/90, de 13 de julho de 1990.Estatuto da Criança e do Adolescente e suas alterações. Obtido em: 
www.planalto.gov.br BRASIL. Lei nº 12.010/2009. Instituto da Adoção. Obtido em: www.planalto.gov.br COSTA, Tarcísio José Martins. Estatuto da 
Criança e do Adolescente comentado. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. CURY, Munir; MENDEZ, Emílio Garcia; SILVA, Antonio Fernando do Amaral. 
Estatuto da Criança e do Adolescente comentado: comentários jurídicos e sociais. 7ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005.       
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

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

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Constituição Federal garante o direito à educação não somente de forma técnica ou voltada apenas à formação profissional, mas, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania. A matéria é regulamentada pela Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação) a qual faz referência a formação voltada ao exercício da cidadania. Todavia, para que a cidadania seja exercida de forma ampla, é necessário 
que os cidadãos conheçam seus direitos e a maneira de defendê-los, o que não é tratado especificamente pelos currículos do ensino fundamental e 
médio no Brasil. Justificativa: A cidadania efetiva não está adstrita aos direitos políticos de votar e ser votado. Mais do que isso, pressupõe uma 
conduta de fiscalização do poder público em prol da realização dos direitos. Como os cidadãos deverão efetivar esses direitos sem o conhecimento de 
quais as competências dos órgãos estatais e, sobretudo, dos meios para protegê-los? Além disso, é necessário que os cidadãos compreendam o 
funcionamento dos entes estatais para que possam cobrar desses entes o cumprimento dos seus deveres. Objetivos: o projeto terá o condão de 
propiciar aos estudantes de ensino médio, o conhecimento dos seus direitos fundamentais e das instituições voltadas à defesa da sociedade, como o 
Ministério Público e a Defensoria Pública, por exemplo. Metodologia: Inicialmente os alunos participantes do projeto participarão de encontros de 
formação com a professora. Após isso, os discentes deverão produzir o material a ser utilizado nas apresentações nas escolas e fazer uma apresentação 
para a professora. Poderão participar do projeto os discentes do curso de Direito que tenham concluído as disciplinas Direito Constitucional I e II. Os 
alunos deverão ir às escolas para os encontros com os alunos do ensino médio. O conteúdo programático será tratado na forma de exposição, debate, 
dinâmicas, textos e filmes. O projeto durará de fevereiro de 2019 a janeiro de 2020. O projeto tem como destinatários diretos os alunos do ensino 
médio de escolas na comunidade próxima a Faculdade de Estácio de Sergipe. Como destinatários indiretos, o projeto se destina aos graduandos de 
Direito de nossa instituição para incentivar a extensão e, sobretudo, a conscientização de seu papel como ator global de instrumentalizar mudanças de 
sociais. Viabilidade Econômica: o projeto tem plena viabilidade econômica uma vez que os gastos para implementação do projeto podem ser supridos 
com a bolsa auxílio. Os alunos deverão se dirigir às escolas por conta própria. Caberá às escolas disponibilizar espaço físico e equipamento áudio visuais 
para realização do projeto. Meta: temos como meta demonstrar as formas que os cidadãos têm para exercer uma cidadania plena. Buscaremos 
apontar os direitos básicos de todos e demonstrar os meios pelos quais podemos buscar a efetivação desses direitos. Impacto Social: Abordar questões 
jurídicas nas escolas de forma a desenvolver cidadãos capazes de exercerem sua cidadania de modo pleno. Abrangência geográfica: Município de 
Aracaju-SE. Referências: BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal BRASIL, Lei nº 9394, de 20 de 
dezembro de 1996. Regula a lei de diretrizes e bases da educação. CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 4ª ed. Rio de 
Janeiro: Civilização brasileira, 2014. LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSHI, Mirza Seabra. Educação escolar: políticas, estrutura e 
organização. 4ª ed. São Paulo: Cortez, 2007.MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional / Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires 
Coelho, Paulo Gustavo Gonet Branco. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Saraiva, 2008.

Docente orientador: Lorena Costa Ribeiro E-mail: lorena.ribeiro@estacio.br

Título PEGADA AMBIENTAL: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E BEM VIVER

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O bem viver é uma forma de se obter um equilíbrio e harmonia na convivência entre os serem humanos e natureza, sociedade e os demais seres vivos. 
O cerne da ideia do Bem Viver é compreender que o dito desenvolvimento, a necessidade de crescimento e acúmulo às custas tanto da natureza 
quanto de muitas das populações que dela vivem diretamente, é insustentável e que se faz urgente entender que nós, os seres humanos, não somos 
dissociáveis do ambiente que nos cerca, tanto o natural quanto o social. Ou seja, é preciso entender que as teorias do desenvolvimento, mesmo as que 
têm “sobrenomes” – como desenvolvimento “sustentável”, desenvolvimento com “igualdade de gênero”, desenvolvimento “inclusivo” – não são 
capazes de romper com os ciclos das desigualdades. Assim, o projeto de extensão pegada ambiental, que iniciou em 2018, pretende dar continuidade 
às ações de educação ambiental, bem como apresentar propostas para se imaginar e viver outros mundos, estabelecendo-se uma profunda conexão e 
interdependência do homem com a natureza, de modo que possamos propor alternativas de vida sustentável e equilibrada como meio necessário para 
garantir uma vida digna a todos e a sobrevivência humana na terra.  2. Objetivos O principal objetivo é fomentar a reflexão e discussão sobre novas 
formas do “bem viver”, evidenciando novas possibilidades de produção e organização social, principalmente no meio urbano. Os principais objetivos 
são: 1 – Apresentar a ideia de “bem viver” como uma nova forma de orientar a vida; 2 – Fomentar discussão sobre a atual forma de vida urbana; 3 – 
Estimular ideias que assinalem novas possibilidades de viver em comunidade; 4 – Estimular a população envolvida a pensar sobre sua realidade e 
formas de melhorar a condição de vida do grupo; 3. Metodologia (descrever a metodologia empregada para a execução) Inicialmente será realizado 
levantamento histórico-documental sobre a atual situação do desenvolvimento urbano e social da cidade. Desenvolvimento de ações comunitárias, 
através da capacitação dos alunos envolvidos na pesquisa e palestras com a comunidade acadêmica, nas escolas e comunidades, sobre a situação atual 
do desenvolvimento urbano e ambiental da cidade e seu contraste como novas possibilidades de viver na cidade, a partir da ideia do bem viver. 4. 
Viabilidade econômico-financeira: o valor a ser recebido à título de bolsa, será utilizado para cobrir as despesas com material e insumos necessários ao 
seu desenvolvimento. 5. Metas:  - Realizar levantamento de trabalhos, documentos e normas que versem sobre o bem viver, relacionados à produção 
de um meio ambiente ecologicamente equilibrado; – Realizar uma análise da forma de orientação da produção urbana em consonância com a ideia de 
“bem viver”; - Desenvolver material educativo: slides e folders e treinar equipe para realização de atividades com a população;  - Possibilitar o 
desenvolvimento de uma compreensão mais ampla sobre a relação do desenvolvimento urbano com o meio ambiente 6. Impacto Social: Informar a 
população envolvida acerca da situação atual e perspectivas do desenvolvimento urbano da cidade em relação às questões ambientais. Fomentar 
reflexões sobre novas possibilidades de pensar o desenvolvimento urbano de forma ecologicamente equilibrada. Evidenciar a ideia de “bem viver” 
como possível alternativa ao modelo de desenvolvimento atual e enquanto demonstrativo de novas possibilidades de melhoria da condição de vida. 
Permitir que os alunos desenvolvam uma consciência ambiental, habilidades relacionadas a organização de atividades acadêmicas e sensibilidade para 
o contato com o público. 7. Abrangência Geográfica: Cidade de Aracaju/SE 8. Previsão de Alunos Envolvidos: 30 (trinta) alunos. 9. Número previsto 
de beneficiados: Aproximadamente 500 pessoas.

Docente orientador: Samira dos Santos Daud E-mail: profsamiradaud@gmail.com
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Título UM OLHAR JURÍDICO E HUMANO NA REALIDADE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO NO MUNICÍPIO DE NOSSA 
SENHORA DO SOCORRO/SE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A extensão universitária, enquanto intercâmbio de experiência entre o universo acadêmico e a vivência popular, revela-se não só como uma alavanca 
formidável para superar a tradicionalismo do ensino, mas principalmente como um modo de atingir, entender e superar as dificuldades e mitos que 
giram em torno das crianças e adolescentes em situação de risco, as quais são retiradas da sua família natural pelos Conselhos Tutelares, colocadas em 
entidades de acolhimento e tratadas muitas vezes como estatísticas processuais pelo Poder Judiciário, apontadas como problemas insolúveis pelo 
Poder Executivo e reduzidas como temas de campanhas pelo Poder Legislativo. Logo, o trabalho que ora apresentamos se justifica pela necessidade de 
democratização do conhecimento, de intervenção na realidade sócio-política e de um desenvolvimento crítico e criativo que promova a produção 
conjunta de informação e de experiências no campo infanto-juvenil, destacando a reestruturação de seus direitos como “cidadãos planetários” e o 
fortalecimento das famílias envolvidas em ações de destituição e suspensão de poder familiar, de guarda, de adoção, pedidos de providências, medidas 
de proteção, entre outras. Diante desse cenário, o presente trabalho objetiva proporcionar uma educação transformadora, que lê a realidade, 
questiona os dados, confronta ideias, muda e intervém, sempre estimulado pelas necessidades de formação e construção de uma nova cidadania que 
encare as crianças e adolescentes em situação de risco, bem como as suas famílias, como sujeitos de direitos e deveres que gritam, silenciosamente, 
por ajuda em todas as esferas do poder. O projeto será desenvolvido junto às crianças e aos adolescentes em entidades de acolhimento, às escolas, às 
famílias, aos órgãos públicos, à sociedade em geral e dentro das universidades, por meio de visitas, coletas de dados, realização de oficinas, círculos de 
debates, entrevistas, redes sociais e palestras expositivas e interativas. Sendo um projeto de inegável viabilidade econômico-financeira pois se utilizará 
dos recursos disponíveis em cada órgão visitado, tais como quadro negro ou branco, giz ou pincel, projetores, computadores, caixas de som e 
microfones. Ao passo que os demais materiais necessários para execução do projeto como papéis, canetas, pastas, camisas de identificação dos 
participantes e cartazes/panfletos são de fácil aquisição. A meta deste trabalho, portanto, é obter embasamento científico e estatístico acerca da 
realidade das crianças e adolescentes em situação de risco, bem como dos seus familiares, para confrontar com os dados existentes nos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, no Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, Secretarias de Educação, Assistência Social e Saúde, Conselhos 
Tutelares, entidades de acolhimento e, em seguida, aglutinar a função e os projetos de cada um desses poderes e órgãos com os interesses e 
necessidades desses indivíduos, por meio do apontamento das fragilidades do sistema, repasse das práticas mais eficazes e criação de caminhos que 
prime por uma solução mais aberta e plural. O impacto social do projeto é visível e necessário, uma vez que proporcionará a oportunidade de diálogo 
entre as diversas famílias envolvidas no projeto, os detentores de poder e os órgãos responsáveis pela criação e aplicabilidade das leis e medidas 
existentes, funcionando não somente como um imperativo constitucional, mas também como uma expressão motivadora de sonhos e inspiradora de 
ações cidadãs.  Destaca-se que a abrangência geográfica do projeto é o Município de Nossa Senhora do Socorro-SE, pertencente a região 
metropolitana da grande Aracaju, capital do Estado de Sergipe.  BOTOMÉ, S. P. Pesquisa alienada e ensino alienante: o equívoco da extensão 
universitária. Petrópolis: Vozes, 1996. CAPRA, Frtjof. O Ponto de Mutação: A ciência, a sociedade e a cultura emergente. 25º ed. São Paulo: Cultrix, 
2005. CHAUÍ, Marilena. Escritos sobre a universidade. São Paulo: Unesp, 2001.

Docente orientador: Renê Carvalho Pimentel Lima E-mail: renecarvalho_pl@hotmail.com

Licenciaturas

Projeto(s) do curso: Letras

Título LITERARTE ESTÁCIO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A experiência ou vivência da leitura literária e a constituição de sujeitos leitores torna-se cada vez mais uma necessidade a ser instituída nas escolas. 
Nesse sentido, é preciso aproximar literatura e educação por intermédio de contribuições para o trabalho com o texto literário nas escolas, dialogando 
com a pesquisa e proporcionando experiências docentes na formação de professores. Os altos índices de sujeitos alfabetizados que não dominam 
efetivamente e de forma competente as habilidades de leitura e escrita necessárias a suas práticas sociais e profissionais nos conduzem a refletir 
acerca de novas práticas de ensino e estímulo a leitura que tenham no viés da literatura práticas efetivas de aproximação do literário, auxiliando os 
alunos a pensarem e enfrentarem seus problemas, consolidando as bases de suas apropriações da escrita, da oralidade, além da complexificação dos 
níveis ético, linguístico e estético. O letramento literário trata-se de uma prática social que permite desenvolver no sujeito as competências leitora e 
produtora de textos.  As dificuldades que os alunos apresentam em relação às questões de letramento vêm recebendo variados tratamentos e 
reflexões no intuito de identificar os fatores que interferem na formação de leitores e produtores de textos no âmbito da escola e que se estendem 
para o espaço universitário. Sendo assim, entende-se que, por intermédio da experiência literária, poder-se-á explorar as potencialidades da linguagem 
constituída de saberes sobre o homem e o mundo. Nesse sentido, o presente projeto, além de evidenciar o papel humanizador da literatura, propõe-se 
a formar leitores críticos e aprimorar a produção da escrita em língua materna.  OBJETIVO GERAL: Incentivar e estimular o interesse pelo mundo da 
leitura, conduzindo os alunos a perceberem as possibilidades de um texto literário, analisando o fenômeno do letramento literário como uma prática 
social capaz de desenvolver nos sujeitos os processos formativos que corroboram para o aprimoramento da escrita e da leitura crítica. OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: Despertar e incentivar o gosto pela leitura; Promover práticas de leitura numa perspectiva lúdica e interdisciplinar; Possibilitar produções 
orais, escritas e em outras linguagens; Aprofundar os estudos teóricos sobre Letramento e Letramento Literário; Desenvolver atividades de letramento 
literário nos círculos de leitura nas escolas; Avaliar, por meio das discussões e produções sobre as obras literárias escolhidas, o desenvolvimento dos 
participantes em relação à utilização da língua materna.  METAS: Fazer com que os alunos atendidos pelo projeto reconheçam o poder político-
pedagógico da literatura. Inserir o aluno de Letras em uma perspectiva de trabalho docente capaz de transformar sua futura prática pedagógica em um 
diferencial, tornando-o um agente de letramento.  METODOLOGIA: Recorrer-se-á a pesquisa bibliográfica e documental acerca dos estudos sobre 
letramento e letramento literário, no intuito de aprofundar com os discentes de Letras os conhecimentos teóricos sobre o tema para a realização das 
atividades de letramento literário na escola. Desenvolver o projeto em escolas públicas de Aracaju que mantêm parceria com a Estácio de 
Sergipe. RESULTADOS E IMPACTOS: Fazer com que os alunos atendidos pelo projeto reconheçam o poder político-pedagógico da literatura. Inserir o 
aluno de Letras em uma perspectiva de trabalho docente capaz de transformar sua futura prática pedagógica em um diferencial, tornando-o um agente 
de letramento. Tornar a leitura literária uma ferramenta facilitadora do processo de ensino e aprendizagem e ferramenta para melhorar os resultados 
de aproveitamento do rendimento escolar, garantindo a apropriação das ferramentas críticas para o fortalecimento do leitor.

Docente orientador: Rosilene Pimentel Santos Rangel E-mail: rosilene.pimentel@estacio.br
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Título NÚCLEO DE REVISÃO TEXTUAL E LINGUAGENS DA FACULDADE ESTÁCIO DE SERGIPE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A construção do ensino superior é pautada na tríade ensino, pesquisa e extensão. Essa base de construção epistemológica é indissociável e inter-
relacionável. A extensão acadêmica é uma articulação entre a Universidade e a sociedade de modo geral.  Em  resposta ao princípio citado, e em 
contribuição ao anseio da função social da Faculdade Estácio de Sergipe (FASE), conforme sua política e Filosofia -“construção do conhecimento e a 
conscientização em relação à sua aplicação no meio social a qual está inserida, devem promover o “bem comum” –  e bem como de sua Missão 
enquanto instituição de ensino superior - “preparar pessoas, através de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, com qualidade e excelência, 
para um mundo em transformação” (ESTACIO, 2012, p. 9) - apresentamos o projeto de extensão de criação do “Núcleo de Revisão Textual e Linguagens 
da Faculdade Estácio de Sergipe”. O Núcleo será um espaço destinado a atividades de formação acadêmica para os alunos do curso de letras. 
Pretendemos atender solicitações de revisão textual oriundas dos cursos da FASE e da comunidade em geral. A atividade, realizada por discentes, será 
supervisionada pelo professor João Paulo Lima Cunha, autor desta proposta, com a colaboração da profa. Michelle Goes. Essa Atividade será realizada 
gratuitamente aos interessados. Teoricamente, esta proposta nasce genuinamente interdisciplinar. Apesar de estar vinculado à Coordenação de Letras, 
buscaremos uma articulação entre todas as coordenações, em especial aquelas que possuem o TCC como atividade. Além disso, outra justificativa é a 
vinculação dos alunos, permitindo que eles aprofundem os conhecimentos linguísticos, textuais e discursivos, premissas básicas para a atividade de 
revisão de textos. E ainda, fomentar oportunidades de praticar a atividade em situações similares àquelas que eles se depararão no mercado de 
trabalho. O objetivo desta atividade é viabilizar a criação de espaços de formação acadêmica por meio da oferta do serviço de revisão textual, 
propiciando aos discentes a prática extensionista como uma atuação social. Como objetivos específicos, indicamos: propiciar o serviço de revisão de 
forma gratuita; acompanhar a formação dos discentes durante a duração do projeto; e sensibilizar os envolvidos da importância da interação entre a 
prática acadêmica e as ações sociais. A metodologia de trabalho proposta se orientará por: apresentar o projeto a todos os envolvidos da Faculdade; 
formar um grupo de trabalho voluntário com a participação de professores e alunos (tanto dos cursos presenciais quanto dos curdos do EAD); 
buscaremos convênio com instituições e profissionais a fim de promover capacitações; formularemos estratégias para seleção dos beneficiados; 
realizaremos as atividades, conforme metodologia a ser fundamentada junto ao curso de letras. Inicialmente, acreditamos em criar uma linha de 
trabalho, em que cada texto passará por três leituras, duas iniciais por alunos, e uma final professor monitor.  Sendo assim, a participação de todos os 
vinculados ao projeto será exclusivamente voluntária. Os custos advindos para realização das atividades serão completamente custeados 
individualmente. Com este projeto proposto, acreditamos que provocaremos um impacto positivo nas produções finais dos TCC que ficam disponíveis 
em nossa biblioteca para futura consulta, e em algumas coordenações; impacto positivo também nos alunos envolvidos, tanto na formação dos alunos 
quanto nos beneficiados por este projeto. Um serviço essencial a prática acadêmica e obrigatório em alguns cursos da FASE. No plano da abrangência 
geográfica do projeto, inicialmente, temos a perspectiva de atuar na futura sala de práticas pedagógicas vinculada ao curso de letras, recém instaurada. 
 
Referências FASE. Plano de desenvolvimento institucional da Faculdade Estácio de Sergipe: 2012-2016. Aracaju. 2012.  FASE. Projeto Político 
Pedagógico do Curso de Letras da Faculdade Estácio de Sergipe. Aracaju. 2014.

Docente orientador: João Paulo Lima Cunha E-mail: joao.cunha@estacio.br

Saúde

Projeto(s) do curso: Biomedicina

Título INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E HEPATITES VIRAIS: EDUCAÇÃO EM SAÚDE E DIAGNÓSTICO PRECOCE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O presente projeto de extensão será desenvolvido através de parceria entre o curso de BIOMEDICINA e a Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju 
através de ações itinerantes em comunidades, espaços sociais e eventos da IES. Com esta parceria, os acadêmicos e colaboradores da ESTACIO FASE 
SERÃO beneficiados com a divulgação de informações e realização de exames gratuitos. JUSTIFICATIVA: Os adolescentes e adultos jovens constituem 
um grupo de risco  crescente para as infecções sexualmente transmissíveis incluindo a infecção pelo HIV. No Brasil, destaca-se que ao longo dos anos o 
perfil da doença foi se modificando, e hoje apresenta envelhecimento, juvenilização e interiorização. Parte-se do pressuposto que todas as pessoas são 
vulneráveis à infecção pelo HIV, estando o aumento ou diminuição dos riscos diretamente relacionados a alguns aspectos socioculturais e econômicos. 
Particularmente no que se refere à juvenilização da doença, a prevalência da infecção pelo HIV apresenta tendências de aumento nesse segmento. No 
contexto atual das DST/AIDS, o município de Aracaju possui uma incidência de 16,41 por 100.000 habitantes e anualmente com elevação expressiva 
quanto ao número de pacientes em tratamento. Em 2008 possuía 1001 pacientes em tratamento evoluindo consideravelmente o numero de casos 
para 2898 em 2016 (BRASIL, 2018). Os jovens são sempre um grupo vulnerável em todas as sociedades do mundo globalizado (UNAIDS, 2000). Pode-se, 
assim, justificar este evento devido à elevação do índice das DST/AIDS nos diferentes grupos sociais; logo, a intenção de abordar temas relativos a essas 
doenças entre a comunidade jovem e os universitarios é um ato de dever e responsabilidade contribuindo para transformação cultural criando 
condições propícias para a abordagem da prevenção às DST/AIDS.  OBJETIVO GERAL: Sensibilizar a população acadêmica para a importância da 
prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST)/Aids divulgando e oportunizando o acesso ao teste rápido de HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C 
visando a redução de riscos e vulnerabilidades para enfatizar a prevenção e a promoção da saúde. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Capacitar acadêmicos para 
ação de divulgação da prevenção de DST/Aids; Realizar divulgação de disponibilidade de exames Itinerante. METODOLOGIA: 1ª. etapa : Capacitação 
de acadêmicos de BIOMEDICINA abordando o teste rápido para diagnóstico de HIV (objetivos do teste, técnica de execução, validação, 
aconselhamento de pacientes com resultado positivo) em conteúdo a ser desenvolvido em 20/02/2019. 2ª. etapa : Nos dias 06/03/2019, 06/05/2019, 
06/08/2019, 06/9/2019, 07/11/2019 período da manhã e da noite os acadêmicos multiplicadores farão a divulgação da disponibilidade dos testes 
rápidos a serem realizados na IES e em outros espaços como praças e feiras livres. MONITORAMENTO DOS RESULTADOS: Os resultados serão 
acompanhados através de planilhas em EXcel, com monitorament do quantitativo de exames e ações relizadas, bem como, os resultados 
positivos. VOLUNTÁRIOS: 30 Acadêmicos, 03 docentes. CRONOGRAMA:  Dezembro/2018 - Aprovação do projeto Fevereiro/2019 - Capacitação de 
Acadêmicos Março à Novembro /2019 - Desenvolvimento do projeto com atividades de concientização e realização de testes rápidos Junho/2019 - 
Avaliação voluntária do projeto  Maio, Agosto e Novembro/2019 - entrega de relatórios parciais Janeiro/2020 Finalização do 
projeto Fevereiro/2020  - Apresentação de relatório final ORÇAMENTO: Material de divulgação para distribuição aos acadêmicos - folhetos, 
preservativos, cartazes e exames cedidos pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERÊNCIAS CHEQUER, P., 1998. A AIDS no Brasil: Perfil 
epidemiológico e ações. A Folha Médica, 117:1-2. Fonseca MG, Szwarcwald CL, Bastos FI. Análise sociodemográfica da epidemia de AIDS no Brasil, 
1989-1997. Rev Saude Publica. 2002;36(6):678-85. DOI: 10.1590/S0034-89102002000700004

Docente orientador: Luiza Nauane Borges Benevides E-mail: lunauane@hotmail.com
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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). Nesse sentido, o objetivo do projeto é orientar e promover os benefícios do treinamento de força às participantes do programa 
“Melhor Fase” da Faculdade Estácio de Sergipe no período entre Fev/2019-Jan/2020. O projeto será desenvolvido com as 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, 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 
repetições com intervalo de 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. 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.

Docente orientador: Tharciano Luiz Teixeira Braga da Silva E-mail: tharcianoluiz@gmail.com

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título FEIRA "LIVRE" DE DOENÇAS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são as principais causas de morbimortalidade no mundo (1). Em países da América Latina e Caribe, 
os óbitos causados por essas enfermidades nas últimas décadas corresponderam a 72% do total das causas de mortes (2). Estimativas da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) alertam que, para o ano de 2020, as mortes por DCNT representarão 73% dos óbitos no mundo (3). Os custos 
diretos das DCNT para os sistemas de saúde em todo o mundo representam impacto crescente. Apesar da gravidade das DCNT e do aumento de sua 
incidência, grande parte dessas doenças poderia ser evitada. Como essas doenças compartilham vários fatores de risco, a OMS propõe uma 
abordagem de prevenção e controle integrados, focada em todas as idades e baseada na redução dos seguintes problemas: hipertensão arterial, 
tabagismo, uso de álcool, inatividade física, dieta inadequada, obesidade e hipercolesterolemia (2). Contudo, apesar da possibilidade de prevenção, as 
DCNT permanecem como um dos maiores desafios enfrentados pelos sistemas de saúde nos dias atuais. Caso não sejam adequadamente gerenciadas, 
as condições crônicas não só serão a primeira causa de incapacidade em todo o mundo até o ano 2020 como também se tornarão o problema 
mais dispendioso para os nossos sistemas de saúde (1). Objetiva-se atuar nas Feiras Livres dos grandes bairros de Aracaju, orientando a comunidade 
a respeito da prevenção de doenças e promoção da saúde, de modo a estimular os indivíduos a serem atuantes nesse processo.  As feiras ocorrerão 
nos grandes bairros da cidade de Aracaju, através da ação conjunta de acadêmicos do curso de enfermagem da Faculdade Estácio de Sergipe e 
parceiros. Esses locais serão previamente selecionados e as comunidades serão informadas sobre o evento, que atuará na prevenção de agravos como: 
doenças cardiovasculares, diabetes e obesidade. A atuação dos acadêmicos será através de palestras informativas sobre diversos temas na área de 
saúde, com enfoque em prevenção de doenças, hábitos de vida  saudáveis. Haverá oportunidades para tirar dúvidas, esclarecimentos e distribuição de 
panfletos para os participantes. Os estagiários, devidamente treinados, irão medir, nos indivíduos interessados, o índice glicêmico, calcularão o IMC e 
aferirão a pressão arterial sistêmica, cujos resultados poderão ser divulgados para a população geral através de projetos de pesquisa, desenvolvidos 
posteriormente, sobre os temas abordados. Também será oferecido o serviço de consultas de enfermagem para gestantes, crianças, adultos e idosos. 
Além disso, tais resultados serão instantaneamente informados aos voluntários com a respectiva orientação sobre sua conduta no sentido de prevenir 
possíveis complicações para sua saúde e de procurar um atendimento médico em seu bairro e a realizar exames de rotina subsequente, quando 
necessário. O projeto é viável do ponto de vista econômico e financeiro, pois desencadeará gastos mínimos. Impacto social: Projeto de grande 
relevância social, pois já tem uma parceria da instituição de ensino superior com a secretaria de saúde do município de Aracaju. E fortalecerá a relação 
usuário e profissional de saúde; permitindo os alunos aplicarem os conhecimentos adquiridos durante a graduação e fazer o bem social. Os trabalhos 
prestados pelos acadêmicos nestas feiras é aberto à toda a população da cidade de Aracaju e em especial aos moradores do bairro que estiver 
ocorrendo o evento. Referências: 1. World Health Organization. Global status report on noncommunicable diseases, 2016. 2. Schmidt MI, et al. Chronic 
noncommunicable diseases in Brazil: burden and current challenges. Lancet. 2011. 3. Bonita R, Magnusso, et al. Contrie action country actions to meet 
UN commitments on non-communicable diseases: a stepwise approach. Lancet. 2013.
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Título HUMANIZA ONCOLOGIA:  ATIVIDADES LÚDICAS COM CRIANÇAS PORTADORAS DE DOENÇAS ONCOLÓGICAS EM ONG

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O câncer infanto-juvenil, confere entre 1% e 4% de todos os tumores malignos em grande parte da população mundial, sendo a leucemia a neoplasia 
mais incidente. A nível nacional, 2% dos casos de câncer ocorrem em crianças entre 0 e 14 anos e, 3% em adolescentes; sendo a segunda causa de 
morte, entre crianças, adolescentes e adultos jovens (INCA 2016). Sabendo que o tratamento proporciona dor física, sofrimento, imunossupressão 
dentre outros fatores que delimitam a interação interpessoal do paciente e faz com que o mesmo, no caso de crianças e adolescentes, distancie-se de 
suas atividades cotidianas, tais quais, estudar brincar e se divertir para que receba o recurso terapêutico muitas vezes em ambientes hospitalares e sem 
a magia do universo infantil faz-se necessário o incentivo a realização de atividades lúdicas nos locais de maior convívio das crianças em tratamento 
(BATISTA et al., 2015; LIMA et al., 2015). O projeto prevê proporcionar para as crianças portadoras de doenças oncológicas em tratamento na 
Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (AVOSOS), atividades lúdicas melhorando a humanização e acolhimento no ambiente 
terapêutico. Justificativa: Trazer com o desenvolvimento de atividades lúdicas o entretenimento e desenvolvimento no sujeito um alento psicossocial 
minimizando o sofrimento físico, mental e social, proporcionando mais humanização ao ambiente, já que além de todo o processo doloroso do 
tratamento, a criança é impedida de realizar suas atividades rotineiras, sendo que o lúdico ajudará na transformação dessa realidade. Objetivos:  1-
	Realizar atividades lúdicas, como contação de histórias, teatro, jogos educativos, apresentações musicais e realização de atividades manuais 
(desenhos e construção de briquedos com material reciclado). 2-	Avaliar a influência do lúdico no processo de cuidar.  3-	Realizar doações de livros e 
brinquedos. 4-	Estimular na criança a leitura e a troca de livros com discussões em grupo sobre o que foi aprendido. 5-	Realização de eventos na Ong 
em campanhas de combate, prevenção e diagnóstico do câncer, orientando a população e dando maior visibilidade a instiuição de ensino 
envolvida.  Metodologia: Apresentação da equipe e do planejamento das atividades que serão desempenhadas na Ong. Realização de atividades 
lúdicas 1 vez por semana na unidade de internamento de crianças com câncer, com aplicação de formulário, com assinatura prévia do responsávél 
legal da criança, de termo de consentimento livre e esclarecido, avaliando a participação da criança nas atividades e como essas atividades estarão 
influenciando no processo do cuidar. Realização de eventos em meses de campanha de combate ao câncer infantil. Diponibilização de biblioteca 
itinerante para empréstimo de livros e estímulo a leitura e a troca de livros e de experiências. Metas: Acolher 150 ou mais crianças portadoras de 
doenças oncológicas em tratamento na AVOSOS. Impacto Social: Proporcionar para as crianças portadoras de doenças oncológicas em tratamento na 
AVOSOS, melhor aceitação ao tratamento, maior acolhimento e humanização no ambiente terapêutico, além de alertar a população sobre combate, 
prevenção e diagnóstico do câncer infantil. Viabilidade Financeira: Custo inicial em materiais de 2310,00. Referências: BATISTA, D. R. R.; MATTOS, M.; 
SILVA, S. F. Convivendo com o câncer: do diagnóstico ao tratamento. Rev Enferm UFSM. Santa Maria. 2015 Jul./Set.;5(3):499-510. INCA (Instituto 
Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva). Coordenação de Prevenção   e Vigilância. Incidência, mortalidade e morbidade hospitalar por câncer 
em crianças, adolescentes   e adultos jovens no Brasil: informações dos registros de câncer e do sistema de    mortalidade / Instituto Nacional de Câncer 
José Alencar Gomes da Silva. – Rio de Janeiro: Inca, 2016. LIMA, K. Y. N. L.; SANTOS, V. E. P. O lúdico como estratégia no cuidado à criança com câncer. 
Rev Gaúcha Enferm. Rio Grande do Sul. 2015 jun;36(2):76-81.

Docente orientador: Lílian dos Santos Libório E-mail: lilianliborio@hotmail.com

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

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

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O tempo considerável de hospitalização, expõe a criança a procedimentos invasivos e incômodos. Afeta seu desenvolvimento em termos físicos, 
cognitivos e emocionais, podendo desencadear reações de estresse e ansiedade (MOTTA, ENUMO & FERRÃO, 2006). São os prejuízos da hospitalização 
que provocam o desenvolvimento de ameaças reais ou imaginárias, expressas através do medo dos médicos e da equipe multidisciplinar de saúde, 
choro, agressividade, dependência, ansiedade, dor e distúrbios do sono. No ambiente hospitalar o brincar é utilizado como uma estratégia que atua 
diretamente no processo de recuperação e adaptação da criança (BORGES et al, 2008). Dependendo da qualidade das oportunidades que lhe sejam 
oferecidas, através de brincadeiras e atividades lúdicas, pode-se garantir às crianças que suas potencialidades e sua afetividade se harmonizem. 
Aplicada em pediatria de hospitais, a ludicidade é muito importante para a saúde mental da criança, sendo, por isso, um espaço que merece atenção 
dos pais, educadores e profissionais de saúde (GOUVÊA, 1999). 2. JUSTIFICATIVA Acredita-se que este projeto possa contribuir para a implementação 
de estratégias de enfrentamento da hospitalização com o brincar no contexto hospitalar. Assim como despertar o interesse dos profissionais da saúde 
quanto à importância de atividades lúdicas para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida de crianças hospitalizadas. 3. OBJETIVOS 3.1 
Objetivo Geral Criar estratégias que visam promover o bem-estar de crianças hospitalizadas, através de atividades lúdicas. 3.2 Objetivos Específicos - 
Proporcionar as crianças internadas um ambiente agradável. - Auxiliar na recuperação da criança hospitalizada. - Permitir a interiorização e a 
expressão de vivência da criança doente por meio do brincar terapêutico. - Amenizar o trauma psicológico da internação, por meio das atividades 
lúdicas. - Realizar educação em saúde com os familiares das crianças. 4. METODOLOGIA O presente projeto será desenvolvido no período de 
fevereiro/2019 a janeiro/2020, no setor do internamento pediátrico do Hospital de Urgência de Sergipe- HUSE, o maior hospital público e principal 
porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) para os casos de alta complexidade de Sergipe. O número previsto é de 240 crianças beneficiadas (0-
12 anos) e cerca de 72 discentes envolvidos, divididos em grupos de 06 a 12 alunos por cada ação.  O agendamento das ações (dia e horário) será 
realizado previamente com a responsável do setor no hospital, média de quatro ações por semestre, turno preferencialmente pela manhã.  5. 
VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 	O projeto pode ser considerado de baixo custo, o material será adquirido com recurso próprio, inclui: 
fantasias utilizadas pelos discentes, papel, giz de cera, entre outros.  6. METAS Realização mensal pelos acadêmicos de Fisioterapia de atividades 
lúdicas com as crianças hospitalizadas proporcionando o bem-estar e melhorando a qualidade de vida. 7. IMPACTO SOCIAL Com a missão da Estácio 
de “Educar para transformar”, o presente projeto transformará a construção do conhecimento dos acadêmicos envolvidos, bem como a vida das 
crianças atendidas que terão acesso a atividades lúdicas como estratégia de enfrentamento proporcionando o bem-estar durante o período de 
internação hospitalar.  8. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA  Aracaju-SE. 9. REFERÊNCIAS BORGES, E.P; NASCIMENTO, M.D.S.B.; SILVA, S.M.M. Benefícios 
das atividades lúdicas na recuperação de crianças com câncer. Boletim – Academia Paulista de Psicologia. 2008; 28(2): 211-221. MOTTA, A.B.; ENUMO, 
S.R.F. Brincar no hospital: estratégia de enfrentamento da hospitalização infantil. Psicologia em Estudo, Maringá, v. 9, n. 1, p. 19-28, 2004 SOARES, 
M.R.Z. (2003) Estratégias de lúdicas na intervenção com crianças hospitalizadas. In: Almeida C.G. Intervenções em grupos: estratégias psicológicas para 
a melhoria da qualidade de vida. São Paulo: Papirus.
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Título CANTINA NOTA 10

DESCRIÇÃO DO PROJETO
	O Comitê da Organização Mundial de Saúde (OMS/FAO) admite que doenças oriundas de alimentos contaminados são, provavelmente, o maior 
problema de saúde no mundo contemporâneo. A preocupação com a qualidade dos alimentos ou refeições servidas aos consumidores tem despertado 
a atenção dos órgãos fiscalizadores, tendo em vista o aumento do número de casos de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA).  A implantação de 
normas de controle de qualidade que minimizem os riscos de contaminação dos alimentos e possíveis agravos à saúde dos consumidores, se faz 
necessária como um ponto fundamental para o fornecimento de alimentos seguros.  JUSTIFICATIVA 	Em ambientes universitários circulam 
diariamente milhares de pessoas, dentre alunos, funcionários, professores e visitantes, todos potenciais consumidores de alimentos nas diversas 
cantinas e restaurantes. Cantinas universitárias frequentemente possuem áreas físicas limitadas, com emprego de recursos humanos de baixa 
qualificação para a atividade, dificultando o exercício das boas práticas de produção de alimentos.  OBJETIVOS:  Geral: Avaliar as condições higiênico-
sanitárias das cantinas da Faculdade Estácio de Sergipe bem como, capacitar manipuladores de alimentos quanto às Boas Práticas.   Específicos 
 
Aplicar o check list para avaliação das Boas Práticas; Integrar ações de avaliação das condições higiênico-sanitárias; Implantar as Boas Práticas nas 
cantinas; Criar o Selo de Qualidade Cantina Nota 10, destinado às cantinas com atendimento de 80 a 100% das Boas Práticas; Elaborar panfletos 
educativos com base nas ações desenvolvidas.  VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA Será necessária a aquisição de caneta, papel, prancheta e 
cópias dos questionários aplicados.   METAS Conhecer as condições higiênico-sanitárias das cantinas;  Identificar os fatores de risco de contaminação 
dos alimentos; Implantar as Boas Práticas nas cantinas;  Criar o Selo Cantina Nota 10, destinado às cantinas com atendimento de 80 a 100% das Boas 
Práticas; Elaborar panfletos educativos com base nas ações desenvolvidas.  IMPACTO SOCIAL  Contribuição com a melhoria das condições higiênico-
sanitárias das cantinas da Faculdade Estácio de Sergipe a fim de minimizar os riscos de contaminação dos alimentos e possíveis agravos à saúde dos 
consumidores  ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA  	Consumidores de alimentos nas diversas cantinas da Faculdade Estácio de Sergipe.    METODOLOGIA 
 
Será aplicada (antes e após a capacitação das Boas Práticas) uma lista de verificação (checklist) elaborada com base nas resoluções RDC 216 de 2004 e 
275 de 2002 da ANVISA a partir de itens aplicáveis aos estabelecimentos, para avaliação de conformidades e inconformidades.  O treinamento terá 
caráter teórico-prático com duração de 4 horas a ser realizado no laboratório de Técnica Dietética do curso de Nutrição. O conteúdo teórico abordará a 
higiene pessoal, higiene dos alimentos, saúde do manipulador, legislação sobre Boas Práticas e Manual de Boas Práticas e o conteúdo prático será 
sobre a correta higienização de hortifrutigranjeiros.  Será criado o Selo de Qualidade Cantina Nota 10, destinado às cantinas com atendimento de 80 a 
100% das Boas Práticas, segundo legislação pertinente. A elaboração de panfletos educativos será com base nas ações 
desenvolvidas. 	 REFERÊNCIAS BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução de Diretoria Colegiada no 216. Diário Oficial da União, de 
16 de setembro de 2004. Dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. Brasília; 2004.  SILVA, E.A.JR. Manual de 
controle higiênico sanitário em alimentos. 6. ed. atual. São Paulo: Varela; 2005.  SIQUEIRA, A.C.P.; COSTA, A.K.O. Condições higiênico-sanitárias das 
cantinas de uma universidade pública em Fortaleza. Segurança Alimentar e Nutricional, Campinas, 20(2):275-289, 2013.  WORLD HEALTH 
ORGANIZATION. The role of food safety in health and development. Genebra; 1984.

Docente orientador: Denise Andrade da Silva E-mail: ninhafly@hotmail.com

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título CICLO DE OFICINAS SOBRE TEMÁTICAS SOBRE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, DISCIPLINA E LIMITES NA EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A extensão universitária pode ser compreendida como um processo educativo, cultural, científico e político que promove a interação entre 
universidade e outros setores da sociedade, sendo um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do social. No tocante à criança, dois 
campos propícios favorecem a adoção do princípio de produção e aplicação do conhecimento científico de modo simultâneo: a família e a escola. Uma 
relação dinâmica entre esses contextos traz implicações decisivas ao desenvolvimento infantil saudável e ao sucesso escolar, de modo que a existência 
de canais de comunicação e de espaços de integração entre a família e a escola mostra-se positiva para a criança. (DESSEN e POLONIA, 2007) Nesse 
sentido, o presente projeto de extensão tem como objetivo promover o debate acerca de temas concernentes ao desenvolvimento infantil, disciplina e 
limites, direcionado aos docentes e família de crianças da educação infantil. Como metas, visa: promover a troca de conhecimentos entre estudantes 
de psicologia, docentes e pais; promover a interação positiva entre família e escola; e capacitar estudantes na elaboração de oficinas temáticas com 
metodologia ativa. No intuito de verificar o alcance das metas, serão realizados feedbacks ao final de cada atividade. No decorrer do projeto, será 
elaborada uma página em rede social para divulgar as atividades e resultados alcançados.  Acredita-se que uma atividade que vise construir 
conhecimento com docentes e familiares, auxiliando-os na compreensão das especificidades e singularidades de cada etapa do desenvolvimento, bem 
como abordando a temática da disciplina e limites, é um caminho profícuo para a melhoria da prática pedagógica, da relação familiar e da relação 
família-escola. (DESSEN e POLONIA, 2007) A metodologia a ser utilizada será no formato de oficinas temáticas, promovendo o debate estimulado por 
ferramentas ativas (dramatização, vídeos, música, teatro, etc), a qual permite estreitar o vínculo entre a família e a escola, bem como capacitar pais e 
docentes a educar as crianças de maneira a contribuir positivamente para o desenvolvimento social, psíquico e físico deste grupo social. O local 
escolhido para a implementação do Projeto de Extensão foi o Externato São Francisco, instituição  sem fins lucrativos, situada na cidade de Aracaju/SE, 
estando orientada para a formação integral de 46 crianças de 03 a 05 anos de idade e suas famílias, ambas em situação de vulnerabilidade social, 
residentes em comunidades carentes na periferia de Aracaju. Atualmente, o quadro de colaboradores do Externato conta com 11 profissionais. Cabe 
salientar que a Psicóloga responsável pela instituição é ex-aluna da Estácio e entrou em contato com a Profa. Dra. Milena Aragão requisitando auxílio 
para lidar com a realidade apresentada, de modo que a demanda por oficinas foi sinalizada como caminho para estreitar o vínculo entre a família e a 
escola, bem como para capacitar pais e docentes a educar as crianças de maneira a contribuir positivamente para o desenvolvimento cognitivo, 
psíquico e físico deste grupo social. A viabilidade econômica do projeto ocorrerá em parceria com a coordenadora proponente e o Externato, o qual 
proverá o material e o espaço físico. Em suma, a presente atividade de extensão visa promover a parceria entre o conhecimento científico e o 
cotidiano, entrelaçando teoria e prática no desenvolvimento de trabalhos que contribuam positivamente para o aprimoramento de estudantes e 
comunidade, exercendo a cidadania e a responsabilidade social.  Referência: DESSEN, M. A., & POLONIA, A. C. A família e a escola como contextos de 
desenvolvimento humano. Paidéia, 17(36), p. 21-32,  2007
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Título LEMBRAR, ESCREVER E SIGNIFICAR: MEMÓRIAS DE MORADORES DE ASILOS DA CIDADE DE ARACAJU

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A atividade de extensão direciona-se aos idosos de abrigos na cidade de Aracaju, estabelecendo com estes diálogos diversos, acompanhados de 
registros, acerca das suas histórias de vida, das suas percepções e dos seus gostos, com o intuito de construir “diários individualizados” que possam 
servir como fonte de entretenimento e exercício mnemônico. Ao tempo em que servirão de base para ampliar a discussão acerca de elementos 
pertinentes aos estudos fenomenológicos como: o sofrimento, a verdade, a existência, o real, a angústia, entre outros. Neste sentido, a atividade está 
relacionada à pauta do grupo de estudos em fenomenologia e contemporaneidade da Estácio-SE, que aborda a cada semestre autores desta linha de 
pesquisa. Desdobrando-se entre os cursos de Psicologia, Direito e Letras.  Problematiza-se a vivência destas pessoas e como ponto desencadeador da 
sua percepção de mundo recorremos à memória, que paralelamente articula-se ao seu oposto, o esquecimento. No jogo de lembrar e esquecer se 
insere a abordagem fenomenológica, resgatando e re-significando lacunas, ausências e incompreensões, ultrapassando um simples marco temporal. 
Por isso, traça-se as seguintes indagações: como o recurso à memória pode ser relevante para a felicidade do idoso? Quais as formas de utilizar a 
filosofia pra uma compreensão mais ampla da velhice? O intuito dos diálogos não é construir uma linha do tempo, ou apenas buscar relatos verídicos, 
mas recorrer à memória dos idosos como forma de trazer à tona o seu universo simbólico. Para tal, os entrevistadores farão uso de diversos recursos: 
fotos antigas, fotos ilustrativas, imagens de obras de arte, músicas, retalhos de pano, artesanatos, entre outros. Através do contato com as instituições 
acolhedoras dos idosos identificar as principais questões existenciais destas pessoas através de seus relatos e experiências.  Estender práticas 
terapêuticas para Instituições de acolhimento ao idoso através de grupos de interlocutores que utilizarão a confecção dos “diário de memórias” 
(imagens e relatos). Favorecendo a análise das diversas situações vivenciadas por estas pessoas para entender suas aspirações e conflitos, acolhendo-
as num espaço compartilhado, lúdico de significação da sua própria realidade.   Os objetivos visão provocar a troca de percepções entre diferentes 
gerações, instigando diálogos mútuos entre os idosos e seus interlocutores, cumprindo com a necessidade da universidade se estender a comunidades. 
Desmistificar a condição do idoso como alguém preso ao passado. Inserir os idosos na construção de um relato e da composição de um álbum que lhes 
desperte boas sensações, recobrando sua auto-estima. 

Docente orientador: Augusto César Feitosa E-mail: filofeitosa@yahoo.com.br

Título THS RENASCER - TRABALHANDO HABILIDADES SOCIAIS NA FUNDAÇÃO RENASCER 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Fundação Renascer, entidade vinculada à Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência Social e dos Direitos Humanos (Seidh) de Sergipe, trabalha de 
acordo com o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, que acolhe adolescentes em conflito com a lei. Desta forma, nela, segundo a 
lei do Sinase (BRASIL, 2012), priorizaram-se as medidas em meio aberto (prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida). Por outro lado, 
dentro do campo da Psicologia, Caballo (2016) afirma que o treino de habilidade social (THS) trata-se de uma técnica de terapia comportamental muito 
usada recentemente, entendendo que não se trabalha apenas a essência da pessoa, e sim o comportamento da mesma diante de situações com 
diferentes contextos. Ao observar o estilo de vida que no século XXI foi instaurado, percebe-se que muitas pessoas entram em conflitos nas suas 
relações interpessoais por não saber agir de maneira assertiva, e acaba não passando para o seu grupo social seus reais interesses. Sendo assim, a 
definição de Treino das Habilidades Sociais (THS) segundo Caballo (2016) é a de que é um “enfoque geral da terapia dirigido a incrementar a 
competência da atuação em situações críticas da vida”. No que diz respeito à delinquência, Caballo (2016) afirma que o comportamento anti-social ou 
criminoso deve-se, principalmente, a uma aprendizagem social ausente ou inadequada. Diversos são os estudos que relatam experiências de THS com 
jovens delinquentes, aumentando comportamentos socialmente adequados nesse tipo de indivíduo (WAGNER; OLIVEIRA; 2007) Justificativa: Diante 
da superlotação das unidades da Fundação Renascer, toda a equipe da instituição se vê sobrecarregada, afetando o trabalho com os adolescentes e 
afetando a saúde emocional dos funcionários. Assim, esse projeto, atuando com os socioeducandos bem como com a equipe, poderá ajudar na 
recuperação daqueles, apoiando os funcionários, e também diretamente com a equipe, diminuindo conflitos no ambiente de trabalho. Objetivos: 1-
Aumentar o repertório de habilidades sociais de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas; 2-Acolher demandas não alcançadas pelos 
psicólogos da Fundação Renascer, por conta do grande número de adolescentes presentes nas instituições. 3-Trabalhar o repertório de habilidades 
sociais dos servidores e/ou colaboradores da Fundação Renascer. Metodologia: Se encontra no Plano de Trabalho enviado em outro 
campo. Viabilidade econômico-financeira: O projeto é bastante viável economicamente, uma vez que contará apenas com recursos de papelaria 
(papel, cartolina, canetas, lápis de cor, bexigas, barbante) para as dinâmicas. Metas:	Se encontra no Plano de Trabalho enviado em outro 
campo. Impacto social: Este projeto busca acolher os jovens em seu contexto social e familiar, dando-lhes ferramentas para lidar com suas realidades 
desafiadoras, facilitando interações sociais, familiares, profissionais e educacionais, para que possam se reinserir na nossa sociedade de forma íntegra e 
produtiva. Além disso, pretende também favorecer o trabalho dos funcionários e colaboradores, minimizando conflitos dentro da instituição e, desta 
forma, eliminando uma das origens de estresse, ansiedade e depressão comuns naqueles que laboram no contexto prisional. Abrangência geográfica: 
A Fundação Renascer recebe adolescentes de todo Estado de Sergipe, portanto, este projeto abrange todos os jovens do estado que estejam em 
conflito com a lei. Referências: BRASIL. Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 
(Sinase). CABALLO, Vicente. Manual de avaliação e treinamento das habilidades sociais. 1. ed. Editora: Santos, 2016. WAGNER, Marcia Fortes; 
OLIVEIRA, Margareth da Silva. Habilidades sociais e abuso de drogas em adolescentes. Psicol. clin.,  Rio de Janeiro ,  v. 19, n. 2, p. 101-116,  Dec.  2007 .

Docente orientador: Roberta Camara Rocha Menezes E-mail: betarcmenezes@gmail.com
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Título CONECTANDO GERAÇÕES – INCLUSÃO DIGITAL PARA A 3ª IDADE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Caracterização do Problema: Com o desenvolvimento científico e tecnológico, os computadores e celulares passaram a fazer parte da vida das pessoas 
de forma ubíqua (TANENBAUM, 2003). E não é necessário irmos muito longe para percebermos o impacto que a tecnologia e o advento dos 
computadores e celulares provocam em nossas vidas. Chega a ser difícil imaginar a realização de uma tarefa simples, como por exemplo, a marcação 
de um exame em uma clínica, sem o auxílio destas tecnologias (STALLINGS, 2005). Dessa forma, este projeto de extensão, em parceria com 
organizações ou com o   Projeto Melhor Fase que já ocorre nesta unidade, tem por objetivo de ensinar os idosos a utilizar celulares e computadores. As 
aulas serão ministradas para cerca de 20 idosos com auxílio de alunos e professore do curso de Redes de Computadores para transmissão do 
conhecimento para uso de forma correta e consciente da internet com celular e computador  Com este projeto de extensão, os idosos terão a 
oportunidade de aprender o uso de internet e celulares, hoje atividade crucial no mundo totalmente moderno de forma intuitiva e dinâmica. No 
entanto, é importante perceber que o ensino de uso adequado destas tecnologias não deve ser visto como um fim em si mesmo. Assim, durante o 
processo de aprendizagem, o idoso participará de atividades que desenvolverão sua capacidade de trabalhar em equipe e o seu espírito 
colaborativo. Objetivos e Metas  O principal objetivo do presente projeto de extensão é ensinar a Terceira idade, conceitos de internet e apresentar 
as mais modernas tecnologias existentes aos idosos de organizações do Estado de Sergipe.  Neste sentido este projeto tem um papel que julgamos 
primordial para a valorização de duas gerações que merecem nossa atenção. O objetivo é oferecer a inclusão digital ao público da 3ª idade, e também 
propiciar aos alunos do curso de Redes de Computadores, participantes do Projeto, o contato com a população da 3ª idade por meio do 
monitoramento das aulas Como objetivos específicos temos:  1 - Promover o diálogo entre a comunidade acadêmica e a comunidade externa, 
ampliando o debate sobre o ensino de novas tecnologias a Terceira Idade 2 - Ampliar a presença da faculdade Estácio Fase na comunidade, mostrando 
o papel social que a Estácio sempre desempenhou no estado de Sergipe 3 - Ensinar novas habilidades aos idosos, e esta habilidades necessárias para a 
realidade atual. Metodologia: 1 - Os idosos que participarem do projeto terão acesso às mais modernas técnicas de ensino-aprendizagem utilizadas 
pela faculdade Estácio. Assim o estudante será o protagonista durante todo o processo, sendo o professor um facilitador/orientador que guiará o 
processo, sempre estimulando e permitindo que o aluno descubra novos conceitos por conta própria. 2- Caberá também ao professor e alunos 
participantes, desenvolver dinâmicas de grupo que facilitem o processo de aprendizagem 3 – Durante as aulas os alunos utilizarão a laboratório e 
Celulares com Android para uso da Internet 4 – Cada idoso ficará responsável por montar o cenário de suas necessidades de uso destas tecnologias e 
ao final da aula o orientador irá analisar a atividade realizada. 5 – Após do aprendizado, os idosos poderão usufruir do total recurso tecnológicos da 
internet nos computadores e celulares Resultados e Impactos esperados  Tendo em vista o papel social que a Estácio vem desempenhando em todo o 
território nacional, o presente projeto de extensão será de fundamental importância, pois os participantes serão idosos oriundos de organizações do 
estado. Assim, os idosos terão a oportunidade de ampliar seus conhecimentos na área de tecnologia e contarão com o apoio do corpo docente da 
faculdade Estácio Fase. Referências bibliográficas  TANENBAUM, A. S. – Redes de Computadores – 4ª Ed., Editora Campus (Elsevier), 
2003. STALLINGS, W. – Redes e Sistemas de Comunicação de Dados – 5ª Ed., Editora Campus (Elsevier), 2005.
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2019 - ESTÁCIO FATERN

Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título PROJETO CAPACITAÇÃO PARA TODOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
No Brasil, as informações mais completas sobre a situação do mercado de trabalho são fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) e também pelo Departamento Intersindical de Estudos Estatísticos e Sócio- Econômicos (DIEESE). Para o IBGE, desempregada é toda pessoa com 
16 anos, ou mais, que durante a semana em que se fez a pesquisa tomou medidas para procurar trabalho ou que procurou estabelecer-se durante a 
semana precedente. Estudos revelam que houve uma tendência de queda no desemprego entre 2000 e 2014; por outro lado, a partir de 2015 
observou-se uma inversão dessa tendência e o número de desempregados, que era de 6,6 milhões em 2014, aumentou para 12,9 milhões no primeiro 
trimestre de 2017 (IPEADATA, 2017). Vários estudos mostram, que pessoas menos qualificadas apresentam taxas de desemprego maiores do que as 
mais qualificadas; jovens têm taxas mais elevadas do que adultos, assim como mulheres e filhos são mais atingidos pelo desemprego, tanto em nível 
nacional como internacional (Pereira, et al, 2017). Diante deste contexto, em que o Brasil passa por uma grande crise econômica com impacto direto 
no campo do trabalho, onde os índices de desemprego chegam a números alarmantes afetando, sobretudo, os jovens em busca do primeiro emprego, 
é importante, portanto, ampliar a capacidade desses indivíduos para o enfrentamento na disputa por uma colocação profissional, ampliando seus 
conhecimentos através de projetos de extensão como elo entre a Faculdade e a comunidade a qual está inserida. O projeto Capacitação para Todos 
tem como objetivo principal, capacitar e formar jovens carentes para a retomada da tão sonhada oportunidade de inserção no mercado de trabalho, 
bem como para aqueles que buscam uma melhor qualificação profissional. O projeto ainda traz, como objetivos secundários, o aumento da 
autoestima, maior capacidade de comunicação e integração entre os participantes. Para tanto, fará uso da seguinte metodologia de ação: elaboração e 
divulgação de edital para a seleção dos alunos que participarão do projeto; realização de reuniões com os alunos selecionados em edital; elaboração do 
portfólio de oficinas a serem ofertadas a comunidade externa; elaboração do plano de ação; apresentação da proposta de trabalho aos professores e 
coordenadora do curso; capacitação dos alunos junto as oficinas que serão ofertadas a comunidade; reunião com empresas interessadas em captar 
jovens profissionais do projeto; divulgação do projeto a comunidade; cadastro e seleção das comunidades as quais serão contempladas com o projeto, 
tendo os alunos como facilitadores das oficinas de qualificação; divulgação das comunidades selecionadas no projeto; execução do projeto. Em relação 
a viabilidade econômico-financeira justificamos pelo mínimo uso de recursos, uma vez que o espaço físico para oferta das oficinas aos jovens carentes 
ocorrerá em escolas públicas, considerando as que a Estácio FATERN já possui bom relacionamento. E para realização das reuniões e atividades a 
serem desenvolvidas em laboratório de informática, contaremos com os recursos da própria Faculdade. Com relação ao impacto social, podemos 
destacar a divulgação e fortalecimento da marca Estácio nos principais meios de comunicação da cidade, contemplando a premissa da 
Responsabilidade Social da Faculdade Estácio FATERN no tocante ao seu compromisso Institucional junto à comunidade; além do fortalecimento da 
extensão da Faculdade e o sentimento de pertencimento do aluno no tocante a sua atuação no projeto e a Instituição a qual representa. 
 
REFERENCIAS : INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. IPEADATA. Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: < 
http://ipeadata.gov.br/Default.aspx>. Acesso em: 01 Nov. 2018.  A COMPOSIÇÃO DO DESEMPREGO NO BRASIL DE 2012 A 2016/2017: UMA 
ABORDAGEM REGIONAL. Geissiele Gonçalves Pereira; Katy Maia; Magno Rogério Gomes. 
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Título ATENÇÃO EM SAÚDE DA CRIANÇA – ESTRATÉGIAS PARA UM FUTURO DE SAUDÁVEL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A atenção à saúde da criança se solidificou a partir do momento em que o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 
da Criança (PNAISC) através da Portaria nº1.130, em meados de 2015. Esta portaria destaca as ações necessárias para a integralidade da assistência à 
criança bem como as estratégias e dispositivos de articulação para que esta seja garantida. Dentre os eixos estratégicos, destacam-se: promoção e 
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, atenção a crianças com agravos prevalentes na infância e com doenças crônicas; atenção à 
saúde de crianças com deficiência ou em situações específicas e de vulnerabilidade; vigilância e prevenção do óbito infantil.  JUSTIFICATIVA: Estação 
Radiogoniométrica da Marinha (ERM) em Natal, vinculada ao Programa do Ministério do Esporte, Segundo Tempo, atendem aproximadamente 400 
crianças carentes, realizando atividades de esporte. Em parceria com a Estácio Ponta Negra, coordenação do curso de enfermagem, em 2018.1 foram 
executadas atividades práticas das disciplinas de ensino clínico em saúde da criança e do adolescente. No entanto, percebe-se que as ações de 
promoção e prevenção de agravos desenvolvidas necessitam de continuidade de atendimento, para garantir a integralidade de assistência de 
enfermagem. O campo permite que os eixos estratégicos anteriormente apontados do PNAISC sejam trabalhados, melhore a qualidade de vida das 
crianças, proporcione atividade acadêmica complementar aos nossos alunos, bem como campo de práticas para as disciplinas do curso de 
enfermagem, de ensino clínico e de estágio curricular supervisionado.  OBJETIVOS: Desenvolver ações voltadas à atenção e promoção da saúde das 
crianças, promovendo diagnóstico clínico, prevenção de agravos. Proporcionar campos de prática supervisionada em ensino clínico e estágio curricular 
supervisionado.  METODOLOGIA:  No contexto individual contemplarão as consultas de enfermagem e o procedimento de imunização. As consultas 
de enfermagem podem ser realizadas no consultório de enfermagem da Estácio Ponta Negra, onde será realizada a avaliação clínica das crianças 
cadastradas no Programa Segundo Tempo, assim como nas dependências da ERM em Natal, sede do referido Programa. No contexto coletivo serão 
utilizadas rodas de conversas, atividades lúdicas (jogos educativos), dramatizações. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: O projeto facilitará a 
disposição de alunos em campo de prática maior do que 05 discentes por docente, diminuindo o custo destinado às práticas de ensino clínico e de 
estágio curricular supervisionado. No que se refere aos materiais para avaliação clínica, são bens duráveis, disponíveis tanto em nossa IES como nas 
dependências da ERM em Natal. METAS: Identificar as condições de saúde das crianças vinculadas ao Projeto Segundo Tempo; Desenvolver atividades 
de promoção à saúde e prevenção de agravos, abordando temas, como: higiene corporal, desenvolvimento, alimentação saudável, imunização; 
Analisar cartões de vacinas e orientar quanto à prática de imunização; Alertar sobre os riscos ao utilizar as redes sociais de forma inadequada.  
 
IMPACTO SOCIAL: Ofertar assistência de promoção e prevenção à agravos de saúde para que, através do conhecimento, as crianças possam melhorar 
suas condições de saúde e hábitos. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: O Projeto será desenvolvido, de acordo com o cronograma de atividades, no 
Consultório de Enfermagem da Estácio Ponta Negra e nas dependências da ERM em Natal, localizada em Parnamirim/RN. REFERÊNCIAS Brasil. 
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde na escola / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à 
Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2009. DAMASCENO, Simone Soares, et al. Saúde da Criança no Brasil: 
Orientação da rede básica à atenção primária da saúde. Revista Ciências & saúde coletiva, Rio de Janeiro, v.21, nº09, setembro. 2016.

Docente orientador: Mikael Flambertto de Sousa Bezerra E-mail: flambertto@hotmail.com

Título CONSULTÓRIO ITINERANTE DE ENFERMAGEM: BUSCANDO A INTERSETORIALIDADE PARA PROMOVER SAÚDE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
As mudanças no perfil epidemiológico apontam a necessidade de reestruturação das práticas em saúde, desvinculando-se de uma assistência 
biomédica para enfatizar ações que busquem a prevenção de agravos e a promoção da saúde. Para tanto, podem ser desenvolvidas ações intersetoriais 
que integrem diferentes equipamentos sociais, como as escolas. A articulação entre atenção básica e a escola constitui-se em um eixo estratégico para 
a construção de ações de promoção a saúde voltadas para a infância, destacando-se a relevância da consolidação do Programa Saúde na 
Escola. JUSTIFICATIVA: a atividade se justifica pelo elevado número de crianças acometidas por doenças prevalentes da infância nos Centros de 
Educação Infantil (CMEI), a falta de capacitação dos profissionais da educação em lidar com situações de doenças e a cobertura insuficiente da 
estratégia saúde família (ESF). Para o profissional, inserido no CMEI, se justifica pela necessidade de compreender o seu perfil de saúde, uma vez que 
pode interferir no processo saúde doença das crianças e também pelas poucas iniciativas, por parte das equipes de saúde, que favoreçam o 
acolhimento desse profissional. Contribuirá com a formação discente por integrar teoria e prática, e desenvolver uma postura crítica e reflexiva diante 
das condições de saúde da população. Também abrirá campos de prática para disciplinas como Ensinos Clínicos e Estágios Supervisionados. 
 
OBJETIVOS: Desenvolver ações de diagnóstico clínico e/ou social, de prevenção de agravos e promoção da saúde, a partir da integração do curso de 
enfermagem, ESF e CMEI. METODOLOGIA: As ações serão realizadas com o público pré-escolar, seus responsáveis e os profissionais do CMEI. Todas as 
atividades elencadas utilizarão metodologias participativas, exceto as avaliações físicas e dos calendários vacinais, e a imunização que serão realizadas 
de forma individual. 1. Elaboração e apresentação de um plano de ação, por meio da roda de conversa; 2. Realização de exame físico  individual por 
meio dos métodos propedêuticos, avaliação de medidas antropométricas, e preenchimento de fichas de acompanhamento; 3. Imunização das crianças 
e profissionais na ESF, conforme acordado com a equipe; 4. Para os momentos de educação em saúde, será utilizada a metodologia do sociodrama, o 
qual contará com momentos de análise e reflexão crítica sobre a realidade; 5. A discussão sobre fitoterapia usará a exposição dialogada com uso de 
multimídia e demonstrações.  VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: Os materiais necessários para a avaliação física serão os da própria faculdade 
ou da unidade de ESF. Os gastos referentes aos materiais para educação em saúde serão mínimos, constituindo-se basicamente na aquisição de cópias 
da ficha de acompanhamento e instrumentos explicativos. METAS: Construção de um plano de ação, junto aos profissionais da ESF e do CMEI, para 
apresentação e discussão com responsáveis pela criança; Identificação das condições de saúde das crianças em fase pré-escolar e dos profissionais; 
Atualização do cartão de vacinação do pré-escolar e dos profissionais; Promoção da educação em saúde com os responsáveis, crianças e profissionais 
do CMEI; Divulgação das práticas alternativas, mais especificamente o uso da fitoterapia no tratamento de problemas comuns da infância. IMPACTO 
SOCIAL: maior articulação da ESF com o CMEI; Compreensão do perfil de saúde dos pré-escolares e profissionais, o que pode favorecer o planejamento 
e implementação de ações voltadas para esses públicos pela ESF e, em longo prazo, a mudança nos hábitos de vida e melhora das condições de 
saúde. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: Será realizado na unidade de ESF e CMEI Frei Damião, localizado no bairro Bom Pastor. REFERÊNCIA BRASIL. 
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde na escola / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à 
Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2009.
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Título FISVENF - FISCALIZAÇÃO DAS SALAS DE VACINAS: A ENFERMAGEM COMO TRANSFORMADORA DO ACESSO AOS IMUNOBIOLÓGICOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A partir do ano de 1973 é que se formulou o Programa Nacional de Imunizações (PNI), que organiza toda a política nacional de vacinação da população 
brasileira e tem como missão o controle, a erradicação e a eliminação de doenças imunopreveníveis. Assim, o acesso da população à vacinação deve 
ser viabilizado, fato que é priorizado com o projeto de extensão será desenvolvido, através da reorganização dos processos de trabalho dos 
profissionais de saúde atuantes nas salas de vacinas, com base no cenário atual, a qual baseia-se-rá nos manuais do Ministério da Saúde relacionados 
ao PNI.  Esse vem contribuindo para a redução da morbimortalidade causada pelas doenças imunopreviníveis, buscando a qualidade e a segurança dos 
produtos oferecidos para a manutenção e a disponibilidade, em tempo oportuno, dos imunobiológicos preconizados nos calendários e nas campanhas 
nacionais de vacinação para a população brasileira (BRASIL, 2014). Se faz necessário o cumprimento das competências municipais previstas no nesse, 
entretanto, atualmente a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) não possui recursos humanos suficientes para executar a fiscalização das salas de 
vacinas que compete à vigilância epidemiológica (VE), não cumprindo, assim, essas em sua totalidade. Dessa forma, são necessárias cada vez mais as 
estratégias que proporcionem o correto funcionamento deste programa, além de contribuir para a formação acadêmica dos alunos que atuarão neste 
projeto, estimulando o seu olhar crítico e problematizador sobre sua atuação profissional e o impacto dessa para o social. Assim, objetiva-se capacitar 
os alunos do curso de enfermagem da Estácio FATERN para a realização de ações de prevenção à saúde na comunidade, gerenciamento em 
enfermagem e de educação continuada;  evidenciar a atuação da enfermagem frente aos imunobiológicos; realizar o diagnóstico-situacional das salas 
de vacinas do município de Natal; propor a execução de um plano de ação voltado a minimização dos entraves evidenciados; gerar dados a partir das 
ações realizadas para produção científica; promover o elo entre faculdade e comunidade beneficiando a instituição, os alunos, a SMS Natal, os 
profissionais de saúde e principalmente os usuários do SUS. Tendo como público alvo alunos de enfermagem da Estácio FATERN, profissionais de 
enfermagem atuantes nas salas de vacinas e da VE. O projeto se dará nas salas de vacinas do município do Natal. O qual após seleção e treinamento 
dos alunos participantes, consistirá na realização do diagnóstico-situacional das salas de vacinas através de visitas fiscalizatórias, sendo essas norteadas 
por um instrumento de avaliação já padronizado pela SMS, que dessa forma evidenciará o cenário atual do município. Assim, será realizada a 
elaboração de uma matriz de priorização junto a equipe da VE, onde os problemas priorizados terão suas causas elencadas através do diagrama de 
Ishikawa que norteará a elaboração do plano de ação, que visará adequar o funcionamento das salas de vacinas aos parâmetros esperados. As 
estratégias implementadas a partir deste projeto dispensarão aportes financeiros, tornando-se viáveis neste aspecto. Metas: Visitar 100% das 70 salas 
de vacinas do Município de Natal; realizar 90% das ações previstas no plano de ação elaborado; realizar 02 reuniões com o Secretário Municipal de 
Saúde. O projeto impactará na melhora da qualidade dos imunobiológicos ofertados à população, maior sensibilização dos profissionais quanto os 
aspectos epidemiológicos das doenças, promovendo acesso à conteúdos relevantes relacionados à sua prática, além de promover a transversalidade 
das ações e acarretará na melhoria do acesso da população à vacinação. Abrangência geográfica: Município do Natal – RN. Referências: BRASIL. 
Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Manual de Normas e Procedimentos 
para Vacinação. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.
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Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título LIGA DE ESTUDO DERMATOFUNCIONAL 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A fisioterapia dermato-funcional está cada vez mais em evidência. Atualmente, a busca pelo belo e a forma ideal vem aumentando significativamente a 
procura de procedimentos estéticos e cirúrgicos com o intuito de um corpo harmonioso e saudável. A partir do surgimento do conceito de saúde como 
o completo bem-estar físico, psíquico e social e não apenas a ausência de doença, é possível compreender que a patologia estética representa uma 
ameaça à integridade emocional do indivíduo, resultante da alteração do esquema e da imagem corporal e, consequentemente, da autoestima dele1,2. 
O presente projeto de extensão tem por objetivo oferecer atendimento da fisioterapia dermatofuncional na melhoria da saúde da população de baixa 
renda. Sugere-se a realização de atendimentos para a redução da adiposidade localizada, bem como para o rejuvenescimento facial. As condutas 
propostas serão realizadas com a estrutura e equipamentos disponíveis na clínica escola de fisioterapia da Estácio Fatern ponta negra. Propõem-se 
ainda a realização de palestras educativas com a função de prevenção das alterações na pele. Esse projeto torna-se relevante por oferecer o serviço de 
atenção a saúde da fisioterapia dermato-funcional, o qual muitas vezes é de custo elevado, para a população com menor poder aquisitivo. Os 
atendimentos e resultados dos pacientes serão fotografados, registrados em fichas especificas de avaliação dermato-funcional. O projeto torna-se 
viável por utilizar os recursos da fisioterapia e equipamentos utilizados na clínica escola da instituição. O projeto será direcionado a comunidade de 
pessoas próximas a ponta negra, ou que não tenham condições para realizar o tratamento proposto.  REFERENCIA 1-	MILANI, Giovana Barbosa; 
JOÃO, Silvia Maria Amado; FARAH, Estela Adriana. Fundamentos da Fisioterapia dermato-funcional: revisão de literatura. Fisioterapia e pesquisa, v. 13, 
n. 1, p. 37-43, 2006.  2-	MACEDO, Ana Carolina Brandt de; OLIVEIRA, Sandra Mara de. A atuação da fisioterapia no pré e pós-operatório de cirurgia 
plástica corporal: uma revisão de literatura. Cadernos da Escola de Saúde, v. 1, n. 5, 2017. 

Docente orientador: Rodrigo Marcel Valentim da Silva E-mail: rodrigomarcelvalentim@gmail.com

ESTÁCIO FATERN Página 46 de 173



Título MEDULAR - MÓDULO UNIFICADO DE LESIONADOS MEDULARES

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O surgimento da lesão medular extrapola a capacidade de assistência. A estimativa no Brasil é de 10.000 casos ano. As consequências da lesão geram 
uma necessidade além da assistência física. Deve-se considerar a idade, 16 a 24 anos, correspondendo a uma faixa etária produtiva e que gera ônus 
social. Várias alterações podem surgir, desde a força, até alteração na mobilidade, gastrointestinal, urogenital, sexual, circulatório, metabólico, 
respiratório, tegumentar e imunológico. São combinadas e alteram a rotina, comprometendo a interrelação social, além das condições psicológicas, 
físicas e econômicas, piorando as relações familiares e na qualidade de vida. Assim, a fisioterapia intervém em todas as frentes, na educação, 
assistência aos sujeitos e seus familiares, estruturação de estratégias de intervenção, planejamento ergonômico e laboral, na sexualidade e de 
independência1,2,3,4,5. JUSTIFICATIVA Ampliará a capacidade de reabilitação e ressocialização das pessoas que sofreram lesão medular, resultando 
na melhora da autoestima, além da mobilidade física e estrutural. Em consequência, os cuidadores são beneficiados por uma relação mais sólida e 
pautada no conhecimento das especificidades, limitações e potencialidades. A comunidade acadêmica ganha a experiência, capacidade de avaliação, 
planejamento e intervenção, além da capacidade de consolidação profissional no processo de formação, além da possibilidade de ampliação das 
pesquisas. OBJETIVOS •	Desenvolver a capacidade de análise crítica, ética e científica do aluno; •	Capacitar o aluno a avaliar, planejar e intervir 
adequadamente; •	Preparar o aluno para o mercado de trabalho, através da interrelação com os pacientes, familiares e demais profissionais da 
saúde. METODOLOGIA O projeto será desenvolvido através de palestras, reuniões clínicas, estudo de casos, debates de artigos, oficinas práticas, 
visitas técnicas, atendimento assistencial, avaliação cognitiva, metodologia ativa e orientações educativas. VIABIIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA Será 
realizado com os recursos disponíveis na instituição, desde a clínica escola até as salas de aula e equipamentos. As atividades extra sala que precisarem 
de equipamentos específicos, serão viabilizadas através de parcerias institucionais, sem custo adicional. METAS Pretende-se estabelecer a instituição 
como referência na assistência, amparo e educação das pessoas que sofreram lesão medular, além de possibilitar aos alunos uma experiência única, 
diferenciada, e embasada, resultando em uma formação profissional com qualidade. IMPACTO SOCIAL Os participantes serão submetidos a um 
processo de acompanhamento que irá estabelecer novas potencialidades que resultarão em melhora da autoestima, da independência funcional, da 
mobilidade e produzindo uma eficiente ressocialização, interferindo nas relações interpessoais dos sujeitos. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA Município 
de Natal e região metropolitana. REFERÊNCIAS 1. Ada L, Dean C, Morris M, Simpsom J, Katrak P. Randomized trial of treadmil walking with body 
weight support to establish walking in subacute stroke: the mobilise trial. Stroke 2010;41:1237-42. 2. Cardoso, F. L., Porto, P., Carvalho, H. P., Ferrari, 
E. P. Fatores associados a satisfação sexual de homens com lesão medular. Fisioter Pesqui. 2018;25(1):35-42 36. 3. Chou, R., Dana, T., Bougatsos, C., 
Blazina, I., Starmer, A. J., Reitel, K. & Buckley, D. I. Pressure ulcer risk assessment and prevention: a systematic comparative effectiveness review. 
Annals of Internal Medicine, 2013 159(1), 28-38. 4. Cruz, C. M., Oliveira, M., Cotter, M. B, Soares, I., Pereira, F. M. Incidência de disrreflexia 
autonômica em um serviço de medicina física e reabilitação. Revista da Sociedade Portuguesa de Medicina Física e de Reabilitação. Vol 29 I Nº 2 I Ano 
25 (2017). 5. Nunes, D. M., Morais, C. R., Ferreira, C. G. Fisiopatologia da lesão medular:uma revisão sobre os aspectos evolutivos da doença. Getec 
v.6, n.13, p.87-103/2017.

Docente orientador: Jonilson Carvalho de Oliveira Júnior E-mail: jonilsonjr@yahoo.com.br

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL AMBULATORIAL AO GRUPO MATERNO INFANTIL: OS PRIMEIROS 1000 DIAS DE VIDA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Os primeiros 1000 dias de vida do bebê se referem ao período que vai do primeiro dia de gestação até os 2 anos de idade. É a soma dos 270 dias da 
gravidez com 365 dias dos 0 ao 12 meses e mais 365 dias dos 12 aos 24 meses. Esse período é considerado muito importante para o desenvolvimento 
biológicos, intelectuais e sociais da criança, por isso a atenção a nutrição Materno-Infantil é fundamental para manutenção da saúde da mãe e do bebê,
 reduzindo o aparecimento tanto de desordens maternas como hipertensão e diabetes gestacional, como de doenças no bebê. (Sociedade Brasileira de
 Pediatria). Após o nascimento o Aleitamento Materno (AM) se torna fundamental para manter o estado de saúde do bebê e deve ser exclusivo até o 
sexto mês de vida. Segundo Santiago (2003) os benefícios do AM envolvem a proteção contra alergias e infecções, manutenção de vínculo afetivo e 
suporte nutricional adequado, devendo ser esse complementado após os seis meses, momento no qual a criança inicia a formação dos seus hábitos 
alimentares. Justificativa: Assim o acompanhamento nutricional nos 1000 primeiros dias de vida promove uma alimentação adequada durante a 
gestação, associada ao aleitamento materno, à correta introdução da alimentação complementar. Objetivo: prestar assistência ambulatorial aos bebês
 nos primeiros 1000 dias de vida, envolvendo a gestação e os primeiros 2 anos de vida do bebê. Metodologia: A assistência nutricional ambulatorial a 
gestante e criança acontecerá no ambulatório da Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte - FATERN. Os atendimentos estarão abertos ao público em
 geral e será realizado semanalmente mediante agendamento, por equipe formada de acadêmicos do curso de nutrição e supervisionados por 
docentes. Também serão encaminhadas gestantes da Unidade de Saúde de Ponta Negra. Será realizada a anamnese, avaliação de hábitos alimentares e
 antropométrica. Na avaliação antropométrica, as medidas são aferidas por balança digital pediátrica (Digipeso DP-3000 plus, SP - Brasil), estadiômetro 
(Chasmors Limited, Londres) ou balança digital acoplada ao estadiômetro (Trentin/SC, Brasil), que será também utilizada para avaliação do peso da 
gestante. O diagnóstico antropométrico das crianças é avaliado pelas curvas de crescimento e desenvolvimento da Organização Mundial de Saúde 
(OMS, 2006; OMS, 2007).Nas gestantes também serão avaliados o ganho de peso gestacional.  Serão prescritas dietas e recomendações nutricionais 
individuais. Metas: 30 gestantes e 30 crianças. Impacto Social: promover educação nutricional por meio de transmissão de informações sobre 
alimentação saudável e cuidados com a saúde das mães e de seus futuros bebes. Visto que muitas pessoas não têm condição de pagar por uma 
consulta com um profissional e muitas vezes desconhecem a forma correta de se alimentar.  Abrangência geográfica: preferencialmente os bairros que
 circunda a faculdade e vilas próximas mais carentes. No entanto será aberto para todo o Rio Grande do Norte.  
 
Referencias: SANTIAGO B.L et al. Incentivo ao aleitamento materno: a importância do pediatra com treinamento específico. J Pediatr (Rio J) 
2003;79(6):504-12; SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. A importância do aleitamento materno. Disponível em; http://www.sbp.com.br. Acesso em:
 03.Nov.2018. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Child growth standards: length/hei- ght-for-age, weight-for-age, weight-for-length, weight-for-height 
and body mass index-for-age. Methods and development. WHO (non serial publica- tion). Geneva: WHO, 2006.

Docente orientador: Nayara Pereira Soares Silva E-mail: nayara.pereirasoares@gmail.com
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Título EDUCAÇÃO EM SAÚDE VISANDO O USO RACIONAL DE PLANTAS MEDICINAIS E/OU  FITOTERÁPICOS EM GRUPOS DE IDOSOS NA CIDADE DE 
NATA/RN

DESCRIÇÃO DO PROJETO
As plantas medicinais vêm sendo cada vez mais utilizadas nas sociedades industrializadas, não somente pelo seu poder de prevenir e tratar 
enfermidades, mas também, o custo de ser mais acessível. Dados da organização mundial da saúde (OMS) mostram que 80% da população mundial 
aderem às práticas tradicionais em seus cuidados básicos de saúde, e 85% usam plantas medicinais para o tratamento de diversas patologias (DUTRA, 
2009).  A OMS reiteradas vezes estimulou o uso da medicina tradicional nos sistemas de saúde de forma integrada às técnicas da medicina ocidental 
modernas, visando reduzir, entre outros, a grande dificuldade que a população mais carente em adquirir medicamentos. Entre as práticas da medicina 
tradicional destaca-se a terapia milenar com plantas medicinais, preconizando os cuidados com a segurança, eficácia, qualidade, uso racional e acesso 
a este tipo de medicamento (MICHILES, 2004). No Brasil, para uso do sistema único de saúde (SUS) foi criada em 2006 a PNPIC (Política Nacional de 
Práticas Integrativas e Complementares) . Com a aprovação desta, ocorreu a implantação da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos a 
RENISUS, que tem a função de orientar pesquisas que possam subsidiar a elaboração da RENAFITO (Relação Nacional de Plantas Medicinais e 
Fitoterápicos), a qual possui atualmente 71 nomes de espécies de origem vegetal. É através deste trabalho voltado ao conhecimento científico das 
plantas medicinais, que se pode promover o uso racional, e assim garantir a população brasileira a segurança na utilização das plantas medicinais 
(BRASIL, 2006).     JUSTIFICATIVA Promover o processo de ensino-aprendizagem da prática através do resgate do conhecimento sobre a utilização de 
plantas medicinais pela população, levando o conhecimento sobre o consumo racional para atender está demanda de forma efetiva fomentando de 
fato a Fitoterapia.  OBJETIVOS O projeto possui como objetivo geral avaliar e orientar quanto a aquisição e utilização de plantas medicinais e/ou 
fitoterápicos pela população. Os objetivos   específicos   visam   analisar   o   perfil de aquisição dos mesmos, analisar o conhecimento do uso e 
intervir/orientar a população quanto ao risco no uso inadequado e suas associações entre os princípios ativos e alimentos. METODOLOGIA No 
desenvolvimento do presente projeto deverão ser utilizadas ambas abordagens de pesquisa qualitativa e de pesquisa quantitativa. Na fase inicial será 
realizado o estudo e discussão conjunto sobre o tema relacionado ao projeto e sobre a abordagem social utilizada; em um segundo momento o 
trabalho em campo, ocorrerá com visitas quinzenais ou mensais para a realização de entrevistas abertas e semi-estruturadas para coleta de 
informações e posterior orientação através de material explicativo (cartilhas, folders) no uso e manejo correto de plantas medicinais. Concluindo com a 
preparação de material para publicação em eventos e revistas científicas.   VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA, METAS, IMPACTO SOCIAL e 
ABRANGÊNCIA  Foram relacionados os custos de deslocamento e com material, somando um total de 2.000,00 reais. O foco principal deste projeto e 
difundir a utilização correta de plantas medicinais como estratégia de autocuidado em   saúde   para a   população. Em consequência disso, esperamos 
beneficiar a população idosa com conhecimentos sobre o uso racional de plantas medicinais e/ou fitoterápicos, para que estes realizem o consumo 
adequado desses produtos.   REFERÊNCIAS  BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Brasilia, 2006. 
Disponível em: < http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_fitoterapicos.pdf >. Acesso em: 22.set.2018.  DUTRA, M, G., Plantas 
medicinais, fitoterápicos e saúde pública: um diagnóstico situacional em Anápolis, Goiás. 2009.  MICHILES, E. Diagnóstico situacional dos serviços de 
fitoterapia no estado do Rio de Janeiro. Rev. Bras. Farmacognosia, v. 14 (supl. 1), p. 16-19, 2004.

Docente orientador: Ana Elizabeth Alves da Silva E-mail: anaeas@gmial.com

Título EDUCAÇÃO NUTRICIONAL EM ATLETAS POTIGUARES DE TAEKWONDO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
De acordo com a Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD), o Taekwondo é uma arte marcial milenar de origem coreana, que tornou esporte 
olímpico em 1988, sendo um dos esportes de contato no qual se tem mais praticantes, em torno de 80 milhões em todo o mundo. Atualmente, a 
busca pela qualidade de vida, saúde, estética, condicionamento físico e performance são alguns dos propósitos que tem levado a população a buscar 
cada vez mais a praticar atividade física e aderir a uma alimentação adequada (Oliveira; Riboldi; Alves, 2017). Pesquisas sobre o papel da nutrição no 
exercício e no esporte têm crescido substancialmente ao longo dos últimos vinte anos. Hoje, não restam dúvidas de que a nutrição exerce papel vital 
no desempenho atlético (Burke & Cox, 2010 ; Galloway & Maughan, 2000). Entretanto, vem se observando que na prática esportiva a população acaba 
sofrendo influência da mídia (TV, revistas, blogs, sites), da sociedade e por profissionais da área de saúde que receitam e prescrevem alimentos de 
forma inadequada, sendo que essa é uma atividade privativa do profissional nutricionista (Brasil, 1991). Dessa forma, o presente projeto de extensão 
tem como objetivo educar atletas da Federação Potiguar de Taekwondo, que residem no estado do Rio Grande do Norte, sobre a nutrição em 
detrimento aos benefícios que uma correta alimentação acarreta na qualidade de vida e no desempenho esportivo. Utilizando-se de palestras 
educativas sobre vários temas na nutrição, destacando os benefícios, recomendações, mitos e verdades. Os alunos selecionados para o projeto irão 
produzir conteúdo para ser apresentado em dias específicos durante todo o ano de 2019 na sede de treinamento Natal Kim, onde os atletas treinam e 
tem seu período de confinamento antes das competições. Busca-se com esse projeto o entendimento que a nutrição auxilia o atleta de forma 
saudável e eficiente, melhorando o seu condicionamento e performance, sua recuperação muscular, evitando riscos de doenças pré-competições, o 
que pode ocasionar prejuízo no seu desempenho. Além do mais, o aluno estará sendo capacitado a desenvolver palestras que podem auxiliar na futura 
prática profissional de cada um, além de estarem se atualizando sobre as principais recomendações nutricionais atuais. A projeção de despesa para o 
projeto será de: Confecção de banner para cada dia de apresentação, custo unitário de R$60, totalizando R$ 660; Quadro branco 120x90cm R$134; 
Apagador quadro branco R$7,20; 3 Kits de Pincel Recarregável de quadro branco, custo unitário de R$21,10, totalizando R$63,30, Custo de transporte 
para local do evento ministrado: à definir. Totalizando todo o orçamento em R$864,50. Orçamento compatível ao valor total da 
bolsa.  REFERÊNCIAS Brasil. Lei 8.234/1991. Regulamenta a profissão de nutricionista e dá outras providências. Brasília; 1991. Burke L, Cox G. The 
complete Guide to Food for Sports Performance. 1 ed. Allen and Unwin. 2010.  Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) - http://cbtkd.org.br/. 
Acesso em 27/10/2018 às 11h53 Fortina, M. Mangano, S. Carta, S. Carulli, C. Analysis of Injuries and Risk Factors in Taekwondo during the 2014 Italian 
University Championship. Joints. v.5 n.3 p. 168-172. 2017. Galloway SDR, Maughan RJ. The effects of substrate and fluid provision on 
thermoregulatory and metabolic responses to prolonged exercise in a hot environment. J Sports Sci. 2000; 18: 339-51. Oliveira, S. F. de; Riboldi, B. P.; 
Alves, M. K. Conhecimentos sobre nutrição esportiva, uso e indicação de suplementos alimentares por educadores físicos de Caxias do Sul-RS. Revista 
Brasileira de Nutrição Esportiva, v. 11, n. 62, p. 141–9, 2017.

Docente orientador: Rodrigo Albert Baracho Rüegg E-mail: rodrigo.ruegg@live.estacio.br

Projeto(s) do curso: Serviço Social

ESTÁCIO FATERN Página 48 de 173



Título O SERVIÇO SOCIAL E A INTERDISCIPLINARIDADE NA ÁREA SÓCIOJURÍDICA: O FAZER PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL NO NÚCLEO DE 
PRÁTICA JURÍDICA DA ESTÁCIO NATAL/RN.

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

Docente orientador: Paula Raphaelle Soares Pompeu E-mail: paula-raph@hotmail.com
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2019 - ESTÁCIO FEIRA DE SANTANA

Saúde

Projeto(s) do curso: Biomedicina

Título SANGUE É VIDA UM ATO DE CIDADANIA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A doação de sangue deve ser voluntária, anônima e altruísta, não devendo o doador, de forma direta ou indireta, receber qualquer remuneração ou 
benefício em virtude da sua realização. (MS/SAS 158/2016) JUSTIFICATIVA Integrar os alunos nas diversas área de atuação docência, análises clinica, 
banco de sangue, gestão de qualidade.  METODOLOGIA  O Projeto Sangue é vida possui parceria com o HEMOBA (HEMOCENTRO DA BAHIA) e 
promove palestras em diversos locais e empresas levando a ideia de conscientização para doação de sangue. Os alunos e professora são convidados 
para representar o HEMOBA nos eventos inclusive em outras instituições, porém estão encontrando dificuldade de manter o transporte e locomoção 
dos alunos. Os membros do projeto distribuem panfletos confeccionados pelos próprios alunos que levam a logomarca da Faculdade e já realizaram 
vendas de camisas e rifas para ajudar nos custos. METAS Integrar os alunos nas diversas áreas de atuação e promover a doação de sangue e cadastro 
de medula óssea 	 IMPACTO. conscientizar a população sobre o ato de doação de sangue e medula óssea e correlacionar conhecimentos teórico 
pratico dos alunos com o contato direto com as áreas de atuação  ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA Feira de Santana  e Cidade circunvizinhas

Docente orientador: Marilene de Souza Silva E-mail: maribiomed@hotmail.com
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2019 - ESTÁCIO FIB

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Gestão de Segurança Privada

Título CONSULTORIA SOCIAL EM SEGURANÇA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A segurança pública encontra-se em situação de crise, o que tem ensejado um crescimento considerado da Segurança Privada, fazendo com que a 
população busque serviços de qualidade para a proteção do seu patrimônio e principalmente da vida, que é o bem maior. A Estácio FIB oferece o curso 
de graduação em Gestão da Segurança Privada, reconhecido pelo MEC com nota 5,0, o que garante a qualidade do curso, alunos e de seus egressos, 
assim, os alunos do último período já se encontram habilitados a prestarem serviços de consultoria em segurança, acompanhados por professores. 
 
OBJETIVOS Nesse sentido, o projeto tem com objetivo prestar serviço de consultoria social em segurança, para a comunidade do entorno dos Campu 
Giberto Gil e Fratelli, ambos em Salvador, com a finalidade de aproximar a IES da comunidade. Objetiva também proporcionar aos alunos uma prática 
de ensinamentos aprendidos em sala de aula, monitorado por professores.  METODOLOGIA A metodologia do projeto está alicerçada em atividades 
como: Palestras nos condomínios residenciais e empesas (temas como: dicas de segurança, prevenção de incêndios e acidentes, socorros de urgência) 
e visitas técnicas (consultoria de segurança efetuando análise de riscos, montagem de sistema CFTV e prevenção de sinistros).   VIABILIDADE 
ECONÔMICA-FINANCEIRA  O projeto tem viabilidade econômica-financeira pois o custo refere-se apenas ao valor de 4 (quatro) horas aulas mensais 
para o professor coordenador do projeto. Para os alunos que participarão do projeto serão contemplados com horas de atividade complementar, 
posto que estarão voluntariamente executando o projeto em horário extra sala de aula.  METAS Para o primeiro semestre de execução do projeto 
estabelece-se uma meta de 5 (cinco) empresas atendidas, 5 condomínios residências e um total de 1200 (hum mil e duzentas) pessoas atendidas. 
 
IMPACTO SOCIAL A relevância e abrangência social é considerável para a comunidade atendida aqui no município de Salvador, face os índices de 
criminalidade e violência, que gera uma tensão social, que poderá ser amenizada nas comunidades atendidas. REFERÊNCIAS BARBOSA, JAIR. 
Princípios da Segurança Privada. São Paulo: Globus Editora, 2010. OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Manual de consultoria empresarial. 6. ed. 
São Paulo: Atlas, 2006.  MANDARINI, Marcos. Segurança corporativa estratégica: fundamentos. São Paulo: Manole, 2006. MINA, Carlos. Segurança 
empresarial. São Paulo: Idesp, 2001. BITTENCOURT, Cezar Roberto. Manual de Direito Penal: parte geral. 7 ed. Ver. E atual. São Paulo: Saraiva, 2010. 
V.1 ROMERO, Gilberto Barrancos. O Mundo Real da Segurança Privada.  São Paulo:Cipa Editora, 2015.

Docente orientador: Edval Carlos dos Santos Filho E-mail: edval.filho@estacio.br

Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título CRIANDO UMA CULTURA DO LÍDER COACH

DESCRIÇÃO DO PROJETO
No mundo corporativo vivemos a era do conhecimento, da sabedoria e da globalização. Para as empresas o desafio está em compreender essa nova 
geração e ajudá-los a utilizarem suas qualidades, sua energia, sua disposição para tornar uma liderança moderna, eficaz e, assim garantir resultados 
extraordinários. Acolher os jovens líderes oferecem as organizações vantagens que as tornam mais competitivas. Jovens líderes buscam um plano de 
carreira, com metas claras, desafios inovadores, transparência nas decisões e uso do potencial criativo.  JUSTIFICATIVA Diante do exposto, a 
relevância do Projeto de Extensão trata-se em permitir que os nossos futuros administradores promovam a metodologia do Coaching, para a formação 
de Líderes Coaches, dos alunos das Escolas Públicas, de Ensino Médio, preparando-os com ferramentas do coaching, para a busca de novas 
oportunidades para o mercado de trabalho e para o desenvolvimento da carreira profissional. Esse projeto viabilizará contribuições sociais e 
econômicas significativas, tanto para os alunos de administração, tanto para os alunos do terceiro ano, da Escola Pública. de Ensino Médio, tais como: 
entender as competências técnicas e comportamentais essenciais na performance de um talento, aplicar ferramentas do coaching para potencializar os 
objetivos econômicos dos nossos líderes coaches; estabelecer uma cultura explicando como o coaching pode agilizar a consecução do seu propósito de 
vida, através do planejamento de carreira.  OBJETIVOS OBJETIVO GERAL Criar uma Cultura de Líder Coach, com os alunos de administração, da 
disciplina de Estágio Supervisionado, objetivando levar essa metodologia para os alunos, do terceiro ano, da Escola Pública, de Ensino Médio, visando a 
elaboração de um planejamento de carreira, que possa potencializar os seus resultados, assim como o seu propósito de vida. OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: a) articular teoria e prática estudada na disciplina de Estágio Supervisionado; b) compreender a metodologia do coaching para a 
formação de um Líder Coach; c) desenvolver a cultura do Líder Coach, com os alunos de terceiro ano, do Ensino Médio, da Escola Pública, de Salvador-
BA; d) elaborar um planejamento de carreira com os alunos de terceiro ano, do Ensino Médio, da Escola Pública, de Salvador-BA; e) estabelecer 
parcerias com a escola, com o propósito para a captação através do vestibular para 2019.2. f) apresentar os resultados do Projeto, na disciplina de 
Estágio Supervisionado, através da elaboração de um Relatório.  METODOLOGIA O Projeto será desenvolvido através de uma Pesquisa Exploratória e 
Pesquisa de Campo, que utilizaremos Questionário e Visitas Técnicas, com as seguintes etapas: ETAPA 1 - atributos para o sucesso e o mapeamento 
pessoal das competências técnicas e comportamentais; ETAPA 2 - explorar e descobrir o mercado de trabalho, cultrua e as ferramentas do 
coaching; ETAPA 3 -  elaboração do Planejamento de Carreira; ETAPA 4 - construção da parceria;  ETAPA 5 - apresentação dos resultados do 
Projeto.  VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA Teremos uma Comissão com nossos alunos de administração, da disciplina de Estágio 
Supervisionado, que irá viabilizar as parcerias e convênios para subsidiar os custos do Projeto, com relação as despesas, deslocamentos para as Visitas 
Técnicas e todas as futuras despesas previstas para a execução do nosso cronograma das atividades.  METAS Descritas no Plano de 
Trabalho.  IMPACTO SOCIAL O Projeto será fundamental para incentivar uma cultura do Lider Coach, nas organizações, e as contribuições que eles 
vão agregar para a construção do conhecimento coletivo em uma sociedade globalizada.  ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA O Projeto será vinculado em 
duas Escolas Públicas, de Ensino Médio, na Cidade de Salvador - BA.  REFERÊNCIAS CULTTERBUCK, David. Coaching Eficaz: como orientar sua equipe 
de trabalho para potencializar resultados.Tradução Maria Silvia Mourão Netto. São Paulo. Editora Gente, 2008.
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Saúde

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título TUBERCULOSE RESISTENTE, O QUE É AFINAL?

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A resistência aos fármacos utilizados no tratamento de tuberculose (TB) é um fator de preocupação na saúde pública, e o abandono ou inadequação ao 
tratamento anti-TB contribui para sua ocorrência[1-4]. O Brasil é um dos países prioritários no combate à TB, e Salvador ocupa a 3ª posição entre suas 
capitais com maior índice da doença[1-4]. Ações educativas realizadas junto à comunidade para elucidar os sinais de tuberculose, incentivar o 
diagnóstico precoce e fortalecer a adesão ao tratamento anti-TB se mostra eficiente na minimização do aparecimento de TB resistente[2-4]. Esse 
trabalho justifica-se por caráter social, além de abordar um grave problema de saúde pública, com vistas à atender a população mais afetada pelo 
problema. O objetivo é realizar ações educativas voltadas para capacitar moradores dos bairros com maior carga de TB na cidade de Salvador, Bahia 
sobre os sinais/sintomas da tuberculose, as vias para sua prevenção além de divulgar informações sobre os problemas advindos do abandono e/ou uso 
inadequado dos fármacos anti-TB. A metodologia consiste na realização de atividades lúdicas e educativas em unidades básicas de saúde (UBS), 
creches, asilos, casas de acolhimentos e centros comunitários nos bairros com alta carga da doença, em dias e horários pré-agendados com seus 
respectivos responsáveis legais. O quantitativo de pessoas alcançadas pelas atividades será obtido mediante assinatura de lista de frequência nos dias 
em que elas forem realizadas. A equipe executora é formada por graduandos a partir do 3º semestre regulamente matriculados nos cursos de saúde do 
Centro Universitário Estácio da Bahia, sob a coordenação de Rita Terezinha de Oliveira Carneiro, doutoranda pelo Programa de Pós Graduação em 
Biotecnologia, Saúde e Medicina Investigativa (PSBSMI) filiado ao Instituto Gonçalo Moniz (IGM/FIOCRUZ) que também atua como docente e membro 
do Núcleo de Pesquisa da referida IES. O projeto tem viabilidade econômica financeira pois suas atividades consistem em ações educativas, cujos 
instrumentos são de baixo custo (cartilha e cartazes disponibilizados pelo Ministério da Saúde). O deslocamento da equipe executora até os locais de 
realização da atividade será com recursos dos próprios integrantes, que em sua maioria serão moradores dos referidos bairros. O projeto tem forte 
impacto social, haja vista que seu público–alvo é a população vulnerável dos bairros participantes. As ações desse projeto abrangem geograficamente 
10 bairros com alta carga da doença na cidade. As metas são: realizar ações educativas e itinerantes em locais que reúnam, pelo menos por um curto 
período de tempo, a população de risco para doença nos bairros com alta carga da TB em Salvador; promover a capacitação de pelo menos 200 
pessoas sobre o reconhecimento dos sinais/sintomas da tuberculose e as medidas de prevenção da doença em cada bairro visitado; e incentivar a 
procura por tratamento da tuberculose nas unidades de saúde dos bairros onde serão realizadas as atividades. 1) BRASIL. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Panorama da tuberculose no Brasil: indicadores 
epidemiológicos e operacionais/Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – 
Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 2) ERAZO, C.; PEREIRA, S. M.; COSTA, M. C. N.; EVANGELISTA-FILHO, D.; BRAGA, J. U.; BARRETO, M. L.  Tuberculosis 
and living conditions in Salvador, Brazil: a spatial analysis. Revista Panamerica de Salud Publica 36(1), 2014. 3) PMC/SMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SALVADOR. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 2014, Plano Municipal de Saúde 2014-2017. Versão Preliminar. Salvador: SMS. 4) World Health 
Organization, Global tuberculosis report 2015, World Health Organization, Geneva, Switzerland, 2017  
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título DIREITO DA ESPERANÇA: EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA INCLUSIVA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A experiência jurídica assinala manifesto interesse social, por isso o interesse comum de todas as categorias da sociedade para o Direito, daí a 
importância fundamental da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI), no. 13.146 de 2015, como marco da experiência comum, sem 
exclusão social ou por outro lado sem privilégios acadêmicos, por isso uma emancipação social se faz necessária além dos bancos da academia para um 
projeto de justiça comum, como diria Edgar Morin (1998, p.75) para um projeto de incitação às boas vontades ao promover crítica veemente: “Por 
tudo isso, temos que voltar a apelar às boas vontades de todos, a solicitar que se associem entre si para salvar a humanidade do desastre”. A 
justificativa da atividade dá-se em razão da problemática que leva em consideração a atividade de extensão para fora dos bancos acadêmicos e a 
cidadania jurídica como pressuposto de conscientização e educação social como papel transformador da sociedade. Com efeito, o Projeto de Extensão, 
pretende destacar o alunato em tarefas de esclarecimento e educação em direitos humanos, nos espaços públicos e em instituições sociais dos 
entornos da Unidade Moreira Campos, bem como em atividades de consultoria para acesso a juízos, núcleos de cidadania, de casos sindicados na 
experiência social próximos à Unidade Moreira Campos do Centro Universitário Estácio do Ceará. O objetivo da atividade é proceder a concretização da 
educação jurídica para a cidadania inclusiva, sob o segmento prioritário da Lei Brasileira de Inclusão em sindicâncias sociais em ações educativas nas 
atividades periféricas à Instituição de Ensino Superior, Unidade Moreira Campos na capital Fortaleza, no Estado do Ceará.  A metodologia da atividade 
é livre e exploratória e manifestamente prática e leva em consideração primária a atividade conduzida pela experiência jurídica que deve aos diálogos 
em espaços públicos em torno do Estatuto da Pessoa com Deficiência, promovendo maior visibilidade e ao mesmo sensibilizando a participação da 
sociedade pela educação cidadã, e a difusão de práticas relacionadas à temática esclarecedora sobre ética, solidariedade em direito, e a partir de então 
identificar as instituições e sujeitos objetos de sindicância para a inclusão cidadã. O custo econômico-financeiro com a atividade é mínimo à IES, posto 
que as atividades sociais serão levadas a cabo pelo docente e alunato voluntário e consignadas a horas de atividades complementares pontuando-lhes 
o exercício por cada tarefa, ao passo que a difusão de eventuais insumos, não sobrecarregariam encargos a IES. As metas serão acompanhadas por 
relatórios com base nos resultados alcançados com o projeto, ao passo que os impactos devem refletir o exemplo de cidadania em contribuição 
manifesta pela IES a sociedade local, mais precisamente, Instituições de auxílio à inclusão de pessoas com deficiência como os que demandas escolas  
especializadas e espaços públicos, a exemplo de diálogos permanentes a respeito do Estatuto da Pessoa com Deficiência, na praça das flores, próximas 
à Unidade Moreira Campus, localizada no bairro Aldeota, cuja característica maior é um centro empresarial e urbano de classe média-alta econômica, 
além da concentração de atividades de serviços em todo o bairro. As referências da atividade são. CARDUCCI, Michele. Por um direito constitucional 
altruísta. Trad. de Sandra Regina Martini Vial, Patrick Lucca da Ros, Cristina Lazzarotto Forte. Livraria do Advogado Editora. Porto Alegre. 2003. FREIRE, 
Paulo. Pedagogia da Esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido. Not. Ana Maria Araújo Freire. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. MORIN, 
Edgar, CARVALHO, Edgard de Assis, ALMEIDA, Maria da Conceição et. al. Ética, solidariedade e complexidade. São Paulo: Palas Athena, 1998.

Docente orientador: Rogério da Silva E Souza E-mail: rogeriojur@hotmail.com

Título FUNDAMENTOS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS PARA CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Sabe-se que a pesquisa, extensão e educação, como um todo é um processo contínuo e permanente, e que pode ser desenvolvido com e para 
membros da sociedade, no qual valores tais como respeito, cidadania, ética, direitos humanos só podem ser adquiridos através das diversas relações 
sociais. Com esse objetivo, de fomentar mais uma forma de relação social, propõem-se o Projeto de Extensão Universitária “Fundamentos de Cidadania 
e Direitos Humanos para Catadores de Material Reciclável”, que são indivíduos que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social 
elevados no município de Fortaleza, e com o objetivo de minimizar essa situação social, pretende-se articular com as cooperativas específicas e com os 
órgãos públicos municipais afetos a essa atividade, a realização de palestras a serem ministradas nos espaços praticados pelos Catadores de Resíduos 
Sólidos, como por exemplo: os Ecopontos espalhados pela cidade de Fortaleza, através de exposições orais, painéis, cartilha explicativa e palestras, 
como metodologia mais adequada a esse público. Isso tudo com vistas a auxiliar na formação cidadã e em direitos humanos desses indivíduos e assim 
minimizar a situação de risco social em que s e encontram.  Para tanto, dividiu-se o projeto em três etapas: na primeira, diálogo com os atores sócias, 
cooperativas e órgãos públicos; segunda etapa, elaboração de das exposições orais, painéis e de uma cartilha explicativa aos sobre a temática de 
direitos humanos, tendo como nortes a Declaração Universal Dos Direitos Humanos e a Constituição Federal; a terceira etapa, realização das palestras 
e apresentação de painéis, com a aplicação ao final de questionário avaliação a ser preenchido pelo público alvo, como forma de verificação dos 
resultados. O projeto pretende com o auxílio financeiro da bolsa, propiciar a execução do estudo, os deslocamentos do pesquisador e a produção do 
material a ser aplicado e distribuídos entre os envolvidos, e desse modo propiciar a interação entre o Curso de Direito e a comunidade, fortalecendo o 
estudo de Direitos Humanos e a aplicação prática destes. Promove também uma troca contínua de experiências entre os professores, acadêmicos e os 
demais envolvidos.

Docente orientador: Erlon Albuquerque de Oliveira E-mail: nolre@yahoo.com.br

Título POLÍTICA SE DISCUTE SIM! CIDADANIA SE FAZ COM CIDADÃOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O presente projeto visa esclarecer os alunos do ensino médio da rede pública do município de Fortaleza, sob forma de seminários, sobre temas de 
natureza político-institucional como: Estado, Nação, papel dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário; Regimes de Governo (democrático, 
autocrático, teocrático), formas de governo (República e Monarquia), sistemas de governo (presidencialismo e parlamentarismo), o espectro partidário 
do Brasil e Mundo (esquerda, direita e centro) e correntes políticas (liberal e conservador). Tais conteúdos visam contribuir para a conscientização 
cidadã bem como esclarecer sobre temas de ordem política do nosso cotidiano. 
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Título PROJETO VIDA: INCLUSÃO SOCIAL, CIDADANIA E ACESSO À JUSTIÇA PARA A JUVENTUDE DO BAIRRO BARRA DO CEARÁ NA CIDADE DE 
FORTALEZA, CE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Propomos a realização de ações de extensão social para a juventude do bairro Barra do Ceará e comunidades na cidade de Fortaleza, Ce, contaremos 
com participação de alunos do curso de graduação em Direito do Centro Universitário Estácio do Ceará, unidade Parangaba. Teremos como parceiro 
institucional o equipamento público municipal do CUCA-Centro Urbano de Cultura, Arte e Ciência que nos fornecerá contatos com a comunidade e sua 
estrutura física para a execução das atividades de extensão. Justificativa: O bairro Barra do Ceará em Fortaleza conforme dados do último Censo do 
IBGE possui a estimativa de 22.577 jovens na faixa etária de 15 a 29 anos, que convivem ou se encontram em situações de vulnerabilidade e exclusão 
social. As juventudes demonstram como a cultura, as maneiras de agir e pensar das gerações passam por mudanças sociais que são condicionadas pela 
democracia, direitos e justiça construídas num panorama histórico que pode ser conservador ou de emancipação da cidadania.  Objetivos: Capacitar a 
juventude do bairro Barra do Ceará e seu entorno para o acesso à cidadania incentivando e estimulando a importância a permanência e continuidade 
dos estudos e a inserção no trabalho formal ou nas atividades empreendedoras. Apresentar aos alunos do curso de graduação em Direito a 
experiência de atividade de extensão voltada para comunidades em situação de vulnerabilidade social no intuito de resgatar a cidadania e inclusão 
social. Metodologia: Realizaremos reuniões mensais com os discentes do curso de Direito para planejar conteúdos, técnicas, métodos e recursos que 
serão aplicados nas atividades propostas no cronograma de execução, convidaremos também professores colaboradores da Estácio para participarem 
de algumas destas atividades. Quanto ao público-alvo que é a juventude da Barra do Ceará, inicialmente serão realizadas rodas de conversa e 
dinâmicas de grupos que estimulem o diálogo, a socialização e discussão coletiva de temas interdisciplinares que ajudem na promoção da inclusão 
social, no acesso à justiça e construção da cidadania e cultura da pacificação, contribuindo também para a autoestima da juventude, capacitação 
extracurricular e no futuro projeto de vida o ingresso destes jovens no ensino superior e enriquecimento de aprendizados para seus currículos para o 
mercado de trabalho. Serão ofertados oficinas, mini cursos com apresentação de noções básicas de direitos fundamentais, cidadania, meios e 
alternativas institucionais de acessos à justiça e ao judiciário, palestras sobre mediação de conflitos, noções básicas de direito, oficinas de produção 
textual sobre cidadania, jogos educativos que valorizem a cultura popular e apresentações musicais. Viabilidade econômico-financeira: Não 
necessita Metas: Atender durante o período de execução do projeto o público alvo de 80 jovens da faixa de 18 a 29 anos do bairro Barra do Ceará e 
seu entorno da cidade Fortaleza, Ce. Envolver 6 alunos do curso de graduação em Direito da unidade Parangaba. Divulgar o nome do Centro 
Universitário Estácio do Ceará para a comunidade local ajudando nas ações de captação de futuros alunos. Impacto social: Atender a juventude do 
bairro Barra do Ceará proporcionando diversas atividades de extensão que incentivem o combate a vulnerabilidade e a inclusão social a partir de 
atividades de extensão executadas pelos alunos do curso de graduação. Abrangência geográfica: bairro Barra do Ceara, Fortaleza, Ce. Referências: 
 
CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Porto Alegre: Fabris Editor 1988. SANTOS, Boaventura de Sousa. O direito dos oprimidos. São 
Paulo: Cortez Editora, 2014. VASCONCELOS, Carlos Eduardo de. Mediação de Conflitos e Práticas Restaurativas. RJ: Forense, SP: Método, 2017.

Docente orientador: Leila Maria Luciano de Paiva E-mail: profaleilapaiva@hotmail.com

Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo

Título ANÁLISE DO DESEMPENHO TÉRMICO E PROJETO BÁSICO DE REFORMA NAS UNIDADES DO CONJUNTO HABITACIONAL MARAVILHA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
No final da década de 1980, iniciou-se estudos para normatizar o desempenho térmico de edificações no Brasil, e somente em 2005 que houve a 
publicação da primeira norma acerca do tema. Atualmente, a questão da normalização do desempenho térmico de edificações é constituída pelas 
normas NBR 15.220 de 2005 (com 5 partes) e a NBR 15.575 de 2013 (com 6 partes). O Conjunto Habitacional Maravilha, localizado em Fortaleza/Ceará, 
foi entregue no fim da década 2000, no intervalo temporal entre as publicações das duas normas vigentes. As habitações de interesse social se 
caracterizam por construções simples e de baixo custo, sem as devidas preocupações quanto aos materiais apropriados e às estratégias bioclimáticas 
necessárias para proporcionar conforto térmico aos usuários. A partir da terceira parte norma NBR 15.220 (estabelece o zoneamento bioclimático 
brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social) e das partes quatro e cinco da norma NBR 15.575 (tratam dos 
sistemas de vedações verticais internas e externas e dos sistemas de coberturas das edificações habitacionais), o presente projeto de extensão visa 
analisar o desempenho térmico do citado conjunto à luz dos preceitos dessas normas quanto ao tamanho das aberturas para ventilação, proteção das 
aberturas, vedações externas (tipo de parede externa e tipo de cobertura) e estratégias de condicionamento térmico passivo. O projeto de extensão 
pretende, além da análise, desenvolver um projeto padrão básico de reforma, que será disponibilizado à comunidade, contemplando todas as técnicas 
quanto ao conforto térmico. A metodologia proposta é de levantamento de dados do projeto e das construções junto à Prefeitura Municipal de 
Fortaleza, entrevista com moradores e usuários do conjunto, aplicação de formulário de verificação dos critérios, análise do desempenho térmico das 
tipologias das unidades habitacionais e desenvolvimento do projeto padrão básico de reforma. O projeto é considerado viável financeiramente por não 
haver aquisições diversas, trata-se apenas de apuração de critérios, visitas no objeto de estudo e a elaboração do projeto básico de reforma, dessa 
forma, todos os recursos necessários já estão disponíveis no campus da Estácio. Referências: CORBELLA, Oscar; YANNAS, Simos. Em busca de uma 
arquitetura sustentável para os trópicos. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2011. FROTA, Anésia Barros; SCHIFFER, Sueli Ramos. Manual de conforto 
térmico. 8. ed. São Paulo: Studio Nobel, 2003. LAMBERTS, Roberto; DUTRA, Luciano; PEREIRA, Fernando O. R. Eficiência energética na arquitetura. São 
Paulo: PW, 1997. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 15220: Desempenho térmico de edificações. Rio de Janeiro: ABNT, 
2006. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 15575: Edificações habitacionais –Desempenho–Partes 1 a 6. Rio de Janeiro: ABNT, 
2013.
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Título PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS: UMA ABORDAGEM SOBRE DEFINIÇÃO DE RECURSO 
FINANCEIRO AINDA NA FASE DE ESTUDO PRELIMINAR

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Para o desenvolvimento de empreendimentos públicos faz-se necessário seguir um conjunto de etapas regulamentadas por lei e normas referentes à 
produção de projetos, orçamentos e contratação de obras. Santos, Starling, Andery (2015) realizaram estudo em empreendimentos públicos, no qual 
verificaram que 96% das obras contaram com aditivos de prazo, além disto 72% das obras tiveram aditivos de valor. Ainda segundo os autores, muitos 
problemas de obras têm origem na falta de projetos executivos de arquitetura e engenharia. Para esta pesquisa, o processo Target Value Design  (TVD) 
é utilizado como referencial teórico,  e este utiliza como fundamento teórico 17 elementos que relacionam etapas do processo de desenvolvimento de 
projetos de AE com o objetivo de garantir o valor estabelecido pelo cliente (BALLARD, 2011). Como objetivo, o presente estudo visa propor um modelo 
de processo de desenvolvimento de projetos para empreendimentos públicos, através do desenvolvimento de estudo preliminar, visando e definição 
de recurso financeiro ainda na fase inicial do projeto. A metodologia proposta visa propor modelo de processo de desenvolvimento de projetos para 
empreendimentos públicos a partir das diretrizes estabelecidas no estudo proposto por Neves et al. (2018), que apresenta a consolidação das referidas 
diretrizes sobre o processo de projetos e orçamentos. A metodologia proposta visa propor modelo de processo de desenvolvimento de projetos para 
empreendimentos públicos. O referido modelo é utilizado na prática, o que pressupõe um instrumento teórico para sua aplicação e avaliação. Esse 
formato de abordagem direciona a adoção de estratégia de pesquisa denominada Design Science Research, que tem as seguintes características: 
Pragmatismo; Relevância do Problema; Flexibilidade e interatividade; Avaliação do Design; Contribuições do Design; Rigor da Pesquisa; Design como 
um Processo de Pesquisa: A busca por um artefato eficaz exige o uso de meios disponíveis para alcançar os fins desejados, desde que satisfaçam as leis 
no ambiente de problema. O projeto é considerado viável financeiramente por não haver aquisições diversas, trata-se apenas de elaboração de 
processos e visitas na instituição determinada como objeto de estudo. Aplicação de modelo de processo de desenvolvimento de projetos para 
empreendimentos públicos, realizado na prática com os participantes da instituição pública selecionada. Elaboração e submissão de artigo científico 
em revista científica. As instituições públicas, comumente, estimam o custo de obra de novos empreendimento considerando o histórico de custo de 
edificações similares existentes, ou utilizam informações com base no custo unitário base (CUB), indicador de custos do setor da construção civil no 
Brasil. Logo, esta proposta de integração não é só uma discussão teórica, conforme observado nos resultados da pesquisa, também reflete uma 
necessidade apontada pelos servidores investigados. Acredita-se ainda que o referido modelo possa contribuir com aplicações no campo prático, 
através de estudos futuros, objetivando responder novas questões de pesquisa que contribuam com a geração de conhecimento. Instituição a ser 
estudada atua no segmento de ensino superior no estado do Ceará, contemplando graduação e pós-graduação (lato-sensu e stricto-sensu. Referências: 
BALLARD, G. Target Value Design: current benchmark. Lean Construction Journal, v. 6, n. 1, p. 79-84, 2011. Neves, A.A.F., Sales, V.C.W., Cardoso, D.R., 
Barros Neto, J.P. (2018). “Guidelines for Public Project Design Development.” In: Proc. 26th Annual Conference of the International. Group for Lean 
Construction (IGLC), González, V.A. (ed.), Chennai, India, pp. 560–570. DOI: doi.org/10.24928/2018/0437. Available at: www.iglc.net. SANTOS, H. de P.; 
STARLING, C. M. D.; ANDERY, P. R. P. Um estudo sobre as causas de aumentos de custos e de prazos em obras de edificações públicas municipais. 
Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 15, n. 4, p. 225-242, out./dez. 2015.

Docente orientador: Antônio Arthur Fortaleza Neves E-mail: arthurfortaleza.arq@gmail.com

Projeto(s) do curso: Design de Interiores

Título LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTOS DE INTERIOR (LEI)

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto visa dar continuidade ao estimulo à consciência sobre preservação ambiental e sustentabilidade, associando a necessidade de caráter social e 
ambiental, gerando a experimentação dos alunos na execução de projetos de equipamentos de interior, dentro deste contexto, com consequente 
desenvolvimento de protótipos utilizáveis, aplicando, em sua execução, matérias descartados, com levantamento de dados, análises e diagnose sobre a 
problematização para posterior elaboração e execução do projeto.  Os prazos de elaboração, desenvolvimento e execução do projeto, são 
determinados e apresentados pelo professor/orientador. Os melhores projetos, selecionados durante uma mostra apresentada no Campus Via Corpvs, 
participam de exposição em algum dos Shoppings Centers parceiros ou são eleitos para participação em concursos de Design, gerando visibilidade para 
a prática do Design sustentável, dentro da sociedade. A coordenação e corpo docente do curso decidiram pela empreitada na conscientização do 
discente e o estímulo à participação em concursos, como ocorrido com duas alunas: Aline Gurgel e Maria do Socorro Silveira. Ambas foram orientadas 
pelo prof. Neandro Nascimento.  A aluna Aline Gurgel participou do concurso Young Contract Creations Award: Upholstery, realizado pela Heimtextil, 
na Alemanha, sendo convidada a participar, com sua “R.E.M Chair”, do salão exposição do concurso, por ter ficado entre os 12 melhores projetos. A 
cadeira era composta por fibra de côco e um composto têxtil da empresa. A aluna Socorro Silveira, também decidiu se inscrever em um concurso. No 
entanto, foi estimulada a uma ousadia maior: participar do maior concurso de Design do Mundo, o IF STUDENT DESIGN AWARD 2015, na categoria 
Design de Produto/Mobiliário Residencial. Seu projeto envolvia produção de cadeiras confeccionadas a partir de tubos de papelão descartados por 
uma fábrica, situada no pólo industrial de Maracanaú. Seu projeto foi selecionado para as semi-finais, dentre mais de 15 mil projetos enviados. A 
produção lhe rendeu respaldo local e um prêmio nacional. 

Docente orientador: Neandro Vasconcelos do Nascimento E-mail: neandro.nascimento@estacio.br

Projeto(s) do curso: Design de Moda
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Título SUSTENTABILIDADE: MAIS DO QUE UMA NOVA MODA 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A indústria da moda é uma das que mais gera empregos no cenário mundial, sendo a terceira atividade econômica em termos de geração de renda e 
movimentações financeiras; por outro lado, também é uma das indústrias que mais gera lixo, o que muitas vezes poderia ser evitado. O principal 
resíduo sólido são as sobras de tecido, o descarte em aterros sanitários, ou a céu aberto, afeta diretamente a natureza. A preocupação com os resíduos 
vem sendo discutida há algumas décadas em todas as esferas, devido à preocupação cada vez maior das pessoas com ao meio ambiente. Alterando um 
novo posicionamento, tanto das sociedades como dos governos. Baseado nestes acontecimentos, fatores como diminuição de resíduos e poluição são 
determinantes nos projetos das empresas, mais especificamente em todas as fases do ciclo de vida dos produtos. Este projeto irá desenvolver métodos 
para tratar do reaproveitamento de materiais residuais. Tal opção se deve a um anseio de oportunizar o desenvolvimento sustentável, no que tange ao 
mundo dos produtos de Moda.  Objetivo: Promover Capacitação e treinamento nas pequenas indústrias têxteis na área de Moda Praia na cidade de 
Fortaleza para o reaproveitamento de materiais residuais  Metodologia: O projeto é multidisciplinar nas várias áreas de conhecimento do curso de 
Design de Moda do Centro Universitário Estácio do Ceará para elaboração das oficinas e treinamentos para as capacitações necessárias no projeto. As 
etapas serão assim definidas:  1ª. Etapa: Capacitar e treinar professores e alunos que desejarem participar do projeto  2ª. Etapa: Pesquisar junto a 02 
indústrias de Moda Praia na cidade de Fortaleza, Calor da Pele ( Moda Praia e Fitness - R. Cacilda Becker, 95 - João XXIII, Fortaleza – CE e Flor do Brasil 
(Roupa de Ptraia) - Rua Dr. José Lourenço, Edifício Ciro Torres Rua Doutor José Lourenço, 2185 - sala 13 - Joaquim Távora, Fortaleza  3ª Etapa: 
Identificar as duas industrias que farão parte do projeto.  4ª Etapa: Elaboração de oficinas de capacitação de preparação dos alunos que farão parte do 
projeto  5ª.Etapa: Execução de curso, palestres e oficinas nas indústrias que participarão do projeto.  6ªEtapa: Avaliação das primeiras capacitações e 
viabilidades.  O projeto iniciará com um piloto junto às entidades citadas, escolhendo-se, em função da demanda detectada, os treinamentos a serem 
realizados na fase inicial do projeto. Treinamentos, palestras e oficinas sobre o reaproveitamento dos resíduos sólidos. Contará com 02 professores 
envolvidos e 04 alunos.  Metas:Realizar nas pequenas indústrias têxteis na área de Moda Praia na cidade de Fortaleza treinamento de como a gestão 
dos resíduos sólidos nas empresas são diferencial competitivo. Realizar nas pequenas indústrias têxteis na área de Moda Praia na cidade de Fortaleza 
capacitação de aproveitamento das sobras de materiais e, dele, constituir uma nova matéria-prima para desenvolvimento de produtos. Realizar nas 
pequenas indústrias têxteis na área de Moda Praia na cidade de Fortaleza palestras sobre o desenvolvimento sustentável, priorizando a preservação do 
meio ambiente de forma a ser um diferencial competitivo para a empresa, pretendendo que a ideia de reaproveitamento seja absorvida.  Impacto 
Social: Acreditamos que este projeto contribuirá principalmente para o entendimento da sustentabilidade e suas possíveis associações com a área de 
moda, se debruçará também no comportamento humano para a compreensão da necessidade do minimalismo na geração de resíduos provenientes 
das indústrias de moda.  Abrangência geográfica: O projeto terá como abrangência inicial duas pequenas indústrias têxteis na área de Moda Praia na 
cidade de Fortaleza – CE, explicada na metodologia a escolha desta industrias.  Referências:  BERLIM, Lilyan. Moda e sustentabilidade: uma reflexão 
necessária. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2012.

Docente orientador: Isis Rodrigues Chidid E-mail: isis.chidid@estacio.br

Projeto(s) do curso: Design Gráfico

Título TIPOGRAFIA DE RUA E SEUS EFEITOS NO CONTEXTO SOCIAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A tipografia é um sistema de transmissão de informação através de códigos. O produto tipográfico é uma percepção e expressão sensorial humana 
através do controle tecnológico. O homem passa a criar formas de demonstrar o mundo inteligível para os seus pares. O espaço urbano é permeado de 
tipografias. Algumas de fácil inteligibilidade, devido atenderem conceitos universais, outros como os grafites urbanos, de maior complexibilidade 
devido ser expressão ser marcada por estruturas sociais de um determinado grupo. A possibilidade de pesquisar e adentrar o debate entre grupos de 
grafiteiros permite o espaço acadêmico compreender e aprender formas modernas de arte urbana que influenciam tendências de mercado de 
consumo. O presente trabalho busca catalogar tipos de grafite, perceber quantos nichos sociais eles estão inseridos, produzindo um estudo de 
segmentação de mercado de consumo e transformar os elementos artísticos catalogados em produto gráfico. Pretendemos usar fotografia e 
entrevistas para estudo e análise tipográfica e compreensão do campo sociológico. O estudo é de baixo custo financeiro. Pois precisamos usar apenas 
celular como ferramenta de captação de vídeo e áudio. Computadores com pacote adobe para tratamento e transformação do produto iconográfico 
em tipografia. Pretendemos alcançar pelo menos 10 grupos de grafiteiros para o estudo de caso, nos bairros do guararapes, salinas, edson queiroz, 
luciano cavalcante e jardim das oliveiras. Como o presente trabalho possibilitamos dar acesso aos grupos de grafites ao desenvolvimento de fontes 
tipográficas utilizadas na internet, retirando-os da condição de marginalidade social e colocando-os dentro da estrutura de mercado gráfico. Os 
estudantes da universidade poderão entender com maior compreensão técnica como funciona as estruturas sociais que seu trabalho se insere e criar 
nova tipografia de uso mercadológico e acadêmico. Nosso referencial teórico foi: "Michel de Certeau, A invenção do cotidiano"; "Ana Cláudia 
Gruszynsky. Design Gráfico: do invisível ao ilegível"; "Bruno Guimarães Martins, Dissertação de Mestrado - Tipografia popular Potências do ilegível na 
experiência do cotidiano"; e "Sérgio Roberto Lemos de Carvalho. Dissetação de mestrado - O design tipográfico e suas aplicações: dos movimentos 
urbanos ao design estratégico".

Docente orientador: Rodrigo M. S. Pinto E-mail: prof.rodrigopinto@gmail.com

Projeto(s) do curso: Jornalismo
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Título LABORATÓRIO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL: CONHECIMENTO COMPARTILHADO, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO E INCLUSÃO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Tendo em vista a permanente relevância da discussão sobre os impactos da internet, era digital e das mídias sociais sobre a sociedade, propõe-se a 
continuidade do projeto “Laboratório de Comunicação Digital: conhecimento compartilhado, produção de conteúdo e inclusão” para o ano 2019. No 
entanto, com um redirecionamento da abordagem metodológica, de forma a atuar com foco mais acentuado na discussão, produção e disseminação 
de conhecimento específico e científico sobre o contexto comunicacional e comportamental de um novo cenário denominado pós-digital. Ou seja, 
pretende-se fortalecer o foco na pesquisa sobre o assunto, contribuindo agora não apenas para o desenvolvimento de um conhecimento prático, mas 
de uma visão crítica sobre as implicações dessa sociedade conectada, mas ainda desigual, apesar do “aparente ambiente aberto e democrático”. 
Retoma-se novamente questões referentes à aparente inclusão digital da população brasileira, em que uma grande parte ainda vive à margem de uma 
realidade conectada capaz de reforçar sua cultura e história.  Portanto, o presente projeto apresenta a ideia de redirecionar, neste segundo momento, 
a atuação do laboratório digital efetivamente para a abordagem da pesquisa e produção científica, além de servir ainda como meio de colaboração, 
transmissão de conhecimento e fomento da produção jornalística e documental na internet.  Justificativa  O projeto se justifica pela necessidade de 
formar um jovem mais capacitado para atuar ativamente no ambiente participativo promovido pela internet, posicionando-o como protagonista na 
produção e compartilhamento de informação e conhecimento. Além disso, trata-se de uma iniciativa que prevê, neste segundo momento, o reforço de 
práticas de estudo e discussão acadêmica para incorporar novas abordagens à atuação junto às comunidades e escolas de Ensino Médio. 
  
Objetivo  Fomentar a discussão, análise crítica e pesquisa sobre os principais aspectos relacionados à sociedade pós-digital, bem como viabilizar meios 
para compartilhamento das informações levantadas e conhecimento produzido. Além disso, visa também integrar o Centro Universitário, alunos do 
Ensino Médio e a sociedade.  Metodologia  Pretende-se envolver os alunos do curso de Jornalismo em Grupos de Estudo sobre o eixo temático do 
projeto e, a partir do grupo de estudo, definir eventos voltados para os alunos da IES e para alunos de escolas de Ensino Médio visando tratar analítica 
e criticamente das questões centrais da sociedade pós-digital. Ao mesmo tempo, espera-se capacitar alunos do curso de Jornalismo para o 
desenvolvimento produtos técnicos e científicos que possibilitem o compartilhamento de informações. Viabilidade econômico-financeira A execução 
do projeto não demanda alto custo, pois pode ser viabilizada com uso de plataformas gratuitas de publicação na internet e também com suporte dos 
próprios laboratórios de informática e salas de aula existentes na IES e nas escolas de Ensino Médio que serão atendidas.   Metas  - Implantar grupo 
de estudo LabCom Digital; - Realizar encontros quinzenais do grupo de estudos, sendo um evento de discussão teórica e outro de compartilhamento e 
discussão aberto à comunidade. - Realizar palestras e/ou oficinas em pelo menos 4 escolas do Ensino Médio. - Implantar plataforma de 
compartilhamento de informações e conteúdo produzido a partir das pesquisas do grupo LabCom Digital.  Impacto Social, Abrangência 
geográfica  Fortaleza e Região Metropolitana   Referências  FERRARI, P. (org.). Hipertexto, hipermídia: as novas formas de comunicação digital, São 
Paulo: Contexto, 2007. FERRARI, Pollyana. Jornalismo digital, 2. ed, São Paulo: Contexto, 2004.  PINHO, J. B. Jornalismo na Internet: planejamento e 
produção de informação on line, São Paulo: Summus, 2003.  LÉVY, P. "As tecnologias da inteligência". São Paulo: Editora 34, 1993. MORAES, Dênis. O 
concreto e o virtual. Mídia, cultura e Tecnologia. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2003.

Docente orientador: Francisco Moura Valente Junior E-mail: francisco.junior@estacio.br

Projeto(s) do curso: Publicidade e Propaganda

Título O MUNDO A SUA VOLTA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto de pesquisa e extensão sob o título “O mundo a sua volta”, focaliza a realização de documentários ou curtas elaborados por jovens da 
comunidade do bairro Itaperi, próximo a Universidade Estadual do Ceará (UECE), para trabalhar com pré-adolescentes e adolescentes, inscritos no 
curso de preparação para o EMEM, do projeto Viva a Palavra. Como disse Glauber Rocha, “Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça!”, o objetivo é 
oferecer e trabalhar com esses indivíduos estimulando a procurar um sentido que possa trazer prazer e realizar sonhos. Como, também, leva-los a 
compreensão de mundo do que seja conscientização, capacitação, informação, tecnologia e cultura, que podem levar o ser humano a ser autônomo. 
Os alunos do Centro Universitário Estácio do Ceará, dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda, que estão vinculados ao Núcleo de 
Comunicação (NUCOM), farão, junto com eles, a elaboração de roteiros de vídeo (com celulares) e o processo de edição (em um computador ou 
mesmo no celular). A pesquisa terá como base o comportamento dos jovens no resultado de suas produções. A partir daí se possível identificar a 
quantas anda o desejo de melhorar as relações interpessoais. Visto que, em uma sociedade onde a violência é apresentada e comentada diariamente, 
seja nas telas das televisões, na internet, nos bate-papos das esquinas, nas conversas com os colegas, ou mesmo em casa, tendo como consequência as 
desigualdades sociais. Então, sonhar é preciso para quem quer entender a possibilidade de mudança, “o cinema não tem fronteiras nem limites. É um 
fluxo constante de sonho” (Orson Welles - foi diretor, produtor, roteirista e ator de cinema norte-americano). Sendo assim, a afirmação de Federico 
Fellini (um dos mais importantes cineastas italianos) de que “o cinema é um modo divino de contar a vida”, fundamenta o desejo dos jovens que 
querem entender a realidade e da autora do projeto que quer saber o que eles pensam. Depois de prontos, os vídeos poderão ser apresentados na 
categoria amador no festival Cine Ceará. O projeto propiciará o conhecimento em fotografia e vídeo abrindo espaço para vagas em agência de 
cobertura de eventos.

Docente orientador: Maria de Fátima Medina Lucena E-mail: fatimamedina@gmail.com
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Título VIOLÊNCIA LINGUÍSTICA NO DISCURSO PUBLICITÁRIO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O discurso publicitário brasileiro tem sido objeto de estudo e crítica, dada à sua forma de operação ideológica de (des)construir e manter relações 
violentas de poder nas interações sociais, que vão para além do campo comercial-promocional. Embora existam recursos legais e códigos de éticas 
vinculados a órgãos que acompanham os processos discursivos, observamos sucessivas denúncias e reclamações acerca de fenômenos linguísticos 
violentos que atingem sujeitos-interlocutores de marcas publicizadas.  Nosso projeto se justifica como reação proativa e reflexiva de um novo modus 
operandi do discurso publicitário, enquanto comunidade acadêmica que pensa a formação intelectual e técnica dos nossos discentes para além das 
reproduções de fórmulas publicitárias “prontas”, engajando-os na disseminação de uma análise crítica do discurso publicitário entre jovens e adultos 
vinculados ao terceiro setor de Fortaleza, que serão convidadas a participar do Projeto, como parceiras, contemplando o compromisso social do ensino-
aprendizado, com base no Código de Ética.  Objetivamos promover um grupo de leitura-reflexão-publicação sobre a violência no discurso publicitário, 
acompanhando casos denunciados junto ao CONAR e outros órgãos, com a participação de discentes e membros do terceiro setor convidados. 
Objetivamos ainda dar continuidade ao blog Publicidade Uó do Projeto para disseminar as atividades e as reflexões, por meio de publicações, 
entrevistas e links referentes às temáticas que entrarão em pauta. Criaremos um núcleo gestor do projeto. Faremos uma agenda de reuniões 
quinzenais entre discentes para pensarmos a pauta e formação para os demais alunos participantes do projeto. Ao longo dos semestres, haverá o Ciclo 
de Encontros  Por uma Propaganda Legal, isto é, reuniões ampliadas para leitura-reflexão-produção com uma instituição do terceiro setor convidada, 
cujo protagonismo será justamente a reflexão colaborativa entre alunos e participantes dessas instituições, priorizando nossos discentes na condução 
dos processos reflexivos e debates (equipe de mediação a ser escolhida na reunião de pauta, anteriormente). Atualização do blog e pesquisa contínua, 
acompanhamento e atualização sobre novos casos de propaganda ofensiva e violenta. Avaliação dos processos.  Acreditamos que a realização do 
projeto é financeiramente viável, por contar com a parceira das Instituições cedendo o espaço físico para os encontros; e também por utilizar recursos 
tecnológico-digitais nos processos de pré-evento, evento e pós-evento. Como metas, buscamos o engajamento de 5 alunos para a gestão e 20 alunos-
mobilizadores-mediadores. Atuaremos, ao menos, em duas instituições do terceiro setor, para o evento principal, impactando diretamente os alunos 
de todos os semestres de Publicidade e Propaganda. Estabelecemos a manutenção de 1 blog para disseminar o projeto, buscando atingir todos os 
alunos de Publicidade e Propaganda. O impacto social será significativo, por estimular aos participantes (diretos e indiretos) um olhar mais crítico dos 
discursos publicitários, de modo que transforme a prática social das relações, inclusive de consumo. A comunidade (vinculada ao terceiro setor), por 
sua vez, será igualmente beneficiada com uma maior aproximação do ambiente acadêmico.  ARISTÓTELES. Retórica. São Paulo: EDIPRO, 
2011. CARRASCOZA, J. A. A evolução do texto publicitário: a associação de palavras como elemento de sedução na publicidade. São Paulo: Futura, 
2005. MARTINS, Dina Maria. Estudos críticos da linguagem. 1. Ed. Curitiba : Appris, 2017 FIGUEIREDO, Celso. Redação publicitária: sedução pela 
palavra. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005. MOREIRA, Reginaldo Gurgel. (Des)cortesia linguística na nova pragmática e a problemática da 
intencionalidade nos atos de fala violentos na publicidade brasileira: quem é o responsável? 2016. Dissertação (mestrado) Programa de Pós-Graduação 
em Linguística Aplicada do Centro de Humanidades da Universidade Estadual do Ceará. 2016. 

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

Projeto(s) do curso: Turismo

Título NAS JANELAS PARA O MAR, UM PORTO DE OPORTUNIDADES

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto propõe desenvolver ações no campo da educação mediante a oferta de capacitação, produção e fruição em cadeias produtivas locais. 
Audiovisual, Turismo Comunitário, Meio Ambiente, Patrimônio, Arte e Cultura são trabalhados enquanto conhecimentos estratégicos para melhorar a 
inserção no mundo do trabalho, a qualidade de vida e as mudanças de atitude da população. O recorte geográfico abrange 04 bairros (Mucuripe, Cais 
do Porto, Vicente Pinzón e Praia do Futuro II) localizados do litoral leste de Fortaleza. Para alcançar os objetivos proposto serão realizadas parcerias 
que promovam atividades integradas de: formação profissional, intercâmbios e residências artísticas, publicação de material didático, adequação e/ou 
montagem de espaços e a realização eventos científicos e comunitários. Essas e outras ações abrangerão, principalmente, as mulheres, os jovens e os 
trabalhadores do mar das localidades envolvidas.

Docente orientador: Marcia Bezerra E-mail: marcia.bezerra@estacio.br
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Projeto(s) do curso: Engenharia Civil
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Título PROJETO DE EXTENSÃO NA ENGENHARIA: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL SOLIDÁRIA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Centro Universitário Estácio do Ceará oferece atualmente várias atividades extensionistas, entre projetos, cursos, eventos e prestação de serviços. 
Estas atividades são ligadas aos vários programas de extensão.  O objetivo geral do projeto é permitir a inserção no mercado de trabalho de pessoas 
de comunidades carentes por meio da qualificação profissional na área de auxiliar de eletricista residencial. Através das atividades desenvolvidas em 
sala de aula e nos laboratórios, os beneficiados aprendem conceitos sobre instalações elétricas residenciais que serão um diferencial no mercado de 
trabalho. O projeto também é um importante mecanismo de integração entre a Universidade e a comunidade.  Como objetivos específicos do projeto 
podem-se citar:  (i)	proporcionar aos jovens e adultos de comunidades carentes o acesso à qualificação profissional;  (ii)	melhorar sua autoestima 
através do contato com profissionais e alunos da Universidade;  (iii)	permitir sua inclusão social, no exercício de sua cidadania: direitos e deveres; 
 
(iv)	proporcionar aos alunos do curso de Engenharia do Centro Universitário Estácio  do Ceará - FIC a oportunidade de exercer atividades 
complementares à sua formação através de ações de ensino. Como resultado final espera-se que os participantes possam adquirir os conhecimentos 
necessários para melhorarem a sua qualificação e entrarem no mercado de trabalho.  Justificativa:  Sob o aspecto social e acadêmico do projeto, este 
atinge uma camada importante da sociedade, os jovens, e consequentemente os adultos para os quais estão abertas muitas possibilidades, desde que 
capacitados. Ter uma chance no mercado de trabalho sempre foi difícil para o jovem por causa da exigência de capacitação profissional. A maioria das 
pessoas atendidas não possui experiência na área nem formação profissional. As empresas são seletivas e exigem profissionais cada vez mais 
qualificados e comprometidos. Esta dificuldade ainda é maior para as pessoas sem o ensino médio, e se agrava de vez, nos casos onde os jovens não 
concluíram o ensino fundamental.   Metodologia do Projeto  O projeto Qualificação Profissional do curso de Engenharia do Centro Universitário 
Estácio do Ceará terá duração de 1 ano. No primeiro semestre, as atividades vão de fevereiro a junho e no segundo semestre, vão de agosto a 
dezembro. As aulas teóricas são acompanhadas por aulas práticas. As atividades acontecem às tardes, uma vez por semana, nas dependências do 
Centro Universitário.  São considerados concluintes aqueles que frequentam, no mínimo, 75% das aulas.  No início de cada semestre, os professores e 
alunos responsáveis pelos cursos vão às comunidades e oferecem palestras com o objetivo de motivar as pessoas. É enfatizada para as comunidades a 
importância de uma qualificação profissional, uma vez que esta pode abrir portas para um futuro emprego. Os alunos serão enviados ao Centro 
Universitário Estácio do Ceará depois de uma seleção feita pela Associação de bairro das comunidades envolvidas no projeto. Os alunos serão 
selecionados seguindo critérios como: necessidade (falta de formação ou desemprego), interesse do aluno, disponibilidade horária, idade e 
escolaridade. Ao chegarem para os cursos, os alunos responderão um questionário. Este questionário tem o objetivo de levantar o perfil 
socioeconômico dos alunos.  REFERÊNCIAS   DEMO, P. Princípio científico e educativo. São Paulo: Cortez, 1997. FÓRUM DE EXTENSÃO DAS IES 
BRASILEIRAS. Institucionalização da Extensão: PASSO A PASSO. Brasília: Fórum, 2004, 456 p. NETO, J. F. M. Extensão Universitária: bases ontológicas. 
Extensão Universitária: diálogos populares. João Pessoa: Universitária, 2002, p. 13-31. CAPUANO, Francisco Gabriel; MARINO,. Maria Aparecida 
Mendes. Laboratório de eletricidade e eletrônica. 24. ed. São Paulo: Érica, 2007. NISKIER, Júlio; MACINTYRE, Archibald Joseph. Instalações elétricas. 6. 
ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014
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Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

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

DESCRIÇÃO DO PROJETO
As dificuldades de inserção das pessoas portadores de deficiências no mercado de trabalho formal constituem-se um desafio ainda a ser vencido na 
sociedade. A ação governamental com políticas públicas inclusivas para estes trabalhadores vem acontecendo, mas, não necessariamente representa 
uma prática efetiva que possibilite a inclusão deste trabalhador no mercado de trabalho. Há uma série de dificuldades que estão ligadas à deficiência 
que limitam este trabalhador, além da própria falta de estrutura social voltada para o portador de deficiência. O projeto é voltado para pessoas 
portadoras de deficiências, pretende possibilitar a capacitação profissional e a formação empreendedora, para promover sua inclusão no mercado de 
trabalho. O projeto não se restringe somente à capacitação e formação empreendedora, mas, procura ter uma visão holística das necessidades e 
dificuldades atreladas ao portador de deficiência, procurando atuar em seu contexto social, psicológico, de saúde e lazer, além da capacitação. 
 
Justificativa:  No Ceará, dados do último Censo Demográfico do IBGE apontam que cerca de 2,3 milhões de cearenses apresentam alguma deficiência, 
seja física, auditiva, visual, mental ou múltipla. Em termos percentuais, este número representa 27,69% dos 8,4 milhões de habitantes do Estado. Estes 
números apontam para uma necessidade de ações além da capacitação, oferecendo também condições de conquistas de novos espaços na empresa e 
na sociedade.  Objetivos: Promover Capacitação e treinamento para pessoas portadoras de deficiência com vista a sua inclusão e melhor 
desempenho no mercado do trabalho.  Metodologia O projeto é transdisciplinar a várias áreas de conhecimento dos cursos de graduação do Centro 
Universitário para elaboração das oficinas e treinamentos para capacitação. As etapas serão assim definidas: 1ª. Etapa: Pesquisa junto a entidades 
que tratam com pessoas portadoras de deficiência (Contatos inicialmente com 01 Entidade:  Instituto dos Cegos do Ceará. Consiste de contatos para 
pesquisa de demandas, para que então possam ser traçadas as estratégias e prioridades adequadas às demandas dos portadores de deficiência. 2ª. 
Etapa: Treinamento dos professores e alunos que irão atuar como agentes de capacitação nas demandas detectadas na Etapa anterior. 3ª Etapa: 
Elaboração de cursos, palestras e oficinas para a capacitação 4a. Execução dos cursos, palestras e oficinas  5ª. Avaliação das primeiras 
capacitações 6ª. Continuidade do ciclo de capacitações com novas turmas de participantes Viabilidade O projeto já iniciou com muito sucesso em 
2018 junto ao instituto dos Cegos, pretendendo-se expandir as oficinas de capacitação para beneficiar mais pessoas na entidade e em outras ligadas a 
surdos mudos e outras deficiências. Treinamentos de empreendedorismo e palestras sobre mercado de trabalho e oportunidades serão ministradas na 
primeira fase do projeto, independente das oficinas específicas. Contará com 05 professores envolvidos e 05 alunos.  Metas: Realizar pesquisa de 
demandas de capacitação junto a  entidades que trabalham com portadores deficiência. Realizar cursos de empreendedorismo Realizar capacitação 
por meio de oficinas, nas áreas de conhecimento do Centro Universitário Realizar palestras e treinamentos envolvendo outros aspectos voltados para 
a inserção social e no trabalho, atrelados às limitações advindas das deficiências portadas.  Impacto Social: Em função dos números apresentados no 
início e, convictos do poder de alavancagem do potencial das pessoas portadores de alguma deficiência, acredita-se que o projeto terá um grande 
impacto junto ao trabalhador ou futuro trabalhador portador de deficiência.  Abrangência geográfica: O projeto terá como abrangência inicial o 
Instituto dos Cegos e entidades  que estão localizadas na cidade de Fortaleza-CE  Referências IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Lei 
nº 8.213/91, PPI e PDI Estácio FIC
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Título JOVENS AFRODESCENDENTES EM QUILOMBOS URBANOS: SUICÍDIO E VULNERABILIDADE SOCIAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Este projeto tem como principal objetivo: realizar diferentes ações para a valorização da vida e, consequente, enfrentamento da ocorrência de suicídio 
no bairro Mondubim, periferia de Fortaleza/CE. A delimitação do bairro se deu pela proximidade da unidade Estácio Parangaba com o espaço social 
Cuca Mondubim e também relatos dos dirigentes do Cuca acerca das tentativas de suicídios e a crescente ocorrência de suicídio entre os jovens 
moradores do bairro. O Cuca Mondubim trabalha com jovens de 14 a 29 anos, com a preocupação social de incluí-los na sociedade fortalezense e 
melhorar suas condições de vida. A aproximação entre a Estácio Parangaba e o Cuca oportunizará a realização do projeto Jovens Afrodescendentes em 
Quilombos Urbanos: Suicídio e Vulnerabilidade Social, conscientes de que essa aproximação possibilitará condições para desenvolver o projeto, a 
ocasionar resultados positivos frente à vulnerabilidade existente. Idealiza-se utilizar da formação de rodas de conversas como ferramenta 
metodológica a ser implementada, a qual deverá ser percebida pelos jovens interessados em participar deste projeto como um espaço aberto para o 
diálogo, compartilhamento e reflexão de problemas enfrentados e possíveis maneiras de superá-los. Ainda, dentro da perspectiva metodológica, 
pretende-se apresentar o Jogo Mancala como elemento lúdico, como meio de envolvimento e socialização entre os participantes do projeto e por 
meio desse abordar outras questões relevantes para dialogar, refletir e superar. O projeto Jovens Afrodescendentes em Quilombos Urbanos: Suicídio e 
Vulnerabilidade Social precisará de apoio multidisciplinar, incluindo dos profissionais da Psicologia, para ajudar no atendimento dos participantes do 
projeto e proposições de ações com seus familiares. Justifica-se a futura realização do projeto Jovens Afrodescendentes em Quilombos Urbanos: 
Suicídio e Vulnerabilidade Social – em parceria com o espaço Cuca Mondubim -, pela possíveis contribuições para a valorização da vida dos jovens a 
serem atendidos pelo projeto, os quais, muitas vezes, sofrem com a violência, desigualdade étnica e social,  tendo a cor da pele como fator de risco e 
exposição à violência, como afirmado por fontes como: Atlas da Violência (IPEA, 2018), Boletim Epidemiológico (SECRETARIA DE VIOLÊNCIA EM SAÚDE, 
2017) e 10º Anuário de Segurança Pública (LIMA ET AL., 2018). A capital do Ceará, Fortaleza, é uma das cidades mais violentas do Brasil, segundo o 
Atlas da Violência (IPEA, 2018). Há uma preocupação com o crescimento da violência, em especial nos espaços que abrigam a população mais pobre e 
atenção voltada também para jovens negros, que vem sendo mais vítimas de violência que os jovens brancos (SECRETARIA DE VIOLÊNCIA EM SAÚDE, 
2017; LIMA ET AL., 2018).  REFERÊNCIAS: INSTITUTO DE PESQUISA APLICADA. Atlas da Violência. Rio de Janeiro: IPEA, 2018). Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/9/atlas-2018>. Acesso em: 27 de outubro de 2018.  LIMA ET. AL. 10º Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública, 2016. Disponível em: <http://www.forumseguranca.org.br/publicacoes/10o-anuario-brasileiro-de-seguranca-publica/>. Acesso em 
27 de outubro de 2018.  SECRETARIA DE VIOLÊNCIA EM SAÚDE. Perfil epidemiológico das tentativas e óbitos por suicídio no Brasil e a rede de atenção 
à saúde. Boletim Epidemiológico, vol. 48, n. 30, 2017. Disponível em: <http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/setembro/21/2017-025-
Perfil-epidemiologico-das-tentativas-e-obitos-por-suicidio-no-Brasil-e-a-rede-de-atencao-a-saude.pdf>. Acesso em: 27 de outubro de 2018.
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Título QUALIFICAR PARA CRESCER

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O “Qualificar para Crescer” será realizado no Centro Fashion. O centro comercial popular foi inaugurado em 2017 com o objetivo de retirar das ruas de 
Fortaleza o comércio informal de boxes formado por pequenos fabricantes atacadistas. É um dos maiores centros de moda popular com 4.500 mil 
boxes. Recebe, em média, 4 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, que vêm para comprar para revender. Pretende dar suporte aos donos dos 
boxes e seus colaboradores envolvendo os alunos dos cursos de Administração, RH, Marketing, Turismo, Ciências Contábeis e Direito sob coordenação 
do docente Marcos Alexandre Lima de Oliveira da unidade Moreira Campos. Envolveremos os alunos em todas as atividades, desde o planejamento a 
execução, incentivando que façam tudo com bastante empolgação e possam se sentirem úteis como futuros profissionais em cada área de atuação. 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; noções do controle financeiro; ações de marketing; ações de destino do material descartado; 
suporte as questões jurídicas pelo NPJ e apoio do nosso NPC 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). A ação envolverá o setor comercial da 
Estácio que fará uma ação de captação. Epsera-se desenvolver nos alunos a parte prática ora aprendida em sala de aula e que venha contribuir para 
que no futuro sejam futuros empresários. JUSTIFICATIVA A cada dia surgem novas ideias, novos negócios. Sobreviverá nesse meio competitivo quem 
se adequar as mudanças, para isso as coisas devem ser feitas de acordo com as novas exigências do mercado. O “Qualificar para Crescer” justifica-se 
pela carência observada nos empreendedores e funcionários do empreendimento que não possuem habilidade gerencial para tocar seus negócios e da 
falta de qualificação dos funcionários em atender a clientela. Muitos proprietários são fabricantes e vivem na informalidade, por desconhecerem as 
formas legais para abertura de seus negócios como também para organizar os processos organizacionais indispensáveis.  OBJETIVOS Realizar 
treinamentos aos proprietários e funcionários do Centro Fashion Fortaleza para a excelência no atendimento; Apoiar a construção de ações de 
marketing com oficinas sobre redes sociais, promoções e preços; Estimular mais investimentos nos negócios; Promover o papel da Estácio do Ceará e 
sua importância para a sociedade e crescimento econômico do nosso estado; Envolver nossos alunos em todas as etapas dos treinamentos.  
METODOLOGIA Será elaborado um plano de treinamento, focando nos temas sugeridos pelos colaboradores. Ocorrerão mensalmente, ministrados 
pelos alunos. Os temas serão: Relacionamento Interpessoal, Técnicas de vendas, Mídias Sociais, Descarte inteligente do lixo. Por meio da avaliação 
realizada ao fim de cada treinamento, será possível analisar os resultados esperados. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA O projeto não terá custo 
algum, pois utilizaremos as dependências de nosso campus e do Centro Fashion Fortaleza.  METAS Atingir em torno de 20% das pessoas que lá 
trabalham. Cerca de 1800 pessoas.  IMPACTO SOCIAL Fortaleceremos a imagem da Estácio. 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.  ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA Atender aos 4500 boxes presentes do Centro na cidade de Fortaleza. REFERÊNCIAS DEMO, Pedro. Lugar de 
extensão. In. FARIA, Dóris Santos de (org.). Construção conceitual da extensão universitária na América Latina. Brasília: UnB, 2001.
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Título VEM EMPREENDER: EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O empreendedorismo é responsável por parcela significativa de geração de trabalho e renda no país, além de contribuir para solução de muitos 
problemas sociais. Na universidade quando estimulado e fortalecido por ações de apoio a potenciais empreendedores interessados no 
desenvolvimento de modelos de negócios e na gestão de pequenos negócios, pode ressignificar a graduação e a escolha profissional do aluno. O “VEM 
EMPREENDER: Empreendedorismo e Inovação” desenvolvido em 2018 com apoio da Bolsa Auxílio à Extensão permitiu experiências positivas, 
percepção da necessidade de avanços, reformulação de algumas propostas e junção com iniciativas de outras Graduações da Estácio FIC. São públicos 
do projeto: alunos de Administração, que terão formação para contribuírem como voluntários; alunos empreendedores de outros cursos; escolas 
(públicas e privadas) de ensino médio e comunidade em geral, além de ONGs inseridas no projeto “Startup e Economia Criativa para Designers 
aplicados a Ong Casa da Esperança e Ongs locais” do Curso de Design Gráfico.  Objetiva-se que alunos de Administração vivenciem a conexão teoria e 
prática, através de uma extensão social, inovadora e continuada, voltada às competências intra-empreendedoras e empreendedoras, além daquelas 
relacionadas à gestão da inovação. O VEM EMPREENDER é delineado para que seus públicos tenham condições de: (a) Analisar o contexto local 
identificando potencialidades e problemas a serem solucionados/ dores do consumidor (terminologia de Startups); (b) Compreender estratégias de 
tecnologia social inovadoras relacionadas à geração de trabalho e renda, e incentivo ao microempreendedor e intraempreendedor; (c) Registrar as 
experiências do projeto através de vídeos, pequenos filmes e e-book disponibilizado em redes sociais; (d) Aprofundar a autoconsciência e identificar 
propósito de vida e carreira. O projeto tem 3 pilares de sustentabilidade: Formação de Consultores Juniores; Plantão Empreendedor, e Comunidade 
Startup. As ações de 2018 permitiram perceber que as atividades em escolas, bem como outros espaços poderiam integrar o pilar Plantão 
Empreendedor. A experiência também permite propor um Pilar voltado ao fortalecimento da inovação e de startups, bem como participação no 
ecossistema startup, motivação para propor o novo Pilar Comunidade Startup. Os Consultores Juniores (20 alunos) serão alunos de Administração que 
terão 60 horas de formação, após processo seletivo, para atuarem como voluntários nas atividades do projeto. A seleção e formação dos Consultores 
acontecem durante os dois semestres. O Plantão Empreendedor ocorrerá bimestramente no campus ou comunidade articulada, sendo realizada ampla 
divulgação nas redes sociais, envolvendo a oferta de oficinas de gestão para pequenos negócios, como fluxo de caixa, plano de negócio, gestão da 
inovação, liderança, entre outras, bem como informações sobre abertura de empresas e MEI - Microempreendedor Individual. Pretende-se realizar 5 
Plantões Empreendedores em  instituições ou escolas da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), inclusive ONGs atendidas pelo Startup e Economia 
Criativa para Designers. O Pilar Comunidade Startup congrega ações colaborativas, networking e eventos de fortalecimento de startups.  A culminância 
do projeto se dá com o Circuito Empreendedorismo, Inovação e Startups para alunos e público externo, em dezembro de 2019. São parceiros: o CRA-
CE (Conselho Regional de Adm.), AADECE (Assoc. dos Adm. do Estado do Ceará), ACAD (Academia Cearense de Adm.) e FENEAD (Federação Nacional 
dos Estudantes de Adm.), além das Secretarias de Educação do Município e do Estado. São autores referenciais do projeto: José Carlos Assis Dornelas; 
Joseph Schumpeter (ideias relacionadas à “destruição criativa” na Teoria do Desenvolvimento Econômico), Michael P. Peters; Fernando Dolabela, e 
Alexander Osterwalder & Yves Pigneur (criadores do Canvas e autores de Business Model Generation) e Tim Clark (Business Model You).
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Projeto(s) do curso: Ciências Contábeis

Título CAMINHOS GLOBAIS PARA A RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  DISSEMINAÇÃO DE OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
NO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR POR MEIO DE AÇÃO EXTENSIONISTA  

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A pauta da sustentabilidade, tem procurado harmonizar três pilares importantes: o financeiro, o pensamento emergente sobre o meio ambiente e o 
enfoque na prosperidade econômica com justiça social. (ELKINGTON, 2001). Assim, os 191 países membros da ONU propuseram um grande pacto na 
virada do milênio e assinaram a Declaração do Milênio da ONU, que propôs 8 grandes ações globais, buscando erradicar a extrema pobreza, atingir o 
ensino básico universal, a igualdade entre sexos com autonomia feminina, reduzir a mortalidade infantil e melhorar a saúde materna. Além disso 
visavam combater doenças como o HIV, malária com o respeito ao meio ambiente, criando uma parceria mundial para o desenvolvimento. Os 
Objetivos do Milênio (ODM) se estenderam até 2015. Foram obtidos grandes avanços, contudo foi preciso evoluir. Nessa direção, capitaneada pela 
ONU surgiu a Agenda 2030, que estabeleceu 17 grandes prioridades globais, denominadas de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
reafirmando as metas do milênio e acrescentando outras propostas de ação para melhorar a qualidade de vida no mundo. Justificativa: Segundo a 
ONU, os ODS representam um plano de ação coletivamente criado para colocar o planeta em um caminho mais sustentável. A discussão e divulgação 
do assunto é oportuna, principalmente porque o trabalho tem uma proposta de disseminação dos ODS, de forma educative e representa uma 
possibilidade muito rica de ação extensionista. Objetivo: O presente projeto tem como objetivo disseminar os ODS no âmbito da comunidade 
estudantil integrando alunos de Ensino fundamental, médio e profissionalizante nas escolas da rede pública de Fortaleza com universitários de uma IES 
Privada. O projeto pretende contribuir para a divulgação dos ODS e sensibilização da comunidade acadêmica a se engajar nessas ações. Como impacto 
social espera-se que a divulgação dos ODS no ambiente das escolas públicas e da universidade possa inspirar, mobilizar e empoderar a comunidade 
estudantil para refletir sobre os desafios globais e atuar de modo mais consciente e responsável em sua cidadania. Metodologia: O projeto se enquadra 
nos eixos da ação extensionista, articulando Direitos humanos e Cidadania; a Educação e sustentabilidade. É uma pesquisa ação, com observação 
participante, cujo público-alvo é a comunidade estudantil. No âmbito externo, o foco é em alunos de escolas públicas do ensino fundamental, médio e 
profissionalizante, inclusive educação de jovens e adultos. Em Fortaleza, foram identificadas 9 escolas para jovens e adultos e 32 nas demais 
modalidades Foram selecionadas 6 unidades, tendo como critério a localização no entorno do campus de vinculação   Já no âmbito interno, o público-
alvo são alunos dos vários cursos da Estácio FIC.A disseminação dos ODS acontecerá por meio de atividade de campo nas escolas e onde serão 
proferidas grande palestras e rodas de conversa nos campi da Estácio FIC. As atividades serão desenvolvidas em duas grandes etapas: 1) Fomação do 
Grupo de Estudo com alunos da Estácio para disseminação dos ODS, oficinas de preparação e engajamento de alunos para atuação conjunta e 
preparação do conteúdo e diretrizes; 2) Atividades de campo, com execução da agenda de palestras e rodas de conversa, nos campi e escolas visitadas. 
Viabilidade econômico-financeira: o projeto não carece de recursos financeiros e eventuais custos serão de responsabilidade do docente. metas: Etapa 
1: Até março/2019 – Formalizar Grupo de Estudos Sustentabilidade e ODS, Realizar oficinas de treinamento  e Preparar alunos ; Negociar agenda com 
parceiros; disseminação no campus Moreira campos. Etapa 2 realizar ate junho/2019 – Disseminação nos campi Centro e Via Corpvs e visitar a metade 
das escolas selecionadas aplicando a metodologia ; . Etapa 3: ate outubro/2019 – Vistar restante das escolas e campus Parangaba. •	Etapa Final  ate 
dez /2019 - Avaliação e escrita do Relatório Final contendo os resultados. abrangência geográfica – entorno do campus

Docente orientador: Maria da Graça de Oliveira Carlos E-mail: maria.carlos@estacio.br

ESTÁCIO FIC Página 61 de 173



Título CIRANDA E EXPRESSÕES

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Desafios nos cercam, demandando por posicionamentos que nos levem a reações para superação. Contudo, posicionamentos para superação de 
desafios podem ocorrer num mix de experiências e emoções que, por sua vez, desembocam na necessária construção de competências 
socioemocionais (FLEURY, 2002; MARKERT, 2000; RAMOS, 2002). Assim, o projeto Ciranda e Expressões objetiva trabalhar seus participantes (alunos, 
professores, funcionários e comunidade) para o reconhecimento de si, do outro e, consequentemente, de situações de desafios a fim de construir e 
também fortalecer suas competências socioemocionais, bem como proporcionar inclusão. E, para tanto, lançará mão de momentos reflexivos, a partir 
de mecanismos de envolvimento, construção participativa e potencializador de resultados. A realização do projeto Ciranda e Expressões se justifica 
pelo atendimento do que foi solicitado pelos participantes de uma experiência no semestre  de 2017.2, na unid. Parangaba: Oficinas de Expressão. 
Atentando para oportunas contribuições de formação complementar à formação profissional, o possível alcance de público externo à unidade Estácio 
Parangaba, e também com o reconhecimento de que eles precisam de ajuda para lidar com situações do cotidiano e próprias. A realização do projeto 
demandará por de reuniões para a) planejamento, b) discussão e construção de propostas de esquetes para reflexão sobre dadas temáticas 
socioemocionais, c) divulgação dos encontros e ações (oficinas, rodas de conversa, ensaios, esquetes), d) realização das esquetes e e) avaliação e 
documentação da que ocorreu. Inicialmente, foi idealizada a realização das esquetes respeitando janelas temporais trimestrais e podendo essas 
ocorrer de maneira presencial na Estácio Parangaba e na Escola Municipal Presidente Kennedy. As esquetes podem assumir o formato de rodas de 
conversas sobre diversas temáticas (e.g. conquista, preconceito, egoismo, inveja, autoestima, ouvir, agradecer), voltados à público a ser alcançado por 
critérios de acesso, interesse. Ou seja, sem um perfil limitado a faixa etária ou questões sexistas ou nenhuma outra que não atenda aos critérios de 
acessibilidade e intencionalidade assumidos. REFERÊNCIAS: FLEURY, M. T. L. As pessoas na organização. São Paulo: Editora Gente, 2002. MARKERT, 
W. Novas competências no mundo do trabalho e suas contribuições para a formação do trabalhador. In: REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO, 23, 2000, Caxambu. Anais... Caxambu: ANPEd, 2000. Disponível 
em<http://www.anped.org.br/reunioes/23/textos/0905t.PDF>. Acesso em 18 de fev. 2018. RAMOS, M. N. A pedagogia das competências: autonomia 
ou adaptação? 2. ed. São Paulo: Cortez, 2002.

Docente orientador: Guipson Fontes Pinheiro Neto E-mail: guipson.neto@estacio.br

Projeto(s) do curso: Gestão de Recursos Humanos

Título OFICINAS DE ORIENTAÇÃO SOBRE POSTURA PROFISSIONAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto de extensão “Oficinas de Orientação sobre Postura Profissional” tem por objetivo geral gerar uma maior probabilidade de inserção no 
mercado de trabalho de pessoas da comunidade. Através de palestra e de oficinas práticas realizadas em salas de aula de escolas públicas em turmas 
de ensino médio ou EJAs (Educação de Jovens e Adultos). Esse processo é uma maneira eficaz de orientar sobre a elaboração adequada de um currículo 
de forma a aumentar as chances de ser chamado para uma entrevista. E ao ser chamado para entrevista o candidato que vivenciou a oficina de 
entrevista em sala de aula saberá como ter a melhor postura nesse momento tão decisivo para uma vaga de emprego no mercado de trabalho. Nas 
Oficinas de Orientação sobre Postura Profissional acontecerão cinco atividades: palestra sobre elaboração de currículos; oficinas para aperfeiçoamento 
do currículo; aplicação de testes comportamentais para que cada indivíduo possa conhecer seu próprio perfil por meio de suas características; 
realização de palestras sobre entrevista e oficinas de simulação de entrevista. O projeto de extensão Oficinas de Orientação sobre Postura Profissional, 
terá como principal objetivo oferecer a todos os participantes a possibilidade de aprender a como se inserir ou reinserir no mercado de trabalho, 
direcionado por uma vivência prévia do que poderá ser enfrentado no mercado de trabalho. Busca revelar o autoconhecimento e 
autodesenvolvimento. Objetiva gerar também nos estudantes envolvidos reflexões críticas quanto a postura de candidatos numa entrevista e 
aprendizagem de como orientá-los. O projeto, por sua proposta, consolida a prática indissociável entre o ensino e extensão, pois os alunos e a 
professora realizarão palestras e oficinas na comunidade. Se faz necessário formar profissionais com um olhar diferenciado que questione e façam 
intervenções sobre a realidade do mercado de trabalho versus o mercado de RH. O projeto de extensão constará das seguintes atividades: palestras e 
oficinas quinzenais em escolas públicas especialmente em turmas de ensino médio e EJA (Educação para jovens e adultos), já que é, muitas vezes, uma 
exigência de mercado essa escolaridade em andamento ou concluída.  

Docente orientador: Kátia Cristina Veras Portela E-mail: katia.portela2@hotmail.com

Projeto(s) do curso: Marketing
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Título PHINA STAMPA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O mundo global seguido de um forte avanço tecnológico, proporciona ao profissional do século XXI um cenário desafiador no referente a sua 
sobrevivência, pois vem passando por constantes transformações. Os profissionais precisam construir uma identidade, que é transmitida para o 
mercado, por meio, de uma marca pessoal, quando bem trabalhada passa a ser considerada como um diferencial na busca por uma colocação de 
destaque. Neste contexto, o marketing pessoal, pode ser utilizado como uma ferramenta para potencializar as oportunidades no mercado e na própria 
carreira. Silva (2008), afirma que o marketing pessoal é utilizado na sociedade desde o tempo que homem vivia da caça e da pesca.  JUSTIFICATIVA: 
Aplicando um filtro no mercado de trabalho brasileiro, é possível evidenciar a crise que se instalou nos últimos anos como um reflexo do contexto 
econômico. O desemprego no país foi de 12,7%, em média, no trimestre encerrado em maio de 2018, de acordo com dados do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística. Este contexto demonstra que o profissional além de driblar as diversidades impostas pelo cenário competitivo e 
pela evolução tecnológica, precisa sobreviver a um mercado em crise, que está ofertando subempregos, muitas vezes não disponibilizam salários 
compatíveis à qualificação profissional e nem conseguem preencher a disponibilidade total do profissional. Neste cenário o projeto Phina Stampa foi 
pensado, buscando estimular as habilidade e competências profissionais consolidadas para o mercado, por meio, de uma marca pessoal, que será 
trabalhada com a ferramenta do marketing pessoal. A proposta vem firmar uma relação entre a IES (Instituição de Ensino Superior – Estácio 
Parangaba), discentes e comunidade.  OBJETIVO: Proporcionar formação e consultoria na área de marketing pessoal, visando desenvolver atributos e 
competências, por meio, de um diagnóstico, plano de ação e construção de uma marca pessoal.   METODOLOGIA: O projeto Phina Stampa, será 
composto das seguintes etapas: 1)	Será feita uma seleção de 10 alunos.  2)	Os alunos receberão treinamento 3)	Será feita uma rodada de palestras 
e oficinas abertas à comunidade.  4)	Após a rodada de palestras e oficinas serão abertas as inscrições a comunidades.  5)	A consultoria será aplicada 
pelos monitores com acompanhamento do professor do projeto. 6)	Cada monitor poderá fornecer consultoria para até quatro clientes.  VIABILIDADE 
ECONÔMICO-FINANCEIRA: não apresentará custos financeiros, pois os treinamentos e monitoramentos serão feitos pela professora responsável pelo 
projeto. As instalações serão as da própria instituição. Os arquivos gerados serão enviados em formato digital.  METAS: Alunos diretos 10, comunidade 
direta 40, indireto 300 IMPACTO SOCIAL: O impacto social do projeto Phina Stampa, consiste em melhorar as condições de empregabilidade dos 
nossos alunos e da comunidade, por meio de treinamentos, consultoria e acompanhamento para construção de um diagnóstico, plano de ação e marca 
pessoal.  ABRANGENCIA GEOGRÁFICA: O projeto Phina Stampa deverá beneficiar a população do bairro no qual a IES está localizada, denominado 
Jóquei Club. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) o bairro possui 19.331 habitante. Considerando, que o projeto em questão 
foca a formação profissional, deve considerar apenas a população que está em idade ativa e buscando colocação no mercado. No detalhamento destes 
números pode ser observado que 68,8% (13.300 pessoas aproximadamente) desta população está entre 15 e 64 anos.  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
RIZZO, Cláudio. Marketing Pessoal no contexto pós-moderno. 3. Ed. São Paulo: Trevisan, 2011. SILVA, Francisco de Assis Gomes. Marketing Pessoal: Um 
diferencial competitivo. 2008. 50 f. Monografia (Pós Graduação em Gestão de Recursos Humanos) – Universidade Cândido. Mendes, Brasil

Docente orientador: Cibely Maria Ferreira de Abreu E-mail: cibely.abreu@estacio.br

Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado

Título LAPIDANDO DIAMANTES: CENTRO DE TREINAMENTO EM GINÁSTICA RÍTMICA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O seguinte projeto trata da inclusão social e empoderamento feminino das crianças em situação de vulnerabilidade nas comunidades carentes de 
Fortaleza, através do esporte denominado Ginástica Rítmica. Constituindo-se como um campo de atuação dinâmico e ativo para que os(as) discentes 
desenvolvam suas competências na prática. Portanto essa proposta busca se apropriar dos meios da Ginástica Rítmica para proporcionar as jovens 
oportunidades antes nunca pensadas considerando a realidade social na quais essas estão inseridas. JUSTIFICATIVA: Hoje em dia a questão da inclusão 
social e a busca da superação de injustiças sociais não é mais uma preocupação apenas do Poder Público, felizmente se estende a toda a sociedade, 
principalmente ao Setor Privado, através de ações de responsabilidade social corporativas. Portanto o projeto se justifica por possibilitar que essas 
meninas aprendam a exercer sua cidadania, senso crítico e intervir na sociedade com consciência, ultrapassando o determinismo e lutando pelo lugar 
que elas desejam.OBJETIVOS: - Possibilitar a vivência de competências técnicas e específicas pelos alunos da IES; - Possibilitar para os discentes a 
intervenção profissional a partir dos conhecimentos da GR. - Oferecer prática esportiva, estimulando crianças e adolescentes do sexo feminino a 
manter uma interação efetiva que contribua para o seu desenvolvimento integral; - Desenvolver valores sociais; - Contribuir para a diminuição da 
exposição aos riscos sociais (drogas, prostituição, gravidez precoce, criminalidade, trabalho infantil e a conscientização da prática esportiva, 
assegurando o exercício da cidadania). - Proporcionar nas crianças participação em Festivais, copas e campeonatos. METODOLOGIA: Apresenta 
perspectivas da inclusão e diversidade na aprendizagem esportiva, bem como sua aplicabilidade prática. A docente responsável irá orientar os 
discentes em todos os passos: planejamento, execução e avaliação do Projeto. O discente será autor educativo da experiência e não espectador reativo 
de suas consequências, sabendo lidar com conflitos e situações adversas de forma educativa.   VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: a IES oferece 
condições adequadas para a prática esportiva educacional de qualidade; tem em seus currículos do curso de EF a disciplina de Teoria e Prática da 
Ginástica Artística; O PPP do curso prevê horas de atividades complementares, portanto a presença dos acadêmicos será efetiva. METAS 
QUALITATIVAS:  Sedimentar a imagem do compromisso social da Estácio junto à comunidade, auxiliando na formação de crianças e jovens através do 
esporte;  Sedimentar junto a sociedade a imagem que a IES forma profissionais competentes, engajados socialmente e sensíveis a realidade 
circundante;  Propiciar aos discentes campo prático para atuação e para as crianças/atletas condição de um treino eficiente, eficaz e 
efetivo; Fomentar a prática da GR social na cidade e no estado, através da participação em festivais, torneios e campeonatos; Oferecer aulas no 
mínimo 02 (duas) vezes por semana durante 1 horas por dia para cada grupo. Forma de verificação: chamada de cada turma; IMPACTO SOCIAL: 
Aumentar o grau de grau de bem estar econômico, social e político da comunidade; formar discentes atentos aos problemas políticos, econômicos e 
culturais da região; restaurar a consciência de relacionamentos igualitários entre os membros; proporcionar mudanças sustentadas nas vidas meninas 
provocadas pela intervenção dos discentes e a criação de uma cultura que transforme estruturas (preconceito, patriarcado, misoginia) e sistemas pré-
estabelecidos por meio da reflexão e do diálogo. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: Crianças/adolescentes carentes da  Regional VI REFERÊNCIAS: BRASIL. 
Política Nacional do Esporte. Brasília: ME, 2005. VIANA, J. A.; LOVISOLO, H. R. Projetos de inclusão social através do esporte: notas sobre a avaliação. 
Revista Movimento, Porto Alegre, v. 15, n. 03, p. 145-162, abril/junho de 2009.

Docente orientador: Barbara Raquel Agostini Palomares E-mail: babedson@hotmail.com
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Título PILATES DE SOLO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Com o Pilates de solo temos a intenção e nos sentimos motivados a somar com o Instituto Sênior levando mais uma opção de atividade física para 
aqueles que querem melhorar saúde. Como o projeto não requer custo para o funcionamento além de uma sala de aula com espaço livre para a 
realização das movimentações da pratica esportiva, nos sentimos felizes em desta forma contribuir para transforma e melhorar a qualidade de vida de 
tantas senhoras e senhores.

Docente orientador: David da Ponte Cunha E-mail: coelhoemmovimento@gmail.com

Título PROJETO ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL ESTÁCIO DO CEARÁ  

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Justificativa: A formação dos cidadãos começa na infância e precisa ser bem orientada para que se desenvolvam na adolescência e juventude se 
solidificando na fase adulta. A iniciativa da continuação da ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL ESTÁCIO DO CEARÁ busca oferecer oportunidades e 
experiências positivas e saudáveis, assim como despertar talentos esportivos. Esse tipo de ação oportuniza aos alunos do curso de Educação Física a 
participarem da organização e execução de atividades ligadas ao contexto de suas práticas. Essa iniciativa proporciona também maior visibilidade ao 
nome Estácio, projetando-o como centro de referência do desporto em nosso estado. Objetivos: - Oferecer oportunidade da aprendizagem do futebol 
e do futsal, contribuindo para o desenvolvimento psico-físico-social de crianças e adolescentes. - Influenciar na formação do cidadão de maneira 
positiva buscando a inclusão social através da prática do esporte. - Estimular o trabalho em grupo e a convivência comunitária; - Descobrir novos 
talentos, possibilitando um ponto de partida para uma possível ascensão social.	 Metodologia: - Serão oferecidas 2 turmas de 50 alunos cada, com 3 
aulas de 2 horas por semana. - O público alvo será crianças e adolescentes com idades entre 11 e 17 anos dos sexos masculino e feminino. - No ato da 
matrícula os alunos deverão preencher a ficha de inscrição e apresentar seus documentos pessoais, declaração de matrícula na escola em que estuda e 
atestado médico do(a) aluno(a). Cópia do RG e CPF do(a) responsável. - O Projeto ESCOLA DE FUTEBOL E FUTSAL ESTÁCIO DO CEARÁ terá um 
professor responsável e as aulas serão dinamizadas por alunos do Curso de Educação Física Bacharelado. - O monitor será selecionado pelo professor 
responsável pelos Estágios do Bacharelado do Curso de Educação Física e pelo professor responsável pelo projeto. Viabilidade econômico-
financeira: 	O Projeto não terá nenhum custo financeiro para O Centro Universitário Estácio do Ceará uma vez que será utilizado o Campo de Futebol 
e o Ginásio de Esportes da Unidade Via Corpvs e os materiais esportivos serão os mesmos utilizados nas aulas do curso de Educação Física. Metas: O 
referido Projeto é uma ação do Curso de Educação Física do Centro Universitário Estácio do Ceará - Unidade Via Corpvs e será socialmente 
comprometido com o seu público. Compreendemos que uma organização de sucesso deve se preocupar em buscar o bem-estar social, do meio 
ambiente, da cultura e da educação.  Nossa meta é, além da boa prática do esporte favorecendo as questões sócias de nosso púbico, dar maior 
visibilidade ao nome Estácio em nosso estado colaborando, nesse sentido, na captação de novos alunos para os diversos cursos de nossa Instituição.   
 
Impacto social: Impactos diretos: - Melhoria no convívio, na autoestima e na integração social dos participantes; - Melhoria das condições de saúde 
dos participantes; - Diminuição da exposição dos participantes a riscos sociais; - Melhoria no rendimento dos alunos e na evasão escolar. Abrangência 
geográfica: Crianças e adolescentes de escolas públicas e privadas do entorno da Unidade Via Corpvs e de bairros 
circunvizinhos. Referências: VENLIOLES, Fabio Motta. Escola de Futebol. Rio de Janeiro: Sprint, 2001.

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

Título TRIATLO SOCIAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto TRIATLO SOCIAL, iniciado em fevereiro de 2018, tem como objetivo principal fornecer condições ideais para a prática do triatlo de alto 
rendimento para jovens atletas, preferencialmente em idade universitária, que acabam evadindo do esporte quando atingem a maior idade por 
necessidade financeira e optam pelo trabalho ou podendo, em alguns casos, escolherem caminhos as margens da sociedade. A ideia central é manter 
esses atletas em atividade, pois o Estado do Ceará, é o estado com maior número de praticantes da modalidade proporcionalmente a sua população. 
Estando dentro de uma IES como a Estácio, a ideia é que consigamos também captar esses jovens para o nível superior dentro da Estácio. Desejamos 
atrelar o projeto também aos cursos de nutrição (dietas e suporte nutricional), fisioterapia (atendimentos de reabilitação) e a psicologia 
(acompanhamento da psicologia do esporte), além é claro do principal, que é oferecer treinos diários nas modalidades natação e corrida sob a 
supervisão e prescrição dos treinos pelo professor responsável do projeto e auxílio de discentes colaboradores do projeto. A ideia é continuar o 
trabalho realizado em 2018, manter os atletas em plena atividade e competindo representando a Estácio em eventos locais, regionais e nacionais. 
Pretendemos atender até 20 jovens das comunidades do entorno da Estácio Via Corpvs, mas não recusaremos o ingresso de jovens de bairros mais 
distantes. A Estácio não terá qualquer custo extra para a realização do projeto, pois utilizaremos apenas a piscina e a pista de atletismo que já são 
estruturas utilizadas pelas disciplinas da graduação. Todas as ações do projeto bem como resultados expressivos em competições continuarão a ser 
atrelados ao marketing da Estácio e do curso,  tornando o projeto também uma ótima ferramenta de captação. Sempre tornaremos pública nossas 
boas ações. Com isso acreditamos que os jovens contemplados pelo projeto, poderão dar continuidade ao esporte se afastando consideravelmente de 
muitas mazelas sociais que facilmente percebemos nas grandes cidades como Fortaleza, além disso, estarão realizando atividades que transmitem 
valores de disciplina, regras, metas e objetivos, além é claro de saúde e bons costumes, sendo essencial na sociedade extrema que vivemos hoje.

Docente orientador: Jefferson de Sousa Lima E-mail: jefferson.lima@estacio.br

Projeto(s) do curso: Educação Física - Licenciatura
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Título ATLETISMO PARA A VIDA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Ceará tem um grande número de praticantes de atletismo, principalmente da modalidade de corridas. No entanto, devido à falta de infraestrutura e 
equipamentos não se observa um incentivo à prática das outras modalidades, também inseridas no atletismo: arremesso, lançamentos e saltos, o que 
leva possíveis talentos dessas modalidades à desistência da prática esportiva. Acreditamos que esse projeto poderá levar grandes possibilidades no que 
se refere a permitir à prática esportiva de crianças e adolescentes que não tem essa oportunidade devido suas condições de vida, proporcionando a 
inclusão na iniciação esportiva, diminuindo as possibilidades desses beneficiários tornarem-se vulneráveis à problemas da sociedade, como o uso 
abusivo de álcool, drogas e a criminalidade.  Nosso projeto tem intuito de captar crianças e adolescentes, porém não excluíra adultos, na tentativa de 
expandir o número de praticantes da modalidade de atletismo no estado do Ceará. Para isso iremos realizar os treinamentos na pista de atletismo da 
Via corpvs. Qualquer criança/adolescente da comunidade em geral poderá participar. Atualmente, as crianças participantes são da Associação de 
moradores do dias macedo, onde inclusive temos participantes com deficiências, demonstrando a importância da inclusão no esporte. Devido à falta 
de infraestrutura e equipamentos, as escolas acabam não dando a devida importância a prática do atletismo dentro das atividades escolares. Sabemos 
que com isso, muitos talentos são desperdiçados, quando poderiam ser estimulados à prática dessa modalidade, saindo das zonas de risco, 
minimizando as possibilidades de sua inserção na marginalidade, além da possibilidade de revelar grandes talentos do Estado. Para o estado do Ceará 
seria de grande valia, pois o atletismo tem o diferencial de possibilitar a inserção de indivíduos de diferentes características, em suas diversas 
modalidades. Sendo assim, o Ceará, como consequência, poderia ter maior destaque nas competições locais e regionais, não somente nas categorias 
de base como também de uma forma geral. Além disso, poderíamos fazer uma transformação social na vida desses atletas de forma mais ampla ao 
longo da vida estimulando e facilitando a entrada deles no nível superior.  Objetivo Geral: Possibilitar a prática do atletismo para crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade social matriculados regularmente em escolas públicas. Objetivos específicos:  •	Dar condições 
estruturais e técnicas para as crianças/adolescentes desempenharem seus treinamentos. •	Fornecer equipamentos de treino e competição para os 
atletas. •	Oferecer suporte multidisciplinar para os atletas (educação física, nutrição, psicologia e fisioterapia). •	Capacitar alunos no treinamento de 
atletas amadores baseado em evidências e no atendimento humanizado. - Possibilitar um campo de pesquisa para a apresentação de trabalhos em 
eventos científicos e a realização de trabalhos de conclusão de curso.  Metodologia:  Os alunos passarão por uma processo de seleção e após a sua 
aprovação, serão submetidos a uma capacitação de 20 horas. Em seguida, serão organizados de forma à atender todos os dias e horários de 
treinamentos e supervisionados pela professor Responsável.  Viabilidade: Utilizaremos o espaço já existente na unidade Via Corpvs, e a participação 
dos alunos se dará de forma voluntária, através da oferta de horas de atividade complementar e emissão de certificado de participação no projeto de 
extensão.  O projeto tem grande impacto na vida acadêmica dos alunos por permitir o contato com treinos, possibilitando a vivência prática aliada aos 
conhecimentos teóricos enriquecendo o currículo do futuro profissional de sucesso Estácio. Além de possibilitar à instituição à contribuição social, de 
assistir a comunidade com um atendimento diferenciado e de qualidade, sendo referência na sociedade.   

Docente orientador: Jarde de Azevedo Cunha E-mail: jarde.cunha@estacio.br

Título MELHOR IDADE EM MOVIMENTO

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

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

Projeto(s) do curso: Enfermagem

ESTÁCIO FIC Página 65 de 173



Título CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL SAUDÁVEL: UM CAMINHO POSSÍVEL.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A mortalidade infantil ainda representa indicador de grande respaldo para avaliação da saúde pública, especialmente porque grande parcela dos óbitos 
são considerados preveníveis. Dados recentes têm mostrado elevação nas taxas de mortalidade infantil no Brasil. Assim, pela primeira vez, desde 1990, 
verificou-se uma elevação na taxa, tendo sido registradas 14 mortes a cada mil nascidos em 2016, enquanto em 2015 esse índice era de 13,3, um 
aumento de 4,8%. Assim, foram introduzidas estratégias de fortalecimento de ações essenciais como campanhas de vacinação, atenção ao pré-natal, 
aleitamento materno, acolhimento e vínculo a partir da estratégia saúde da família e dos agentes comunitários de saúde, programas de nutrição 
infantil, ações de puericultura. OBJETIVO: Intervir para o melhor crescimento e desenvolvimento de crianças cadastradas em unidade de saúde a partir 
do telemonitoramento. METODOLOGIA: Serão realizadas intervenções educativas às mães de crianças na faixa etária até 01 ano de idade que sejam 
cadastradas na unidade de saúde para o acompanhamento de puericultura. A intervenção será desenvolvida em Unidade de Saúde localizada nas 
proximidades do Centro Universitário Estácio do Ceará – Unidade Via Corpvs com a qual o curso já mantém parcerias de trabalho. As crianças serão 
catalogadas a partir do sistema de registro da unidade de saúde para que, a partir de então, possam ser feitos contatos telefônicos 
(telemonitoramento). Assim, será realizado contato telefônico com as mães para abordar a respeito de como tem sido o desenvolvimento, sendo focos 
de discussão o aleitamento materno, ganho peso, adesão às consultas, internações, adoecimento, etc. A partir desse relato das mães a intervenção 
será embasada em esclarecer dúvidas e dificuldades que as mesmas têm tido, bem como incentivar à adesão ao acompanhamento oferecido pela 
unidade de saúde. As ligações serão realizadas conforme preconiza o ministério da saúde, ou seja, 1º mês, 2º mês, 4º mês, 6º mês, 9º mês, 12º mês. 
VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: A proposta de intervenção torna-se viável economicamente pelo baixo custo que apresenta, já que a será 
implementada a partir de chamadas telefônicas às mães das crianças para que a partir daí as mesmas possam ter canal de comunicação e 
esclarecimento de suas dúvidas. METAS: Melhoria dos indicadores de saúde das crianças da região onde se situa o Centro Universitário até o melhor 
preparo em relação a esta temática de acadêmicos do curso de Enfermagem que venham a estar envolvidas como voluntários na execução do mesmo. 
IMPACTO SOCIAL: O impacto social poderá ser reconhecido a partir da melhoria das condições de saúde das crianças na faixa etária de 0-1 ano de idade 
a partir do empoderamento de suas mães a respeito de aspectos relacionados ao seu crescimento e desenvolvimento saudáveis e prevenção de 
agravos a partir da promoção da saúde.  ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: A área geográfica de atuação do projeto será a Secretaria Regional II do 
município de Fortaleza onde está situada a Unidade de Saúde e o Centro Universitário.  REFERÊNCIAS:  BRASIL. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2012. 272 p.: il. – (Cadernos de Atenção Básica, nº 33). ISBN 978-85-334-1970-4. 
Acesso em 07 set. 2018.  IBGE. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Diretoria 
de Pesquisas Coordenação de População e Indicadores Sociais. Tábua completa de mortalidade para o Brasil – 2016 Breve análise da evolução da 
mortalidade no Brasil. Rio de Janeiro 2017. Disponível em: 
ftp://ftp.ibge.gov.br/Tabuas_Completas_de_Mortalidade/Tabuas_Completas_de_Mortalidade_2016/tabua_de_mortalidade_2016_analise.pdf.

Docente orientador: Maria das Graças da Silva Guerreiro E-mail: mgsguerreiro@gmail.com

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

DESCRIÇÃO DO PROJETO
No intuito de promover o aleitamento e conscientizar mães acerca de seus benefícios, em 1981, criou-se o Programa Nacional de Aleitamento 
Materno, estabelecendo a criação dos Bancos de Leite Humano (BLH). Os BLH apresentam papel fundamental na promoção do aleitamento e se 
caracterizam pela execução de atividades de coleta da produção lática da nutriz, seleção, classificação, processamento, controle de qualidade e 
distribuição. As doações voluntárias do leite de nutrizes são indispensáveis para dar continuidade e manter o projeto dos BLH, os quais viabilizam a 
manutenção do aleitamento para grupos alvos. Porém, como limitação do funcionamento deste serviço, tem-se a divulgação restrita sobre o tema e as 
doações que ainda estão aquém da necessidade dos BLH. JUSTIFICATIVA: é constante a necessidade de doação de leite para suprir a demanda dos 
bancos de leite, requerendo ampliação das doações. Assim, este projeto justifica-se pela necessidade de conscientização sobre a importância da 
doação de leite materno (LM), por meio de ações de educação em saúde e recrutamento de doadoras de leite, atuando em parceria com o BLH. Ao 
realizar tais ações, pretende-se aumentar o número de doações de LM junto ao BLH, além de proporcionar aos discentes envolvidos no projeto 
conhecimento sobre o assunto e atuação em atividades de extensão. OBJETIVO: incentivar e sensibilizar nutrizes à doação de leite humano junto a Sala 
de Apoio à Amamentação do Centro Universitário Estácio do Ceará. METODOLOGIA: trata-se de pesquisa-ação que consiste na continuidade e 
ampliação de projeto de extensão já desenvolvido ao longo do ano de 2018, o qual foi de grande impacto para o BLH parceiro, os bebês prematuros 
beneficiados, para as mães doadoras e para os discentes envolvidos. Será desenvolvida de fevereiro/2019 a janeiro/2020 junto a lactantes que utilizam 
a Sala de Apoio à Amamentação do Centro Universitário Estácio do Ceará para ordenha do LM, a fim de doá-lo. As doações serão direcionadas ao 
banco de leite do Hospital Infantil Albert Sabin, o qual já trabalha em parceria com a coordenadora do projeto. As ações educativas para captação e 
conscientização das nutrizes acerca do manejo para doação do leite ocorrerão mensalmente nas dependências do Centro Universitário, e através das 
redes sociais. A coleta de doação ocorrerá diariamente de segunda a sexta no horário de funcionamento da sala de apoio (7:30-21h). Cada lactante 
realizará o preenchimento do formulário com seus dados pessoais e clínicos específico no momento em que comparecer na sala de apoio para doação. 
VIABILIDADE: para a doação de LM, é necessário ambiente propício para ordenha e uso de EPIs, disponibilizados na sala de apoio, e vidros estéreis, 
ofertados pelo BLH. O transporte do leite será de responsabilidade do BLH parceiro que conta com motorista que faz a rota diária para captação das 
doações. Além disso, a autora contará com a contribuição dos participantes do projeto de pesquisa nas diferentes ações, bem como auxiliarão nas 
campanhas de arrecadação de vidros para doação de LM. METAS: realizar busca ativa e sensibilização de lactantes para doação de LM; Captar 
aproximadamente 3-10 doadoras mensalmente; Doar uma média de 500ml de leite materno por mês ao BLH parceiro; Elaborar relatórios trimestrais 
do projeto. IMPACTO: a necessidade de doação de leite humano é constante nos BLH. Assim, ao captar novas doadoras, o presente projeto impactará 
diretamente no aumento do estoque do BLH parceiro e consequentemente na promoção da saúde das crianças beneficiadas. ABRANGÊNCIA: Centro 
Universitário e comunidade adjacente, além de abranger o Hospital Infantil Albert Sabin e comunidade adjacente. REFERÊNCIAS: BRASIL. Aleitamento 
materno e alimentação complementar. Brasília: Ministério da Saúde, 2015; BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Banco de leite humano: 
funcionamento, prevenção e controle de riscos. Brasília: Anvisa, 2008.

Docente orientador: Ana Carolina Maria Araújo Chagas Costa Lima E-mail: anacarolinamaccl@gmail.com

ESTÁCIO FIC Página 66 de 173



Título OFICINAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA TRABALHADORES DO SEXO MASCULINO COMO INSTRUMENTO DE EMPODERAMENTO PARA 
CUIDADO EM SAÚDE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Estudos mostram que a estatística da mortalidade do sexo masculino supera a do feminino e as principais causas de mortalidade dos homens envolvem 
as doenças isquêmicas do coração, cerebrovasculares, respiratórias, os homicídios e acidentes de trânsito (BRASIL, 2009).  Essa diferença entre os 
gêneros, segundo Laurent e colaboradores (2005), pode estar relacionada com a prevenção, uma prática não muito adotada pelo sexo masculino e que 
é muito utilizada por grande parte das mulheres. A não adesão às medidas preventivas em saúde deve-se em grande parte, às variáveis culturas 
existentes na população masculina. Com o intuito de facilitar o acesso da população masculina aos serviços de saúde, foi lançada em 2009 a Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) pelo Ministério da Saúde com objetivo geral de promover a melhoria das condições de 
saúde da população masculina do Brasil (BRASIL, 2009).  JUSTIFICATIVA Estudos realizados a nível nacional e internacional, demonstram que devido 
ao modelo hegemônico masculino imposto pela sociedade, o homem pouco se preocupa com sua saúde. Para o gênero masculino, procurar um serviço 
de saúde, somente ocorre quando existe alguma queixa ou patologia evidente. Nesse sentido, altos índices de morbimortalidade na população 
masculina, faz-se importante realizar oficinas de promoção da saúde com os colaboradores como instrumento de empoderamento para cuidado em 
saúde.   OBJETIVOS •	Realizar oficinas de promoção da saúde para colaboradores do sexo masculino como instrumento de empoderamento para 
cuidado em saúde; •	Caracterizar sociodemograficamente os colaboradores do sexo masculino.  METODOLOGIA Serão contactadas por meio de 
visitas aos setores de trabalho das quatro unidades do Centro Universitário Estácio do Ceará: Via Corpvs, Moreira Campos, Parangaba e Centro com 
apoio de Recursos Humanos da unidade para serem feitos os convites para oficinas e divulgação do cronograma das atividades.  As oficinas serão 
realizadas durante o ano de 2018 com as seguintes temáticas: Câncer de Próstata, Câncer de Pênis, Pressão Arterial, Diabetes, Vacinação, Estilo de Vida 
Saudável, Álcool e Drogas, Atividade Física e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Terão duração de 60 minutos e serão realizadas com a finalidade 
de promover o autocuidado, a promoção da saúde e a prevenção de IST/AIDS. Serão realizadas também Consulta de Enfermagem.  VIABILIDADE 
ECONÔMICO-FINANCEIRA Este trabalho terá por base o Centro Universitário Estácio do Ceará que dispõe de excelente infraestrutura para o 
desenvolvimento da investigação. Conta ainda com um atuante grupo de pesquisa e extensão em saúde coletiva, com experiência no tema que 
participarão do projeto de extensão. Acredita-se que este projeto é exequível, além do mais trará benefícios para os colaboradores.  METAS - 
Desenvolver 08 oficinas de promoção da saúde. - Apresentar dois resumos em anais de eventos nacionais e internacionais; - Publicar um artigo em 
revista com Qualis A1 ou A2;  IMPACTO SOCIAL Em virtude dos problemas observados aos trabalhadores, as instituições de ensino podem ser 
consideradas como espaços promotores de saúde.  ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA  Serão realizadas as oficinas nos quatro campus do Centro 
Universitário Estácio do Ceará, no município de Fortaleza, a saber: Via Corpvs, Moreira Campos, Parangaba e Centro.  REFERÊNCIAS BRASIL. 
Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem: princípios e diretrizes. Brasília: Ministério da Saúde, 2009.  LAURENT, 
R.; MELO, J.; PRADO, M. H.; GOTLIEB, S. L. D. Perfil epidemiológico da morbi-mortalidade masculina. Ciênc. saúde coletiva, v. 10, n. 1, p. 35-46, 
2005.  BUSS, P. M. Promoção da saúde e qualidade de vida. Ciênc. saúde coletiva, v. 5, n. 1, p. 163-17, 2000.

Docente orientador: Francisco Antonio da Cruz Mendonça E-mail: francisco.mendonca@estacio.br

Título SIMULAÇÃO REALÍSTICA COMO TÉCNICA DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA PARA LEIGOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Suporte Básico de Vida (SBV) é caracterizado por ações de desobstrução de vias aéreas, respiração artificial, compressão torácica externa e 
desfibrilação precoce (TIMERMAN; SANTOS, 1998).            O SBV inclui o reconhecimento imediato de um quadro de parada cardiorrespiratória (PCR), 
o acionamento precoce do serviço médico de urgência, o início imediato das manobras de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) e a rápida utilização de 
um desfibrilador externo automático – DEA (VICTORELLI,2015).            Segundo a American Heart Association (AHA, 2015), podemos definir a parada 
cardiorrespiratória (PCR) como a cessação da circulação e da respiração reconhecida pela ausência de batimentos cardíacos e da respiração, em um 
paciente inconsciente. As células do organismo começam a morrer alguns minutos depois de cessadas as funções vitais. Elas não conseguem sobreviver 
por mais de cinco minutos sem oxigênio, sofrendo lesões irreversíveis.              Na PCR o risco de lesão cerebral irreversível e morte aumentam a cada 
minuto à medida que cessa a circulação para os órgãos vitais, como o cérebro. Durante o tempo que o evento transcorre, o diagnóstico de PCR deve 
ser dado e, posteriormente, realizados as medidas imediatas para retomar o bombeamento da circulação sanguínea (REIS & SILVA, 2012).                       
O procedimento emergencial padrão para assistência do paciente vítima de PCR, denominado “Reanimação Cardiopulmonar” (RCP), envolve uma série 
de medidas realizadas com o fim de promover a circulação do sangue oxigenado ao coração, cérebro e outros órgãos vitais. Para que sejam realizados 
os procedimentos necessários para o atendimento de vítimas de PCR é preciso que os enfermeiros sejam capacitados, tenham conhecimentos variados 
e utilizem os equipamentos necessários, sempre visando o alcance do sucesso no atendimento do paciente (ALMEIDA et al, 2011).   Destaca-se que o 
reconhecimento e inicio rápido das manobras de RCP determinam a sobrevivência e grau de incapacidade posterior ao evento, sendo de suma 
importância que pessoas leigas tenham noção da gravidade, saibam chamar ajuda e iniciar as manobras para que existam chances de sobrevivência 
sendo de extrema relevância a capacitação de leigos para redução da morbidade e mortalidade pelo referido agravo. Objetivo- Capacitar pessoas 
leigas a realizar atendimento de primeiros socorros em casos de PCR utilizando técnicas de SBV Metodologia - Serão programadas sessões de 
simulação realística voltadas para colaboradores dos diversos campus do centro universitário Estácio do Ceará com o objetivo de capacitá-los para 
atendimento de situações de primeiros socorros sobretudo em casos de PCR. Também serão agendadas sessões em escolas próximas aos campus.  
Como recursos necessários, utilizaremos os simuladores disponíveis bem como o desfibrilador externo automático - DEA.  Estarão envolvidos no 
projeto os discentes do GRUPO EPITRAUMA - estudos epidemiológicos em trauma emergência- vinculado ao curso de Enfermagem do Centro 
Universitário do Ceará que serão qualificados de acordo com os protocolos vigentes de atendimento. A disseminação do conhecimento em SBV na PCR 
é um agente multiplicador para salvar muitas vidas haja vista ser criado um ambiente onde será repassada uma situação hipotética e a partir do 
conhecimento estabelecido desenvolvidas técnicas eficazes para os primeiros socorros a vítimas de condições graves. Serão beneficiados 
colaboradores da Estácio e de escolas próximas aos Campus, sendo realizadas duas sessões por mês com 15 pessoas cada, podendo chegar a 300 
pessoas.AMERICAN HEART ASSOCIATION. Destaques das diretrizes da American Heart Association 2015 para RCP e ACE. Guidelines for 
Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care.

Docente orientador: Francismeire Brasileiro Magalhães Barboza E-mail: francismeire.magalhaes@estacio.br
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Título BAROPODOMETRIA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A planta do pé é rica em receptores sensoriais que detectam as pressões na pele e as tensões que ocorrem nas articulações dos pés e tornozelos. 
Desde que começamos a andar nossos pés sofrem alterações, visando o melhor equilíbrio, regulando e coordenando a postura estática, e dinâmica e 
alinhando nossa estrutura esquelética. Traumatismos nos pés, problemas ortopédicos, desportivos, posturais e neurológicos, uso de sapatos 
inapropriados ou perturbações vindas dos olhos ou dentes são fatores que levam os pés a sofrerem modificações de posição e, assim, desequilibrar o 
sistema postural. Quando apresentamos desequilíbrio neste sistema postural surgem dores, enrijecimentos, contraturas musculares, patologias de 
ordem postural e limitações nos movimentos, os quais podemos citar os pacientes diabéticos, que ao detectar as áreas de maior pressão nos pés, 
podemos aliviar ou evitar a formação de úlceras e em casos mais graves a amputação dos pés. Sendo assim, a baropodometria consiste em uma 
plataforma sensível a pressão com sensores conectados a um computador com um software apropriado que identifica agentes diretos ou indiretos que 
proporcionam ao indivíduo uma instabilidade corpórea, que mais tarde serão impressas sob a forma de gráficos ou planilhas. Na investigação é possível 
detectar as oscilações posturais e o equilíbrio por meio da quantificação da posição corporal em relação a sua base de suporte que assegura o centro 
de gravidade dentro do polígono de sustentação. O intuito do projeto é fazer estes exames que detectem os pontos de pressão dos pés com o objetivo 
de equilibrar o apoio das superfícies plantares através da elaboração de laudos que auxiliem na confecção de palmilhas. Estas têm como objetivo 
reduzir o pico de pressão e distribuir a força de reação do solo por toda a região plantar, aumentando a eficiência do controle postural durante a 
posição ereta, na caminhada, na corrida, durante a realização de uma atividade física ou ocupacional.

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

Título CENTRO DE TRATAMENTO DA COLUNA -CTC

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A tríade missão universitária do Ensino, Pesquisa e Extensão, traz para sala de aula e laboratórios a comunidade e suas demandas, essa interação com a 
sociedade permite a academia criar situações de aprendizado, concepção de novas ideias, contribuindo para a formação do capital humano, intelectual 
e científico do país, focado no desenvolvimento sustentável da sociedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde de cada 10 pessoas, 8 terão dores 
nas costas ao longo da vida. Conforme o Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho da Previdência Social referente ao ano de 2012, registrou 47.554 
casos de Dorsalgias, de acordo com a CID-10, ocupando o 2º lugar de prevalência. No cenário atual, o trabalho exige esforço físico e estresse 
psicológico, expondo os trabalhadores por tempos prolongados a altos níveis de tensão e a posturas inadequadas, acarretando em complicações 
afetando principalmente a coluna vertebral, trazendo, como consequência, dor que se relaciona intimamente com a baixa auto estima, redução da 
qualidade de vida e limitação funcional. O tratamento conservador, por intermédio da Fisioterapia, apresenta eficácia no controle das algias vertebrais. 
Nesse contexto o Centro de Tratamento de Coluna (CTC), está se tornando referência em prevenção, promoção e reabilitação dos problemas que 
acometem a estrutura vertebral. A relevância do CTC vai além de contribuir com a formação dos alunos de graduação, pois em 2018 impactou um total 
de 18 alunos de Fisioterapia, aproximando os graduandos de sua prática profissional, atingindo 60 pessoas com tratamento assistencial fisioterápico e 
em torno de 820 membros da comunidade, participantes das ações preventivas. Objetivos: proporcionar à população beneficiada a prevenção, o 
tratamento das algias e patologias da coluna vertebral; orientar os hábitos posturais; fornecer conhecimentos e experiências de aprendizagem 
referentes à saúde física; promover melhora do nível de aptidão física; reduzir o uso de analgésicos e anti-inflamatórios, bem como esclarecer sobre a 
prática de automedicação; proporcionar melhoria da qualidade de vida e autoestima dos participantes; propiciar experiência prática com os 
acadêmicos no atendimento aos pacientes. Metodologia:  Serão atendimentos semanais à população para melhora de pacientes que sofrem de 
quadros álgicos na coluna vertebral, visitas em ambientes especializados para trabalhar a prevenção dos distúrbios associados a coluna vertebral. Serão 
realizadas também discussões de casos clínicos para disseminar conhecimentos científicos já socializados.O projeto dará continuidade às quartas-feiras, 
turnos manhã e tarde na Clínica Escola de Fisioterapia da Estácio, com o tratamento e prevenção das patologias associadas, utilizando os recursos 
eletrotermofototerápicos disponíveis, juntamente com as diversas técnicas manuais aplicadas pelo fisioterapeuta. A promoção das ações de prevenção 
será feita por meio de visitas a escolas, hospitais e/ou clínicas especializadas. Para seu funcionamento contaremos com a estrutura de uma sala que 
contem os recursos necessários. O CTC tem como principais metas beneficiar 600 pessoas da comunidade e capacitar 15 alunos durante o ano de 
execução do projeto, levando ao público atendimento de qualidade de forma gratuita, além de informações que poderão reverberar no conhecimento 
por parte da população quanto à prevenção e cuidados de saúde. O CTC estará situado na Clínica de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio do 
Ceará, Rua Vicente Linhares, 308 - Aldeota, com ampla atuação na região de Fortaleza.

Docente orientador: Adriana Ponte Carneiro de Matos E-mail: adriana.carneiro@estacio.br

Título ESCOLA DE POSTURA E TERAPIA MANUAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Projeto Escola de Postura e Terapia Manual atua no tratamento de pessoas da comunidade com problemas de postura e dores na coluna, quanto na 
prevenção das mesmas. Busca obter benefícios tanto para os pacientes atendidos como para os alunos do curso de Fisioterapia que podem colocar em 
prática as técnicas específicas da Fisioterapia Manipulativa, RPG e Mckenzie e assim, obter experiências que serão aplicadas na vida profissional, após a 
formação. Busca ainda incentivar os alunos a participarem de ações voluntárias, com foco na área social, em especial no processo de conscientização 
postural e biomecânica da coluna vertebral. Este projeto propõe-se a contribuir com a melhoria da qualidade de vida de pessoas que não podem ter 
acesso ao atendimento particular, através da orientação e tratamento oferecidos pelos alunos, sendo supervisionados pela professora responsável 
especialista na área de atuação.

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

DESCRIÇÃO DO PROJETO
As mulheres vivem situações que as expõem a diferentes riscos de saúde, apesar de terem maior esperança de vida ao nascer. Graves desníveis 
socioeconômicos e educativos tornam urgente buscar alternativas inovadoras e continuadas para reduzir esses riscos. Considerando a  formação do 
estudante e a responsabilidade social da IES, o Projeto  de Extensão Fisio-Mulher (PEFM) é espaço de construção de conhecimento e intervenção na 
saúde da mulher (SM), que desperta interesse de alunos e docentes para o estudo da Fisioterapia nesta área (FSM). Iniciado como “liga acadêmica” em 
2017, sob a coordenação de Juliana Lerche V. R. Pires, tornou-se projeto de extensão em 2018. Os registros estão no Instagram (@ligafisiomulher) e 
Facebook (Liga Fisio-Mulher). Pelo sucesso, alcance social e perspectivas, propomos que este projeto teórico-prático, torne-se atividade de extensão 
universitária permanente. OBJETIVOS: Rever anátomo-fisio-pato-epidemiologia na SM; apresentar Políticas Públicas de SM (PPSM) e discutir o papel da 
fisioterapia; refletir sobre humanização, ética e bioética; aproximar o aluno da prática da FSM; ser agente transformador na vida das participantes; 
conscientizar o leigo sobre FSM, tratamentos e técnicas; participar de eventos científicos. METODOLOGIA: 4 reuniões mensais – 3 na Via Corpvs (VC) 
com 1:30h e uma ação nas instituições parceiras (IP), com 3h de duração. Uso de “Metodologia Ativa”, recursos audiovisuais, palestras, 
demonstrações, convite a especialistas e técnicas de elicitação de dados. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: o projeto possui 2 IP de renome: 
Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém (IPNJ), para promoção da saúde na comunidade de baixa renda, localizada na Cidade 2000 (@ipnovajerusalem); 
Harmonia Materno Infantil Clínica Interdisciplinar (HMICI), para promoção da saúde na população de classe A/B, localizada na Aldeota 
(@clinica_harmonia). METAS:  relacionar PPSM com a fisioterapia para fins de ações; discutir o código de ética da fisioterapia e aplicá-lo à SM; planejar 
visitas, avaliações e intervenções; observar a realidade e intervir; elaborar e aplicar questionários ao público-alvo; coletar depoimentos sobre o 
resultado das ações; registrar os encontros com fotos e vídeos; compartilhar informações sobre a FSM em datas comemorativas e/ou em locais de 
grande circulação; divulgar os resultados de ações desenvolvidas em eventos científicos dentro e fora da Estácio. IMPACTO SOCIAL: interferência 
positiva nas condições de risco e vulnerabilidade social, promovendo a SM em populações de diferentes níveis socioeconômicos, modificando o estado 
de saúde-doença.   ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: as ações ocorrem em Fortaleza/CE, nos bairros Água Fria (Estácio); Cidade 2000 (IPNJ) e Aldeota 
(HMICI). REFERÊNCIAS: ABRAMS P, CARDOZO L, WAGG A et al. Incontinence: 6th International Consultation on Incontinence. 6. ed. Paris: Health 
Publication; 2017. BARACHO, E. Fisioterapia Aplicada à Saúde da Mulher. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.  BRASIL, Ministério da Saúde. 
Manual técnico: pré-natal e puerpério, atenção qualificada e humanizada. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. CAMPOS, W de S et al. Tratado de Saúde 
Coletiva. Rio de Janeiro: Hucitec e Fiocruz, 2007. HERRMANN V et al. Stress urinary incontinence 3 years after pregnancy: correlation to mode of 
delivery and parity. International Urogynecology Journal and Pelvic Floor Dysfunction.Londres. 2009; 20(3):281-8. LEMOS, A. Fisioterapia Obstétrica 
Baseada em Evidências. Rio de Janeiro: MedBook, 2014. PIRES, JLVR. Qualidade de vida de gestantes com incontinência urinária atendidas nas 
unidades básicas de saú¬de. Dissertação de mestrado. Universidade de Fortaleza; 2009. p. 94.

Docente orientador: Juliana Lerche Vieira Rocha Pires E-mail: jharmonia@gmail.com

Título FISIOTERAPIA AQUÁTICA 

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

Docente orientador: Patricia da Silva Taddeo E-mail: patytaddeo@gmail.com
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Título FISIOTERAPIA BUCOMAXILOFACIAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto de Fisioterapia Bucomaxilofacial foi inicialmente desenvolvido em 2007 para atender a comunidade gratuitamente com serviço especializado 
a pacientes com disfunção da articulação temporomandibular (DTM), que dentre outros fatores etiológicos apresenta o fator muscular como um dos 
causadores dos sintomas dolorosos na face e distúrbios da função. Porém a carência no atendimento de fisioterapia nessa área no estado, acabou nos 
trazendo ao longo dos anos um público diferente, proveniente dos hospitais que realizam cirurgias bucomaxilofaciais e cirurgias oncológicas de cabeça 
e pescoço, tanto da capital como do interior. Assim, atualmente somos referência no atendimento desse público, e recebemos o fluxo dos grandes 
hospitais como Hospital Instituto Dr. José Frota (referência em politraumatizados), Hospital Geral de Fortaleza, Hospital Batista, Instituto do Câncer e 
Hospital Universitário Walter Cantídio (vinculado a Universidade Federal do Ceará). O projeto acontece nos dias de terça-feira a tarde, para estudo dos 
casos clínicos, desenvolvimento de pesquisa e organização dos prontuários, e sexta-feira pela manhã onde são realizados os atendimentos a 
comunidade com hora marcada. Os atendimentos têm duração média de 45 minutos e contamos com a participação de 10 alunos voluntários do curso 
de Fisioterapia e Pós-graduação em Traumato Ortopedia sob a orientação da Professora Itana Spinato. A capacidade do projeto é de 30 atendimentos 
por manhã e 120 por mês. Os atendimentos estão relacionados a fraturas faciais, cirurgias ortognáticas, cirurgias de reconstrução facial provenientes 
de tumores faciais, bichectomias e fissuras lábio-palatais. O paciente passa por avaliação pré-operatória nos casos de cirurgia eletiva e depois realiza 
todo o tratamento no projeto. Ao final leva um relatório dos procedimentos realizados ao cirurgião para anexar ao prontuário hospitalar. Dentre os 
recursos utilizados para o tratamento dispomos de laser, vacuoterapia, TENS/FES, US, paquímetros, abaixadores de língua e hiperboloides, luvas de 
procedimento e máscaras.

Docente orientador: Itana Lisane Spinato E-mail: itana.dalcastel@estacio.br

Título FISIOTERAPIA NA COMUNIDADE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Apesar de muitos avanços, o fisioterapeuta tem suas atividades profissionais enfatizadas na reabilitação e na recuperação de pessoas fisicamente 
lesadas, com atuação em níveis de atenção secundária e terciária à saúde. No entanto, a formação universitária, como especificada pelo Ministério da 
Educação, aponta o fisioterapeuta como um profissional generalista, sendo capaz, portanto, de atuar em todos os níveis de atenção à saúde, não 
devendo ficar restrito às ações curativas e reabilitadoras (LACERDA; RIBEIRO, 2011). A fisioterapia na atenção primária em saúde corresponde a um 
novo conceito do processo saúde/doença e de seus condicionantes, associando os saberes populares, afastando somente o enfoque tecnicista, além de 
ser um campo rico para a atuação de um projeto de extensão (ROSA et al, 2013). É dentro desta perspectiva de atuação profissional que o Projeto de 
Extensão Fisioterapia na Comunidade será desenvolvido, inserindo o acadêmico de fisioterapia da Estácio no âmbito preventivo, agindo em programas 
de promoção de saúde e proteção específica. È importante enfatizar que população ainda encontra-se muito carente de informações e orientações 
sobre como prevenir as doenças e sobre a educação em saúde. Além disso, devemos destacar que o acadêmico de fisioterapia da Estácio, dentro da 
grade curricular do curso, apenas vivencia essa realidade no 8º semestre. Desta forma, o acadêmico será inserido de forma mais precoce no âmbito da 
saúde da família. O projeto também se propõe a levar o cuidado fisioterapêutico aos domicílios, pois os pacientes que não tiverem condições físicas e 
socioeconômicas para se deslocarem até a Unidade Básica de Saúde, será também assistido pela nossa equipe. Esse projeto ocorrerá nas comunidades 
e nas Unidades Básicas de Saúde (conveniadas com a Estácio) da Regional II e Centro de Fortaleza, regionais onde localizam-se as unidades do curso de 
Fisioterapia do Centro Universitário Estácio do Ceará.  Os objetivos e metas desse projeto são: •	Ofertar atividades de extensão aos alunos do curso 
de fisioterapia, integrando ensino e extensão na Atenção Primária, através de ações educativas que visam à manutenção e promoção da saúde, como 
também, quando necessário, ações de reabilitação nos moradores das comunidades; •	Aprofundar os conhecimentos dos alunos do curso de 
fisioterapia na atenção primária em saúde; •	Inserir o aluno do curso de fisioterapia precocemente na realidade da Saúde da Família;  •	Destacar o 
vínculo entre ensino e práticas sociais; •	Conhecer as necessidades de saúde da comunidade; •	Aproximar ensino e pesquisa na Saúde da Família, 
estimulando a realização e a publicação de trabalhos científicos;  O Projeto Fisioterapia na Comunidade realizará semanalmente ações de visitas 
domiciliares e nas Unidades Básicas de Saúde, desenvolvendo palestras de educação em saúde, rodas de conversa, além de atendimentos domiciliares, 
onde serão investigados os riscos de surgimentos de agravos à saúde, além de encaminhamentos às clínicas escolas do Centro Universitário Estácio do 
Ceará, quando necessários.  Após cada dia de atuação, os acadêmicos irão elaborar relatórios discriminando o que observarem e irão propor ações 
para solução dos problemas encontrados.  Trata-se de um projeto viável do ponto de vista financeiro, pois utilizaremos, quando necessário, materiais 
já existentes nos laboratórios da faculdade e na Clínica Escola de Fisioterapia.  O projeto traz como impacto social a prevenção da instalação de algum 
agravo à saúde da comunidade e quando este ocorrer, ampliaremos o acesso ao tratamento fisioterapêutico, diminuindo assim o número de pessoas 
que não tem acompanhamento por falta de vagas. Com esse projeto buscamos proporcionar ao discente a oportunidade de presenciar a assistência 
fisioterapêutica do paciente, mudando o modelo de atenção biologicista, além de se inserí-lo no meio popular para compreender as suas necessidades, 
lutas e os seus saberes. 

Docente orientador: Geórgia Guimarães de Barros Cidrão E-mail: georgiaguimaraes76@gmail.com
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Título NÚCLEO DE ATENÇÃO A DOR DA ESTÁCIO - NADE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A dor crônica compromete de forma direta na qualidade de vida e tem afetado principalmente as atividades como: lazer (60%), dificuldade de se 
manter sentado por muito tempo na sala de aula (50%), na realização de atividade física e distúrbios do sono (HOFTUN et al., 2011). Devido à alta 
prevalência na população ela é considerada um fardo não só para o portador como também para a sociedade em termos de produtividade e custos de 
cuidados na saúde (BECKER et al., 2001).   Objetivos: Avaliar, prevenir e tratar pacientes com dor crônica.  Metodologia: Trata-se de um projeto de 
responsabilidade social que atuará de modo a realizar avaliações fisioterápicas da população de Fortaleza, caracterizando a população com dor crônica. 
Atuar com educação em Saúde, por meio de palestras, construção de materiais educativos, dentre outros, em ambientes específicos, como escolas, 
empresas, associações, dentre outros, além de atuar na conscientização da população em geral. O terceiro braço deste projeto será o atendimento à 
população com dor crônica na clínica escola de Fisioterapia, ofertando mais um serviço aos pacientes com este perfil terapêutico.  Viabilidade 
econômico-financeira O projeto é plenamente viável economicamente, uma vez que a Estácio-FIC já dispõe de todos os recursos necessários para 
atuarmos, como a clínica de fisioterapia, esteira, piscina aquecida, dentre outros.   Metas Meta 01 - Capacitar discentes para a avaliação e 
tratamento específicos para a dor crônica.  Meta 02 - Identificar dentre nossos atuais pacientes da clínica de Fisioterapia os que necessitam de 
intervenção específica para dor crônica. Meta 03 - Implantar um serviço especializado de acompanhamento de pacientes com dor crônica na Clínica de 
Fisioterapia da Estácio. Meta 04 - Ofertar tratamento específico para pacientes com dor crônica, fundamentado na Prática Baseada em Evidências – 
PBE.  Impacto social O projeto será capaz de realizar cerca de 100 atendimentos por mês, impactando a vida de diversas pessoas na cidade de 
Fortaleza e região metropolitana.   Abrangência geográfica 	O projeto será capaz de atender pacientes da cidade de Fortaleza e região 
metropolitana, dada a localização da Clínica de Fisioterapia.   Hoftun, G; et al. (2011). Chronic idiopathic pain in adolescence--high prevalence and 
disability: the young HUNT Study 2008. Pain, 152(10), 2259–66. Becker, A ; Seitz, R; Jacobi, E; Leidl, R; “Costmeasurement based on patient surveys - A 
pilot study on a cost diary. Rehabilitation,vol.40,no.1,pp.12– 20, 2001.

Docente orientador: Francisco Fleury Uchoa Santos Junior E-mail: drfleuryjr@gmail.com

Título PROAMMA - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A MULHER MASTECTOMIZADA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Câncer de mama continua sendo uma das principais causas de morte de mulheres no Brasil e no mundo. Compreende a um tumor maligno devido à 
multiplicação desordenada das células da mama levando a alterações e complicações de natureza biológica, psicológica e social na mulher, secundárias 
a doença e a terapêutica(BRASIL,2017). Acreditando que não é fácil receber o diagnóstico desta patologia, e levando em consideração as possíveis 
alterações e dificuldades enfrentando pelas mulheres submetidas aos procedimentos terapêuticos necessários, é que julga-se de valia o 
desenvolvimento desse projeto que tem como objetivo realizar ações de assistência fisioterápica a mulheres com diagnóstico de câncer de mama, 
submetidas ao tratamento clinico e  cirúrgico e desenvolver ações educativas para a prevenção e a detecção precoce do câncer de mama. O projeto 
será desenvolvido no laboratório de diagnóstico e tratamento, da Estácio na sede via Corpvs, visto ter espaço adequado de atendimento e avaliação 
fisioterapêutica, e em  instituição parceiras e/ou conveniadas públicas e privadas(escolas, centros comunitários, praças publicas dentre outros). Além 
do atendimento e avaliação fisioterapêutica, oferecerá também  atividades com os alunos de Psicologia, Nutrição, Enfermagem através de palestras, 
oficinas e dinâmicas. O projeto será abordado de duas formas: preventiva e reabilitadora. A Abordagem preventiva será através de palestras e oficinas 
de auto exame das mamas realizadas na Estácio e na comunidade, além da elaboração e participação em eventos e campanhas educativas e 
preventivas desenvolvidas em parcerias com o governo municipal e estadual do Ceará, bem como com as associações médicas e serviços oncológicos e 
organizações não governamentais do estado. A Abordagem reabilitadora será feita através de formação de grupos, prática de exercícios, orientação de 
hábitos de vida saudável e tratamento fisioterapêutico especializado  pós-operatório de cirurgia da mama. Esta abordagem consistirá de 4 etapas : 1ª 
Captação de clientes; 2ª  avaliação individual; 3ª Plano de assistência ao cliente; 4ª Formação de grupos (dez pessoas). A mulher ao ser admitida ao 
grupo de reabilitação, através da demanda espontânea ou ter sido encaminhada por diferentes especialidades médicas.  O horário de atendimento 
será  nas segundas e quartas -feiras, no horário de 13h às 16:00 horas.  É um projeto viável  econômica e financeiramente por que já dispõe de um 
espaço, equipamentos e manterias necessários para a realização dos atendimentos e seu funcionamento na abordagem reabilitadora e já dispormos de 
parcerias e convênios que viabiliza a abordagem preventiva. O projeto tem como metas envolver pelo menos 30 alunos (amigo Rs, bolsistas e 
estagiários), atender 20 mulheres/dia na abordagem reabilitadora e atingir mais de 3000 pessoas na comunidade cearense, através de ações de 
educação em saúde e eventos. Trata-se de um projeto de relevância e grande impacto social, envolvendo pelo menos três municípios do Estado do 
Ceará.REFERENCIASBRASIL. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Coordenação Geral de Ações Estratégicas. Coordenação de 
Prevenção e Vigilância [Internet]. Estimativa 2016: Incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA; 2018. Disponível em: 
<http://www.inca.gov.br/estimativa/2018/> LIMA, Ana Lívia Pontes de et al . Rastreamento oportunístico do câncer de mama entre mulheres jovens 
no Estado do Maranhão, Brasil. Cad. Saúde Pública,  Rio de Janeiro, v. 27, n. 7, p. 1433-1439, Julho,  2011.MOREIRA, Camila Brasil 
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Título PROJETO DE INTERVENÇÃO EM FISIOTERAPIA PEDIÁTRICA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Trata-se de um projeto de intervenção em fisioterapia pediátrica que tem como missão capacitar estudantes de fisioterapia para prestar assistência 
qualificada, integral e ética na área da pediatria. Atua nas áreas neurológica, traumatológica, reumatológica e respiratória na assistência a crianças de 0 
a 17 anos tendo como parceiros hospitais e clínicas que referenciam essas crianças com necessidade de uma avaliação da fisioterapia e possível 
intervenção. O projeto acontece na Clínica de Fisioterapia da Estácio, duas vezes na semana, no turno da tarde de segunda-feira e no turno da manhã 
de quarta-feira e está presente em eventos promovidos pela Instituição que envolvam a coletividade. Justifica-se pela necessidade de aumentar o 
contato dos alunos com a criança comprometida, onde possam através da vivência avaliar os casos e as propostas de tratamento, como também 
realizar promoção de saúde para os seus cuidadores. Sabe-se que a demanda de criança é muito pequena e os serviços muito fechados para os alunos 
o que dificulta essa aproximação (GUEDES, ALVES e WYSZOMIRSKA 2013). Os objetivos e metas do projeto são valorizar o conhecimento e as 
habilidades individuais, estimular a capacidade comunicativa com os pacientes, colegas, profissionais da área e demais pessoas envolvidas com o 
tratamento, aprimorar a capacidade de trabalho em equipe de forma harmoniosa, desenvolver o compromisso e responsabilidade profissional e 
incentivar a responsabilidade coletiva estimulando ações de educação com as promoções de saúde. Com a chegada da criança na Clínica de Fisioterapia 
da Estácio, esta será encaminhada para a sala de avaliação da fisioterapia onde será aplicado a ficha de avaliação de acordo com a necessidade da 
criança. Após a avaliação da criança, se necessário, ela será encaminhada para o atendimento da fisioterapia que será realizado pelos integrantes do 
projeto supervisionado pelo professor.  Frequentemente essas crianças são reavaliadas para constatar a necessidade da continuidade no projeto ou a 
alta do acompanhamento da fisioterapia com as orientações devidas feitas aos cuidadores das mesmas. Trata-se de um projeto viável do ponto de 
vista financeiro pois utiliza as dependências da clínica-escola, uma sala de avaliação com tatame e recursos como bola suíça, prancha de equilíbrio, 
rolos e materiais lúdicos. A clínica disponibiliza também o ginásio com espelho e recursos como barra paralela, rampa com escada, cama elástica e 
recursos de eletroterapia. O projeto traz como impacto social a ampliação do acesso ao tratamento, diminuindo assim o número de crianças que não 
tem acompanhamento por falta de vaga em outros serviços, abrindo mais uma oportunidade de encaminhamento e tratamento de fisioterapia. O 
projeto foi apresentado a algumas instituições parceiras  como o Hospital Geral de Fortaleza e é de grande valor e interesse para essas instituições que 
tem um local referenciado para encaminhar seus pacientes, porém o maior valor está em proporcionar para as nossas crianças um atendimento 
humanizado e de qualidade garantida.

Docente orientador: Sandra Wirgynnia de Figueiredo Chaves E-mail: sandrawir@uol.com.br

Título UNIDADE DE REEDUCACÃO DAS DISFUNÇÕES DO ASSOALHO PÉLVICO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Projeto Unidade de Reeducação das Disfunções do Assoalho Pélvico-UREDAPE é uma das iniciativas de responsabilidade social do Curso de 
Fisioterapia do Centro Universitário Estácio do Ceará. Os Programas de Responsabilidade Socioambiental baseiam suas atitudes no compromisso que 
as organizações devem ter com a sociedade, trabalhando os pilares da atividade responsável e estimulando o corpo docente, discente e colaboradores 
para atuarem na construção de uma mentalidade direcionada para a implantação de projetos e ações de responsabilidade e de impacto 
socioambiental, respectivamente, com foco na demanda da comunidade cearense e das entidades conveniadas ao projeto, além das questões de 
cunho nacional ou mundial, oportunizando a socialização do conhecimento adquirido na academia e na comunidade. Justificativa: Verifica-se que o 
aumento das disfunções do assoalho pélvico (DAP) merece atenção especial, pois causa transtornos psicossociais, por isso, justifica-se oferecer um PRS 
voltado ao tratamento dessas disfunções. Objetivo: Promover a reeducação de portadores das DAP, contribuindo para a sua reintegração social, 
promovendo a prevenção e tratamento em indivíduos suscetíveis. Contribuir também para o bem-estar, conscientização corporal e melhora da 
sexualidade. Realizar Educação em Saúde nas unidades de atenção primária, escolas e na própria Instituição, além de estimular a pesquisa científica. 
Trabalha com a multidisciplinaridade, em parceria com outros projetos ofertados pela instituição. Método: O projeto funciona dois dias por semana, 
com a participação de alunos da instituição escolhidos por meio de inscrição por formulário eletrônico. Primeiramente, promove-se a capacitação dos 
estagiários com embasamento acadêmico e competência prática. São utilizados recursos eletroterapêuticos bem como a cinesioterapia e treinamento 
do assoalho pélvico (BARACHO, 2011; BEUTTENMÜLLER, 2010). Simultaneamente, realiza-se visitas a hospitais e clínicas públicas e privadas para a 
divulgação do projeto. Viabilidade Sócio-econômica: Existente desde 2004, o projeto demonstra viabilidade financeira, necessitando de manutenção 
dos aparelhos e reposição de materiais descartáveis e outros. Metas: Capacitar 10-15 acadêmicos da Fisioterapia por semestre na utilização teórico-
prática da Fisioterapia Pélvica, atender pessoas que necessitem desses serviços, bem como promover no Município de Fortaleza/CE, palestras e visitas 
ofertando orientações para a prevenção dessas disfunções. Impacto social: Incontinência Urinária (IU), pela International Continence Society,  significa 
“perda involuntá¬ria de urina que é um problema social ou higiênico”, valorizando, com isso, a queixa da paciente, bem como indica o tratamento 
fisioterápico como de primeira linha (KNORST; RESENDE; GOLDIM, 2011). Acomete 20% a 50% da população feminina e no homem, como sequela da 
prostatectomia e é responsável por prejuízos físicos, psicológicos e sociais. A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece a sexualidade como 
fundamental para a saúde integral, influenciando positivamente a qualidade de vida e faz parte do público do UREDAPE. Abrangência geográfica: 
Funciona em Fortaleza que apresenta carência de serviços de Fisioterapia pélvica público e privado com abrangência no estado do Ceará. Bibliografia: 
 
BARACHO, Elza. Fisioterapia aplicada à obstetrícia, uroginecologia e aspectos de Mastologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan / Medsi, 2007. 
 
BEUTTENMÜLLER, L. et al. Muscle contraction of the pelvic floor and quality of life of women with stress urinary incontinence who underwent 
kinesitherapy. Physiotherapy 18 (1), 35-41  KNORST, Mara R.; RESENDE, Thais L.  and  GOLDIM, José R.. Perfil clínico, qualidade de vida e sintomas 
depressivos de mulheres com incontinência urinária atendidas em hospital-escola. Rev. bras. fisioter. [online]. 2011, vol.15, n.2, pp.109-116. ISSN 1413-
3555.  http://dx.doi.org/10.1590/S1413-35552011000200005.
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Título ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DE PACIENTES HIV/AIDS EM UM HOSPITAL PÚBLICO DE FORTALEZA CEARÁ

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Nos últimos anos, um conjunto cada vez maior de evidências tem demonstrado as ligações entre desnutrição, vírus da imunodeficiência adquirida - HIV 
e síndrome da imunodeficiência adquirida - SIDA e o efeito cumulativo que tem sobre o crescimento econômico. A adesão ao tratamento assume 
importância crucial diante da perspectiva de uma vida longa e com qualidade. Estudos indicam que a eficácia do tratamento, supressão viral, exige que 
o uso do esquema nutricional deva ser igual ou superior a 95%. A adesão insatisfatória pode estar associada ao desenvolvimento de piora do quadro 
clínico e nutricional. Há pouco debate sobre o papel fundamental que a nutrição desempenha na prevenção, tratamento do HIV ou sobre a importância 
na prestação de cuidados a indivíduos HIV. Objetivo:Este estudo tem por objetivo o atendimento nutricional ambulatorial e hospitalar a portadores de 
HIV/AIDS. Metodologia: Os atendimentos serão em dois dias da semana, com acompanhamento mensal desse paciente. Serão efetuados atendimentos 
e aconselhamentos nutricionais aos pacientes em atendimento em um hospital de referência em Fortaleza/Ceará, bem como promover a experiência 
prática de atendimento aos alunos do curso de nutrição da Estácio. O estudo não trará ônus para a instituição Estácio, nem para a instituição sediadora 
do projeto, estando todas as despesas de total responsabilidade do coordenador do projeto.Metas: Espera-se obter resultados de melhorias em 
termos clínicos, bioquímicos e antropométricos destes pacientes e melhor desempenho acadêmico dos alunos. Impacto social: Os portadores de 
HIV/AIDS consigam a adesão ao tratamento, com enfrentamento da doença, e compreensão de que a alimentação é um dos principais pontos para 
uma vida mais ativa e produtiva. Referências: Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. 
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos. Brasília: 2013; Dubé,M. P, Stein, J. H, Aberg, J. A, et at. 
Guidelines for the evaluation and management of dislipidemia in human immunodeficiency vírus (HIV) – infected adults receiving antiretroviral 
therapy: recommendations of the HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America and the Adult AIDS Clinical Trials Group. 
Clinical Infectious Diseases, V. 37, p. 613-627, 2003; Brasil. Ministério da Saúde. Consenso de Terapia Antiretroviral para pacientes adultos infectados 
com HIV/AIDS – versão preliminar 2013. 

Docente orientador: Ana Luiza de Rezende Ferreira Mendes E-mail: aninharez@yahoo.com.br

Título GASTRONOMIA, NUTRIÇÃO E SUSTENTABILIDADE COMO INCLUSÃO SOCIAL DE JOVENS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Síndrome de Down (SD) é a síndrome genética de maior incidência e tem como principal consequência a deficiência mental. Compreende 
aproximadamente 18% do total de deficientes mentais em instituições especializadas.Assim, a criança com SD, que possui dificuldades com 
pensamentos abstratos, pode adquirir habilidades suficientes para aprender a realizar um bom trabalho com alimentos. Os benefícios do ato de 
cozinhar não se limitam apenas ao prazer da degustação. É sabido que a prática também é uma indicação terapêutica. Mais do que isso, pode ser um 
meio para a autonomia, autoestima e desenvolvimento de jovens e adultos com deficiências intelectuais 2.0 JUSTIFICATIVA A Constituição Federal 
Brasileira através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) garante o ingresso de todas as crianças, sem distinção de condições físicas ou 
psicossociais, a educação. Esta referida lei visa efetivar a efetiva integração do estudante à vida em sociedade.A utilização das ferramentas de didática 
da Gastronomia e da Nutrição propiciam um resgate à cultura alimentar e fortalece laços afetivos com a família e a comunidade, além de reafirmar a 
autoestima da família. 3.0 OBJETIVOS Desenvolver a inclusão social por meio de habilidades e competências nas vivências sensoriais e práticas 
culinárias, em jovens com necessidades especiais. 
técnicas básicas de práticas culinárias; ão 
microbiológica/parasitológica e na dimensão da segurança do trabalho; 
gastronomia aplicada a situações especiais; ão de renda familiar e capacitação para o mercado de 
trabalho. ão incluídos no 
projeto, crianças e jovens diagnosticados com autismo e/ou síndrome de Down, que tiverem sido encaminhados pelo serviço de atendimento 
multidisciplinar  da Casa da Esperança como aptos a desenvolverem atividades lúdicas.  Nos encontros serão realizadas oficinas terapêuticas utilizando 
os alimentos citados na roda de conversa. Os alunos serão divididos em grupos de até 10 participantes. Uma vez por semana será elaborada uma 
preparação culinária com o apoio dos bolsistas/voluntários discentes do projeto. As reuniões acontecerão 01 vez por semana no horário de 14:00 às 
16:00 horas na cozinha dietética da instituição  5.0	VIABILIDADES ECONÔMICO- FINANCEIRA O projeto será desenvolvido com o apoio da Casa da 
Esperança. Serão utilizados insumos próprios do local para elaboração das oficinas.  6.0   IMPACTO SOCIAL A Gastronomia e a Nutrição surgem como 
ferramentas para melhorar o convívio social das crianças com autismo e/ou síndrome de Down facilitando o processo de inclusão e aumento da 
autoestima dessas crianças. Além de desenvolver competências técnicas ainda não exploradas.  7.0 METAS Elaboração de um livro com as receitas 
citadas no grupo focal e nos trabalhos de educação nutricional que serão desenvolvidos com os jovens.Dar mais visibilidade ao papel da Ciência da 
Nutrição e da Gastronomia no processo de inserção dos jovens autistas na sociedade.Diminuir o desperdício de alimentos aplicando as técnicas de 
reaproveitamento seguro de alimentos na Casa da Esperança 8.0   ABRANGÊNCIA SOCIAL A Constituição Federal de 1988 estipula como um dos seus 
fundamentos a dignidade da pessoa humana em todas as suas acepções. Verifica-se portanto, que não há nenhum tipo de restrição a esta norma, 
devendo haver espaços de exercício da dignidade humana a todos, sem restrição. Além disso, A Lei 12764/12 refere-se às políticas públicas voltadas 
para a inclusão de pessoas autistas na sociedade, garantindo-lhes o exercício da dignidade da pessoa humana.

Docente orientador: Fernando César Rodrigues Brito E-mail: fernando.brito@estacio.br
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Título GRUPO DE ATENÇÃO NUTRICIONAL A SAÚDE DA MULHER

DESCRIÇÃO DO PROJETO
As mulheres merecem atenção especial, principalmente pelas suas necessidades específicas de assistência em saúde, e no dia a dia, enfrentam muitas 
dificuldades, seja para cuidar da família, da casa ou cuidar de si mesmas. Cada vez mais, vem apresentando distúrbios nutricionais causados por 
estresse e ansiedade que estão relacionados com sua rotina de vida.  A experiência da participação em um grupo possibilita a modificação de  hábitos, 
situações de trabalho e, ainda, objetivos de vida. O grupo ainda possui um aspecto imprescindível, que é o espaço de socialização, ao promover 
suporte emocional. Além disso, a utilização das dinâmicas nas atividades educativas em grupo potencializa atitudes criativas, quando os próprios 
participantes se surpreendem diante de suas aptidões nos momentos de interação em grupo. Objetivos: Desenvolver ações relacionadas a atitudes 
alimentares através de terapia em grupo para mulheres assistidas por um Centro de Saúde de Fortaleza, a fim de buscar educação em saúde e 
prevenção de doenças relacionadas, visando o bem estar e melhora na qualidade de vida. Metas: - Avaliar e acompanhar estado nutricional das 
participantes - Identificar sentimentos e motivações relacionados ao comportamento alimentar das participantes - Verificar doenças específicas das 
mulheres e estabelecer metas de hábitos saudáveis direcionado para a situação. -  Proporcionar etapas de mudança de comportamento alimentar aos 
participantes através de roda de conversa. - Estimular a produção de material de educação nutricional entre estudantes do curso de nutrição. - 
Incentivar um olhar mais humano da nutrição pelos estudantes para com o público em geral; - Grupos de estudos com estudantes de nutrição 
abordando assuntos sobre atitudes alimentares e comportamento alimentar Metodologia PÚBLICO ALVO O público alvo será composto por mulheres 
a partir de 18 anos assistidas por uma Unidade Básica de Saúde de Fortaleza. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS Em um primeiro momento será realizado 
uma avaliação nutricional composta por avaliação antropométrica, avaliação de consumo alimentar, avaliação clínica, avaliação de atitudes 
alimentares individualmente, a fim de verificar as demandas individuais. A partir daí será confeccionado um cronograma de assuntos para serem 
discutidos através de roda de conversa com as participantes, levando em considerando seus sentimentos, pensamentos e ações envolvidos com a 
alimentação e nutrição. MATERIAIS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS OU DESENVOLVIDOS 01 Fita métrica 01 Adipômetro 01 Balança com 
estadiômetro Xerox para os formulários Material de educação nutricional (produzido através de oficinas com os alunos) VIABILIDADE 
FINANCEIRA Os recursos financeiros utilizados serão para combustível dos profissionais e material para impressão para as oficinas e posteriormente, 
para as dinâmicas. Materiais como fita métrica, adipômetro e balança serão utilizadas do professor ou do Centro de Saúde atendido. Impacto 
social As rodas de conversa através da terapia nutricional em grupo como opção para educação em saúde permitem que os profissionais da saúde e 
usuários dos serviços estabeleçam uma relação dialógica com base na escuta, no respeito e na valorização das experiências, das histórias de vida e da 
visão de mundo de cada um. A terapia em grupo é uma ferramenta que possibilita a valorização dos saberes e práticas dos sujeitos e contribui para a 
formação de opiniões e atitudes uma vez que na interação com os outros, as integrantes podem se sentir mais à vontade para dialogar e compartilhar 
experiências, ensejando um sentimento de ajuda mútua. Abrangência geográfica O posto de saúde atende aproximadamente 36 mil pessoas entre o 
bairro de Fátima e Parreão na cidade de Fortaleza. Nunes, J. M.; Oliveira, E.  N.; Machado, M. F. A. S.; Costa, P. N. P.; Vieira, N. F. C. Ser mulher e 
participar de grupo educativo em saúde na comunidade: motivações e expectativas. Rev enferm UERJ, Rio de Janeiro, 2014 jan/fev; 22(1):123-8.

Docente orientador: Ticihana Ribeiro de Oliveira E-mail: ticihanaoliveira@hotmail.com

Título PROJETO “NUTRINDO SORRISOS: O LÚDICO COMO ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL”

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Apesar de todas as discussões geradas e conquistas obtidas no âmbito da Segurança Alimentar e Nutricional, quando não é assegurado o Direito 
Humano à Alimentação Adequada (DHAA) e outras necessidades humanas básicas, são geradas situação de insegurança alimentar (DIAS, 2011). Dentre 
as estratégias utilizadas para promoção da qualidade de vida, prevenção e auxílio no combate das doenças, a educação nutricional é o cerne norteador 
de qualquer intervenção, podendo apresentar resultados extremamente positivos quando desenvolvida na infância (MARIN; BERTON; SANTO, 2009). 
As crianças e os adolescentes, representam um grupo ávido por informações, por estarem iniciando um processo de afirmação da sua identidade 
alimentar . O lúdico no contexto escolar reforça que a brincadeira, a alegria e a diversão contribuindo expressivamente no processo de aprendizagem 
(SILVA et al., 2013; GONÇALVES e RIBEIRO, 2014; TORAL, CONTI e SLATER, 2009) JUSTIFICATIVA: A produção do conhecimento no ambiente escolar 
para a formação de cidadãos mais críticos e mais conscientes auxilia no combate ao avanço da obesidade e demais agravos com este público. 
OBJETIVOS: Diante da importância do desenvolvimento de ações e estratégias para promoção da saúde no ambiente escolar, o presente estudo tem 
como objetivo apresentar atividades lúdicas diversificadas para escolares sobre alimentação saudável. METODOLOGIA: O projeto será do tipo aplicado, 
de campo, com uma característica intervencionista, apresentando levantamento de dados qualitativos e quantitativos. O estudo será realizado em 
escolas públicas do município de Fortaleza- Ceará, durante o período de um ano, decorrido entre janeiro e dezembro  de 2019. Serão desenvolvidas 
atividades educativas com características lúdicas, envolvendo jogos, teatros, brincadeiras e dinâmicas infantis, com a participação de alunos e 
professores do Centro Universitário Estácio do Ceará. Serão abordadas temáticas sobre alimentação saudável, incluindo assuntos do próprio currículo 
escolar e demais atualidades sobre nutrição. As atividades serão realizadas com frequência mensal, em encontros de uma hora de duração. Os alunos 
das escolas serão estimulados a participarem das atividades por meio de reforçadores positivos, havendo envolvimento dos professores das 
instituições, colaboradores e familiares. Serão levantados também dados com os familiares por meio da  aplicação de dois questionários adaptados e 
organizados em duas dimensões: (I) Insegurança Alimentar e Nutricional, e (II) Características sócio-econômicas. VIABILIDADE ECONÔMICO-
FINANCEIRA: O estudo não acarretará em custo para Instituição de Ensino proponente, sendo o patrocínio dos materiais utilizados levantado com 
parcerias propostas pelo professor coordenador do projeto, além de contar com iniciativas de aproveitamento de matéria prima reciclável e oficinas 
realizadas pelos alunos, estimulando o conceito de sustentabilidade. METAS: O projeto apresenta como metas principais a promoção da saúde através 
de recursos lúdicos envolvendo a brincadeira e a alegria no momento da aprendizagem. Além disso, procura trazer para o aluno da graduação uma 
reflexão sobre sua prática como futuro profissional e suas possibilidades de atuação, envolvendo conceitos como formação cidadã e responsabilidade 
social junto à comunidade em seu entorno. IMPACTO SOCIAL: A educação nutricional promovida de maneira atraente para os escolares possibilita 
maior amplitude no objetivo de prevenir os agravos dos distúrbios nutricionais, contribuindo na saúde de toda a família. O envolvimento do aluno de 
graduação nesta experiência colabora também para formação de um profissional mais sensível para as questões sociais da comunidade. ABRANGÊNCIA 
GEOGRÁFICA : O estudo envolverá o ambiente de formação acadêmica e a comunidade em seu entorno, levando os alunos para dentro do ambiente 
das escolas públicas, e extravasando consequentemente esse conhecimento para o restante da sociedade.

Docente orientador: Samara de Almeida Mesquita Rosa E-mail: marameida@yahoo.com.br
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Título JOGOS DE LINGUAGEM, ATOS DE FALA E CONVERSAS DE AUTISTAS DA CASA DA ESPERANÇA COMO FORMA DE VIDA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Projeto “Jogos de Linguagem, Atos de Fala e Conversas de Autistas da Casa da Esperança como Forma de Vida” surgiu para dar continuidade ao 
projeto de extensão de 2018, “Voz e Esperança aos Autistas!”, com o objetivo de prosseguir contribuindo com a realização de ações contínuas para a 
transformação de uma realidade social: a violência sofrida por autistas na Cidade de Fortaleza, ao serem excluídos do mundo da escola e do trabalho 
produtivo.  Com quase um ano de projeto de extensão, desenvolvido em campo na Casa da Esperança, constatou-se que os autistas, em sua maioria, 
não conseguem  levar uma vida com independência e autonomia. Muitos ainda sofrem violência no sistema educacional tradicional, que os exclui das 
escolas regulares e até mesmo das escolas especiais. Apesar de a Legislação (Lei Nº 12.764/2012 - Direitos da Pessoa com TEA e Lei Nº 13.146/2015) 
garantir acesso à educação, muitas crianças e jovens são ainda vítimas de práticas excludentes em diversos ambientes sociais. Nessa conjuntura, esta 
proposta de projeto de extensão pretende mais que contribuir com os alunos do Curso de Graduação em Psicologia sobre os conhecimentos acerca do 
autismo e de suas formas de interação social. A proposta também tem a pretensão de viabilizar a diminuição do preconceito e o desenvolvimento de 
uma escuta sensível, com uma questão de ordem metodológica que vê a linguagem pelo integracionismo como interação social, como ação, como 
forma de vida, e os sujeitos como atores sociais, que envolve não somente o comportamento vocal dos autistas, mas também “muitos tipos de 
comportamentos integrados em uma sucessão de eventos integrados que podem ocorrer no momento da comunicação” (ALENCAR, 2009, p. 126). 
Diante disso, objetiva-se: continuar fortalecendo as práticas de letramento com os autistas por meio de uma metodologia com jogos de linguagem 
(cirandas de leitura, oficina de produção de poesia, oficina de narração, saraus literários, produção de livros, fóruns de diálogos de pais e de autistas 
etc.), bem como trabalhar com princípios de concepções integracionistas do discurso e da análise da conversação. Além disso, serão também nossos 
objetivos específicos colaborar com o uso social, terapêutico e emancipatório da linguagem (ALENCAR, 2014) do autista, para o desenvolvimento da 
conscientização e da inclusão deles na sociedade atual; intervir na promoção da saúde e da educação, com um discurso mais acolhedor e empático ao 
cidadão autista; e, por meio da integração entre alunos de Graduação, principalmente os de Psicologia, com os autistas, promover ações lúdicas com 
os pacientes da Casa da Esperança, como jogos recreativos – individuais e coletivos –, sempre focando o processo de interação. Pretende-se, com isso, 
possibilitar a construção de novos conhecimentos acerca do autismo, por meio de uma prática dialogada, lançando luz sobre o que os próprios autistas 
têm a dizer enquanto atores e protagonistas sociais ativos.  O projeto tem viabilidade econômico-financeira, uma vez que não existirá custos. Há um 
convênio entre o Centro Universitário Estácio do Ceará e a Fundação Casa da Esperança e um Projeto Guarda-Chuva, aprovado pelo Comitê de Ética de 
Pesquisas com Seres Humanos que também resguarda a ética desse projeto. Referências: ALENCAR, C. N. Linguagem e medo da morte: uma 
introdução à linguística integracionista. Fortaleza: EDUECE, 2009. ALENCAR, C. N. Pragmática cultural: uma visada antropológica sobre os jogos de 
linguagem. In: SILVA, D. N.; FERREIRA, D. M. M.; ALENCAR, C. N. (Orgs.) Nova Pragmática: modos de fazer. São Paulo: Cortez, 2014. DOURADO, F. 
Autismo e cérebro social: compreensão e ação. Fortaleza: Premius, 2012. BRASIL. Lei Nº 12.764/2012 - Direitos da Pessoa com TEA.

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

Tecnologia da Informação

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

Título DESAFIOS DA INCLUSÃO SOCIODIGITAL DA MAIORIDADE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Este projeto pretende realizar uma parceria com o Instituto Senior, e assim cooperar em sua missão, qual seja,  a  oferta de atividades para a 
comunidade de pessoas com faixa etária acima de quarenta anos. Será ofertada uma programação de atividades obedece a um planejamento 
quinzenal visando o atendimento das necessidades e interesses deste público alvo, através de cursos, palestras, oficinas, passeios e  conquista de novas 
amizades,  estímulo ao desenvolvimento físico e mensal e o compartilharmento de experiências, possibilitando ainda o  desenvolvimento de 
habilidades e o convívio social.   utosenior.webnode.com/ OBJETIVO O projeto visa a integração das pessoas da terceira idade à sociedade. Sua ação 
tem como propósito à implantação de um programa de extensão universitária destinada a terceira idade, eixo cultural cada vez mais presente e 
participante em nossa sociedade.  Sua abrangência vai além da disponibilização de cursos e eventos, mas tem por objetivo a inclusão de outros temas 
de interesse do idoso, sempre associando sua integração à sociedade e  às novas tecnologias.  JUSTIFICATIVA A terceira idade, eixo cultural está cada 
vez mais presente e participante em nossa sociedade, vem em crescente expansão motivada pela longevidade possibilitada pelas condições  de saúde e 
psicosociais.  METODOLOGIA Inicialmente será realizada uma pesquisa exploratória com vista à criação de um banco de dados de características dos 
idosos associados ao Instituto Sênior. Realização de uma análise qualitativa visando uma categorização (em 4 segmentos), onde pretende-se a 
indicação de uma plano de trabalho adequado às  condições físicas, sociais e psicológicas do idoso; Análise do Impacto alcançado com a aplicabilidade 
do plano de ação estabelecido, indicando o quanto esse idoso se desenvolveu durante todo o processo.  VIABILIDADE ECONÔMICA Para isso seria 
usado os próprios laboratórios do Instituto Sênior e da Estácio – FIC, pois já existe uma parceria entre ambos.   METAS Nossas metas é ajudar o idoso 
a se capacitar, ajudar na recuperação e além de tudo ensinar e introduzi-los na sociedade e no meio de jovenss também, fazendo-os se sentir mais 
confortáveis em ambientes diferentes e fazendo-os aproveitar a melhor a vida.   O grande impacto social que causaria seria  o desenvolvimento 
desses idosos, a melhoria social deles e a inclusão dos mesmos na “sociedade moderna”, fazendo com que eles saibam que alguém se importa com 
seus esforços.   ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA A abrangência geografica do projeto se dará, inicialmente, no estado do Ceará, tendo em vista  que o 
alvo inicial será os associados ao Instituto Sênior.

Docente orientador: Janete Pereira do Amaral E-mail: janete.amaral@estacio.br
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Título GAMIFICANDO A ESTÁCIO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Os jogos eletrônicos fazem parte da cultura do homem atual. Estudar seus componentes e sua influência dentro da sociedade garantem dados para 
que novas soluções em tecnologia possam ser desenvolvidas, buscando ajudar os usuários em suas atividades diárias.  Engajamento é essencial dentro 
do ambiente universitário e, portanto, professores devem ter recursos compatíveis com a linguagem da nova geração de alunos na prática acadêmica. 
Objetos de aprendizagem foram usados durante anos através do software educacional, a maioria sem sucesso. O dilema persiste: como aliar a 
tecnologia, tão presente e atuante, com o engajamento dos alunos através das linguagens digitais, nas práticas acadêmicas? Os jogos digitais são a 
solução. O ato de jogar de forma lúdica, segundo Huizinga, permite que usuários, dentro de sua imersão, encarem desafios com alta motivação. Pode-
se construir mecânicas de jogos que permitam conter em suas narrativas ou jogabilidade aspectos que possam favorecer o aprendizado. O desafio do 
design de jogos é aliar diversão com educação. Produtos desse tipo são feitos sob encomenda e demandam muitos insumos. Para atender a demandas 
da Estácio na criação de produtos do curso de Jogos Digitais, criou-se o projeto de Extensão Gamificando a Estácio. Usando técnicas da gamificação, 
foram produzidos jogos que foram usados por alunos dos Campi. Aprendendo com as experiências e formatando processos amadurecidos nessa 
prática, foram produzidos dois jogos digitais para os cursos de Arquitetura (1000 alunos) e Nutrição (600 alunos), através do BAE 2018, onde fomos 
contemplados. Neste novo ciclo, daremos continuidade ao projeto, a partir das lições aprendidas e resultados obtidos. Objetivos Gerais – Produzir 
pelo menos 3 jogos para disciplinas da Estácio, a serem testados e disponibilizados para a comunidade de alunos da instituição Específicos – 
Compartilhar a metodologia com grupos de desenvolvimento; estimular professores dos cursos da instituição a adotar práticas de Design Motivacional 
através dos games Metodologia Para garantir maior eficiência em relação ao projeto anterior, optou-se pela criação de jogos analógicos – 
percebemos que os jogos digitais necessitam de hardware específico durante as aulas, o que dificultou a aplicação dos jogos em muitos contextos, 
além de contar com equipe maior para desenvolver o jogo, gerando maior risco. O projeto se dará com um grupo de 2 a 4 alunos, orientados pelo 
proponente, que trabalharão em conjunto no desenvolvimento de até 3 produtos analógicos em disciplinas de cursos diferentes, gerando assim 
produtos que facilmente podem ser adquiridos pelos professores e utilizados em sala de aula. Fases 1 – Pré-produção – promoção do fórum de 
gamificação da Estácio, onde os representantes dos cursos apresentarão seus problemas; geração do High Concept – a equipe será formada por alunos 
multidisciplinares. 2 – Desenvolvimento – o desenvolvimento seguirá os referenciais do gerenciamento de projetos em PMBOK, com geração de 
relatórios, intensa prototipação e testes. 3 – Entrega – nos prazos do cronograma, os produtos serão entregues para os professores e testados em 
sala. Todos os testes com usuários e estudos de usabilidade serão de responsabilidade dos professores envolvidos, bem como análises nessa fase. Os 
produtos desenvolvidos serão distribuídos em arquivos PDF, com manual de instruções, indicação de uso no plano de aula da disciplina e arquivos do 
jogos em si. Referências CHOU, Yu-Kai; Actionable Gamification: Beyond Points, Badges, ans Leaderboards: Octalys media, 2015. Digital GULARTE, 
Daniel. Jogos eletrônicos: 50 anos de interação e diversão : 2AB, 2011. HUIZINGA, Johan. Homo ludens: a study of the play element in culture. Boston: 
Beacon Press, 1971. SALEN, Katie; ZIMMERMANN, Eric. Rules of play: game design fundamentals. Cambridge : The MIT Press, 2004. 1 CD-ROM.
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2019 - ESTÁCIO FLORIANÓPOLIS

Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título EMPREENDEDORES DO FUTURO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Florianópolis é reconhecida nacionalmente e internacionalmente por sua competência aos negócios de base tecnológica, que possuem a inovação 
como fator estratégico de alto valor agregado, fruto de um capital social altamente qualificado. Contudo, é possível verificar uma desigualdade elevada 
nas oportunidades de inserção das pessoas nesse mercado, justamente por exigir uma alta capacitação para garantir a empregabilidade no setor 
tecnológico. Esse cenário já pode ser percebido na região norte da ilha de Florianópolis, no entorno do Sapiens Parque, onde as empresas possuem 
uma demanda por um pessoal altamente qualificado, com isso promove a exclusão social de uma parcela significativa da população que não tem 
acesso à conhecimentos qualificados em temas como empreendedorismo, inovação e tecnologia. Pensando nas gerações futuras, o projeto de 
extensão “Empreendedores do Futuro” tem como objetivo despertar habilidades ligadas ao empreendedorismo inovador nos estudantes da rede 
pública das escolas do norte da ilha de Florianópolis, instigando-os a desenvolver projetos que combinem sustentabilidade e oportunidades de criação 
de novos produtos e serviços que atendam às demandas do ecossistema local de inovação, garantindo assim, a inserção dos jovens nesse mercado de 
trabalho altamente exigente do Sapiens Parque. A metodologia utilizada será a “Simulação de Negócios”, onde grupos de estudantes da rede pública 
formarão times empreendedores, responsáveis por desenvolver seus projetos desde à concepção da ideia, modelagem e plano de negócio, execução 
operacional, captação de recursos com investidores locais, para viabilidade econômica cada time de empreendedores será responsável por emitir 
"ações" e captar "investidores anjos" (empresários locais padrinhos dos projetos), ao final será realizada a elaboração dos demonstrativos executivos e 
financeiros, com a distribuição de resultados econômicos e ainda a negociação com empresários locais para aqueles negócios desenvolvidos pelos 
times que apresentem viabilidade. Durante todo esse processo os times receberão a assessoria de alunos do curso de administração da Faculdade 
Estácio de Florianópolis, promovendo assim, a inserção dos acadêmicos com a realidade do ecossistema local de negócios, bem como contribuindo 
com o desenvolvimento de novas soluções que atendam a demanda latente do mercado empresarial.

Docente orientador: César Panisson E-mail: cesar.panisson@estacio.br

Tecnologia da Informação

Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação

Título PROGRAMAÇÃO NA ESCOLA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
As atividades recreativas tradicionais que conhecemos na nossa infância, como pular corda e bolinhas de gude, estão cada vez mais raras. As crianças 
do século XXI nasceram em período tecnológico, onde as crianças antes mesmas de serem alfabetizadas aprendem a utilizar os aparelhos   eletrônicos 
(PAIVA, COSTA, 2017).   A tecnologia pode ser uma grande aliada no ensino das crianças e adolescentes, tanto nas escolas quanto em casa. Nas 
escolas, as tecnologias são um importante complemento às práticas pedagógicas, pois fornecem a todos os alunos, um apoio de trabalho muito amplo 
e aprofundado (PIRES, 2012). É nesse sentido que esta proposta de extensão apresenta o projeto: Programação na Escola, que visa aliar a tecnologia e 
o ensino da Programação, para que crianças e adolescentes tenham melhor desempenho na vida escolar e social. JUSTIFICATIVA •	Desenvolver o 
pensamento computacional: é uma abordagem para a resolução de problemas utilizando o computador; •	Colaboração: computação é uma disciplina 
intrinsecamente colaborativa; •	 Impactos éticos e globais na comunidade: princípios de privacidade, segurança de rede, licenças de software e 
direitos autorais devem ser ensinados; •	Faltam programadores para suprir a demanda do mercado de trabalho: em SC existem várias empresas que 
não conseguem preencher suas vagas; •	Captação de alunos para o curso de Sistemas de Informação na Estácio Florianópolis: o ensino de 
programação na escola pode despertar o interesse desses alunos para seguir os estudos na área da computação. OBJETIVO O objetivo geral deste 
projeto é ensinar Programação aos alunos de escolas públicas de Florianópolis com a integração do ensino em diversas áreas (estudos sociais, 
matemática, etc.) e melhorar o desempenho do ensino. METODOLOGIA Enquadramento metodológico: •	Classificação quanto à Natureza da 
Pesquisa: aplicada; •	Classificação quanto à Abordagem do Problema: qualitativa e quantitativa; •	Classificação quanto aos Objetivos: esta é uma 
pesquisa exploratória. Condução do Projeto  A ferramenta a ser utilizada para ensinar programação na escola é o Scratch. É um software livre, com 
materiais em português, desenvolvido no MIT (Massachusetts Institute of Technology) que se constitui como uma linguagem de programação visual e 
permite ao usuário construir interativamente suas próprias histórias, animações, jogos, simuladores, ambientes visuais de aprendizagem, músicas e 
arte. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA •	Recursos Humanos: uma professora, a autora deste projeto de extensão; •	Recursos Materiais: 
Computador (professora dispõe a utilizar os seus próprios equipamentos); Sala para as reuniões, onde pretende-se utilizar a infraestrutura da 
universidade. •	Recursos Financeiros: os recursos financeiros necessários são os oferecidos neste edital (uma bolsa ao professor executor). METAS A 
meta planejada neste projeto de extensão é atender 2 turmas de alunos, de aproximadamente 25 alunos em cada turma, totalizando 50 alunos 
atendidos no projeto. 	 IMPACTO SOCIAL •	Melhorar o desempenho em sala de aula: aprender a lógica da computação ajuda o raciocínio e melhora 
o desempenho em outras disciplinas  •	Professores como facilitadores: ao ensinar a linguagem da programação, os professores passam a ser 
facilitadores do aprendizado •	Inovação: uma inovação que cria um novo modelo e força o ensino.  •	Tendência mundial: escolas de todo o mundo 
vêm aderindo à tendência.  ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA A abrangência pretendida neste projeto de extensão é de 2 escolas: •	E.B José do Valle 
Pereira: localizada no bairro João Paulo; •	Escola EBIAS – Escola Básica Intendente Aricomedes da Silva, no bairro da Cachoeira do Bom 
Jesus. REFERÊNCIAS PAIVA, N. M. N. D.; COSTA, J. D. S. A influência da tecnologia na infância: desenvolvimento ou ameaça?  2017. PIRES, S. M. B. As 
TIC no currículo escolar EDUSER: revista de educação, 2012.
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2019 - ESTÁCIO FMJ

Saúde

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título “RESSUSCITAÇÃO”: DISSEMINANDO O SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA A PARTIR DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Estima-se que no Brasil ocorrem 200 mil paradas cardiorrespiratórias (PCR) ao ano, dos quais 50% ocorrem em ambiente hospitalar e a outra metade 
em ambientes extra-hospitalares (GONZALEZ et al., 2013). Cerca dessas 95% das vítimas morrem antes de chegar ao hospital. A PCR, é tempo 
dependente, estimando-se que para cada minuto em que a vítima fica sem Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), cerca de 10% de sua chance de 
sobrevida reduz (MORETTI; FERREIRA, 2010).  Segundo American Heart Association (AHA) (2015), o suporte básico de vida (SBV) compreende medidas, 
caracterizadas por compressões torácicas, abertura das vias aéreas, ventilação e desfibrilação. O reconhecimento da PCR e o início imediato do SBV são 
decisivos, e, portanto, o treinamento da população leiga, é fundamental. O ensino aos estudantes tem grande impacto, já que, são potenciais 
multiplicadores de informação. Para tanto, deve-se privilegiar metodologias ativas, como a simulação realística. Justificativa: A baixa sobrevida da PCR 
deve-se à deficiência no seu reconhecimento e à ausência de intervenções imediatas. Ampliar o conhecimento sobre RCP, contribui para o aumento da 
sobrevivência. Considera-se ainda, que essas atividades possibilitam ao graduando, o desenvolvimento de habilidades de educação em saúde, 
necessárias para o exercício da futura profissão. Destaca-se que extensão com esse escopo têm caráter inédito na Região do Cariri, o que dará 
visibilidade à ESTACIO FMJ. Objetivo geral: Disseminar conhecimento sobre RCP para estudantes do nível médio, a partir de simulações realísticas. 
Objetivos específicos: Desenvolver habilidades de RCP em estudantes do nível médio. Capacitar graduandos em Enfermagem acerca do SBV em RCP. 
Possibilitar aos extensionistas o desenvolvimento de habilidades para educação em saúde.   Metodologia: O projeto será executado por estudantes do 
curso de Enfermagem da ESTACIO FMJ, em escolas de nível médio da Região do Cariri, Ceará, Brasil. Os discentes envolvidos no projeto, participarão de 
oficinas sobre RCP a partir de explanações teóricas e cenas com simulação. Serão construídos tórax artesanais com garrafas pet, para aplicação das 
compressões cardíacas, seguindo a experiência de diversas instituições brasileiras, como o SAMU. Esses bonecos permitem treinamento em massa, 
com consciência ambiental e sustentável. As intervenções serão realizadas nas escolas, e após breve explanação teórica, dar-se-á início às estações 
práticas, com demonstração e reprodução das técnicas. Para finalizar, será realizada a simulação, utilizando atores humanos padronizados, maquiagens 
e figurinos compatíveis com o agravo. Viabilidade econômico-financeira: Materiais permanentes: tórax padrão de RCP e desfibrilador externo de 
treinamento. Outros: Cartolinas. Pincéis. Blusas padronizadas. Banner ilustrativo. Tecidos, aviamentos e costura para bonecos artesanais. Valor total: 
Quinhentos reais. Metas: Capacitação teórico-prática para graduandos enfermagem sobre o SBV em RCP; Realização de dezesseis momentos 
educativos para estudantes do nível médio. Impacto social: O projeto tornará os estudantes aptos para atuarem em PCR ocorridas no ambiente extra-
hospitalar, e assim, poderão salvar vidas direta, e indiretamente, ao disseminar o conhecimento adquirido. Abrangência geográfica: Escolas do nível 
médio da região do Cariri, Ceará, Brasil. Referências AMERICAN HEART ASSOCIATION - AHA. Destaques das Diretrizes da American Heart Association 
2015 para RCP e ACE. 2015. Disponível em: https://eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-AHA-Guidelines-Highlights-
Portuguese.pdf GONZALEZ, M. M. et al. I Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira 
de Cardiologia. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 101, n. 2, 2013. MORETTI, M. A.; FERREIRA, J. F. M. Um novo conceito: Ressuscitação 
cardiocerebral. Revista da Sociedade de Cardiologia, São Paulo, v. 20, n. 2, p. 224-229, 2010.

Docente orientador: Cíntia de Lima Garcia E-mail: cintiadelimagarcia@hotmail.com

Título AMIGO DO PEITO - ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO PARA DOENÇAS CARDIOVASCULARES

DESCRIÇÃO DO PROJETO
As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte na população adulta em todo o mundo. De acordo com a American Heart Association, os 
fatores de risco comumente associados à doença cardiovascular são: dislipidemia, obesidade, hipertensão arterial, diabetes e tabagismo. Além destes, 
o risco de eventos cardiovasculares aumenta com a idade, assim como, a prevalência da síndrome metabólica. O Projeto de Extensão intitulado Amigo 
do Peito - Estratificação de Risco para Doenças Cardiovasculares na Estratégia Saúde da Família tem por objetivo realizar a estratificação de risco para 
doenças cardiovasculares nos pacientes cadastrados no Programa de Hipertensão e /ou Diabetes em uma equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) 
situada no município de Juazeiro do Norte-Ceará e empoderar a população acerca da prática de hábitos saudáveis, assim, proporcionando uma melhor 
qualidade de vida aos indivíduos assistidos e a redução de possíveis agravos à saúde, a partir de uma estratégia de educação continuada, 
interdisciplinar e integral. Propondo instigar nos discentes do curso de Enfermagem uma visão holística acerca da assistência a população em risco do 
desenvolvimento de agravos cardiovasculares frente a essa nova demanda caracterizada pelos altos índices de morbimortalidade. As atividades serão 
desenvolvidas em uma ESF no município de Juazeiro do Norte, Ceará e terão como prioridades: realizar a busca ativa dos indivíduos para estratificar o 
risco para doenças cardiovasculares, atendimento qualificado atendendo as demandas da população e educação em saúde. Além do empoderamento 
de seus familiares diante da relevância da adesão de hábitos saudáveis para o desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida. Como resultados 
esperados temos: Aceitação dos testes para a estratificação de risco, conscientização do cliente a respeito do seu quadro, adesão às atividades de 
educação continuada e consequente sensibilização para prática de alimentação saudável, terapia medicamentosa (quando se fizer presente), prática de 
atividade física entre outras práticas para uma vida saudável e equilibrada.
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Título ARTENF: A ARTE COMO TERAPIA EM AMBIENTE ONCOLÓGICO PEDIÁTRICO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O ambiente hospitalar é um local de cuidado e tratamento que gera sofrimento seja de ordem psíquica, física e mental. O tratamento oncológico de 
pacientes pediátricos, apesar da presença e apoio da equipe de saúde e dos cuidados gera, inevitavelmente, sofrimento da criança demostrado pela 
tristeza, irritabilidade e alterações de humor podem dificultar ou prejudicar o tratamento dos pacientes (SOSSELA e SAGER, 2017). A arteterapia se 
apresenta como um recurso capaz de amenizar tal situação uma vez que é um processo da expressão do criar capaz de permitir ao sujeito a expressão 
simbólica de suas experiências vividas (COLOMBO, 2018). Justificativa O uso das ferramentas da arteterapia irá trazer benefícios para a saúde mental e 
física dos pacientes uma vez que irá ajudar o enfrentamento da terapêutica dolorosa e a drástica mudança do ambiente hospitalar já que o ambiente 
humanizado melhora a maneira de agir e de se comunicar do paciente garantindo assim a continuidade e sucesso do tratamento. Objetivo Geral 
Amenizar a tensão, o sofrimento e os sentimentos da criança e seus familiares, em especial, durante o processo de tratamento oncológico por 
intermédio da Arteterapia. Objetivos Específicos Criar laços de integração e interação entre as pessoas, na unidade de apoio ao tratamento do câncer; 
Tornar a unidade de apoio à criança com câncer mais acolhedora tornando o tratamento mais humanizado; Melhorar a qualidade de vida das crianças 
em tratamento oncológico; Avaliar as ações e os processos utilizados pela arteterapia, utilizando recursos lúdicos e artísticos, no enfrentamento do 
câncer infantil. Metodologia Estudo transversal a ser executado por discentes do curso de Enfermagem da Estácio FMJ em Casas de Apoio a Criança 
com câncer no município de Barbalha-Ceará. O público-alvo serão as crianças em tratamento oncológico e seus cuidadores. Os discentes selecionados, 
participarão de oficinas de capacitação teóricas e práticas sobre os recursos da arteterapia e realizarão intervenções no local supracitado. Objetivando 
contribuir à produção científica acadêmica o projeto será submetido à apreciação do comitê de ética em pesquisa. Viabilidade econômico-financeira 
Materiais de uso contínuo: folhas de oficio, lápis, pincéis, massinha de modelar, TNT, lápis de cor, tintas, cola, tesouras, garrafas de pet, latas de leite 
vazias, papel higiênico, apontador, blusas padronizadas, crachás e banner. Orçamento: oitocentos reais. Metas Capacitação teórica e prática dos 
discentes sobres os recursos da arteterapia; Construir relação saudável entre as crianças, seus responsáveis e profissionais da casa de apoio à criança 
com câncer; Melhorar a adesão e o entendimento da criança e seus familiares frente ao tratamento; Desmistificar mitos da família em relação ao 
serviço oferecido; Estimular o desenvolvimento da capacidade de auto expressão como resposta as interferências do meio; Realização de momentos 
educativos e interativos entre os discentes e as crianças. Impacto social O projeto contribuirá para o melhor enfrentamento do processo de 
adoecimento e tratamento da criança frente ao ambiente hospitalar ajudando a superarem o momento de instabilidade física e emocional que a 
doença e a hospitalização trazem. Assim, a Arteterapia será uma ferramenta terapêutica mais favorável à promoção da saúde física, psíquica e 
emocional da criança e dos seus familiares. Abrangência geográfica O projeto será desenvolvido em casas de apoio a crianças com câncer que atendem 
a crianças de diversos municípios atendidos em hospital de referência em oncologia pediátrico da região do cariri. Referências COLOMBO, E.; 
ANTÚNEZ, A. Ateliê de Desenho de Livre-expressão com Crianças Acolhidas: Reflexões a Partir da Fenomenologia da Vida. Revista de Cultura e Extensão 
USP, v. 19, p. 59-72, 17 maio 2018. SOSSELA, Cláudia Roberta; SAGER, Fábio. A criança e o brinquedo no contexto hospitalar. Rev. SBPH, Rio de Janeiro, 
v. 20, n. 1, p. 17-31, jun.  2017.
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Título CIRANDA DOS PÉS: UM ENCONTRO PARA PREVENIR, EDUCAR E CUIDAR

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Pé Diabético é uma complicação do Diabetes Mellitus (DM) e suas consequências provocam desgaste físico-psicossocial do paciente e de seus 
familiares, desde feridas crônicas e infecções até amputações de membros inferiores, além dos elevados custos. Grande parcela dos casos de 
amputações de membros inferiores em pessoas com DM é evitável (CAIAFA, 2011). O exame periódico dos pés é uma estratégia que propicia a 
identificação precoce das alterações e assim possibilita estabelecer o tratamento oportuno das alterações, prevenindo complicações do Pé Diabético. 
JUSTIFICATIVA: DM é considerado uma das grandes epidemias mundiais do século XXI, sendo um grande desafio para os sistemas de saúde de todo o 
mundo. O Brasil é o quarto país do mundo em número de casos e o Ceará a prevalência é de 4,9% na população adulta local (BRASIL, 2014). Desta 
forma, torna-se urgente e necessária a implantação da Atenção Integral ao diabético, incluindo a abordagem do membro inferior vinculada aos 
cuidados gerais, para, sobretudo melhorar a qualidade de vida e aumentar a sua sobrevida. Diante dessas reflexões, justifica-se importância do 
trabalho multiprofissional na prevenção do pé diabético quanto à identificação das necessidades de cuidado, à promoção e à proteção da saúde das 
pessoas com DM, atuando como cuidador e educador. OBJETIVO: Desenvolver ações voltadas para atenção integral ao paciente diabético na Estratégia 
Saúde da Família. MÉTODO: Trata-se de uma proposta de intervenção com abordagem qualitativa a ser desenvolvida com usuários diabéticos 
vinculados à Unidade de Saúde Vereador Adauto Batista Palitot, esta, localizada em Juazeiro do Norte-CE, no período de Fevereiro de 2019 a Janeiro de 
2020. Pretende-se desenvolver ações educativas, bem como avaliação sistemática do pé. Os facilitadores do processo serão acadêmicos dos cursos de 
enfermagem, fisioterapia e farmácia vinculados a Estácio FMJ. VIABILIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA: Grampos para grampeador, lápis 2B ou HB, 
marcador de texto, combustível pra translado/passagem, prancheta, papel a4 cartucho de tinta preta cartucho de tinta colorida  xérox impressora 
computador com acesso a internet serviços de telefonia saco plástico bacias de ágata jarra sabonete líquido papel toalha diversos (tintura de aroeira, 
aveia, emoliente) bolas de gude diapasão com 128Hz de frequência, monofilamento,  balança digital, glicosímetro e luvas de procedimentos. METAS: 
Realizar consultar de rotina na UBS mensalmente; Realizar os encaminhamentos e acompanhamentos laboratoriais pertinentes a cada caso 
mensalmente; Implantar rotinas de atividades físicas e práticas de vida saudável trimestral. Identificar nos usuários as complicações relacionadas ao 
diabetes que contribuem para o desenvolvimento de problemas nos pés semanalmente; Adotar ou construir um instrumento que contemple os 
componentes de um exame nos pés de clientes diabéticos até julho 2019; Orientar sobre os fatores de risco e medidas para a prevenção de úlceras nos 
pés semanalmente; Formular um plano de ensino para a prevenção de úlceras em pés de clientes diabéticos e familiares até novembro de 2019. 
IMPACTO SOCIAL: Melhorar a qualidade de vida dos usuários diabéticos; Estabelecer como rotina a avaliação do pé do diabético; Reduzir índices de 
amputação de membros (a médio e longo prazo); Reduzir casos de internamento por complicações do DM (a médio e longo prazo); Promover 
mudanças nos hábitos e estilo de vida pelos usuários diabéticos como redução do tabagismo, controle glicêmico, dieta alimentar, redução do 
sobrepeso e colesterol, prática de exercícios físicos regulares.  REFERÊNCIAS:  BRASIL. Ministério da Saúde. Pesquisa Nacional de Saúde: 2,5 milhões 
de habitantes do Ceará tem pelo menos uma doença crônica. 2014. CAIAFA, Jackson Silveira et al. Atenção integral ao portador de pé diabético. J. 
vasc. bras., Porto Alegre, v. 10, n. 4, supl. 2, p. 1-32, 2011.
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Título SEGURANÇA DO PACIENTE NO PERÍODO PERIOPERATÓRIO: INTERVENÇÕES EDUCATIVAS EM ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Na década de 1990 surgiu um maior interesse relacionado a segurança do paciente com a publicação americana ‘To err is human: building a safer 
health system’, do Instituto de Medicina, no qual os autores relataram a morte de 44.000 a 98.000 americanos resultantes de incidentes que, em 
grande parte, seriam evitáveis (TOFFOLETTO; RUIZ, 2013). No Brasil, o Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente em 
2013, com o objetivo de implementar medidas assistenciais, educativas e programáticas e ainda iniciativas voltadas à segurança do paciente em 
diferentes áreas da atenção, organização e gestão de serviços de saúde por meio da implantação da gestão de risco e de Núcleos de Segurança do 
Paciente nos estabelecimentos de saúde (BRASIL, 2013). JUSTIFICATIVA: Tendo em vista que os profissionais de enfermagem são responsáveis por uma 
grande parte das ações na assistência, a enfermagem encontra-se em posição privilegiada para reduzir a possibilidade de incidentes ao paciente, além 
de detectar as complicações precocemente e realizar as condutas necessárias para diminuir os danos, garantindo ainda uma participação fundamental 
nos processos que visam garantir e melhorar a qualidade da assistência prestada aos pacientes nas unidades de saúde. Neste contexto, diante da 
elevada frequência e gravidade do dano associado a erros, a insegurança em cirurgia emerge como um problema de saúde pública, apesar do pouco 
reconhecimento da sua extensão. A educação em saúde é um caminho para esclarecer temáticas relevantes e sensibilizar pacientes, impactando na 
promoção da saúde e prevenção de riscos de infecções e erros. OBJETIVOS: Realizar intervenções educativas em enfermagem com vista à segurança do 
paciente/familiares no período perioperatório. Favorecer a integração entre Universidade e comunidade mediante processos educativos em saúde. 
METODOLOGIA: A proposta tem abordagem qualitativa, do tipo projeto de intervenção universitária na comunidade. Discentes do Curso de 
Enfermagem da Estácio-FMJ irão desenvolver momentos educativos em saúde junto à pacientes/familiares que estivem hospitalizados (período 
perioperatório) na clinica cirúrgica e no centro cirúrgico do Hospital Municipal São Lucas, localizado no Juazeiro do Norte-Ce, no período de fevereiro 
de 2019 a janeiro de 2020. As temáticas trabalhadas serão desenvolvidas conforme o Protocolo de Segurança do Paciente. Ressalta-se que será 
respeitada a Resolução 510/2016 (BRASIL, 2016).  VIABILIDADE ECÔNOMICO-FINANCEIRA: Data show, computador, internet, passagens de ônibus/ 
gasolina para deslocamento, xérox, resma de papel A4, lápis de cor, borracha, tesoura, tinta guache, luvas de procedimento, álcool gel, gorros, 
máscaras, cartolinas, eva, cola branca, clorexidina e PVPI. METAS: Realizar oficinas educativas que contribuam com a segurança dos pacientes 
internados no perioperatório em 2019.1 e 2019.2. Possibilitar a construção do conhecimento com vista à educação para segurança do paciente/família 
hospitalizado no período de 2019.1 à 2019.2. IMPACTO SOCIAL: Capacidade de gerar reflexões com vista ao empoderamento do paciente e ações 
conducentes à saúde; Redução do uso de antibióticos e ônus com materiais hospitalares pela redução das infecções; Redução do risco de eventos 
adversos, procedimentos invasivos decorrentes de infeções e do tempo de internação. ABRANGÊNCIA GEOGRAFICA: Clínica cirúrgica e no centro 
cirúrgico do Hospital Municipal São Lucas, localizado na cidade do Juazeiro do Norte-Ceará.  REFERÊNCIAS:   BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. 
Ministério da Saúde. Resolução 510, de 07 de abril de 2016. Publicada no Diário Oficial da União, Brasília, DF...  BRASIL, Ministério da Saúde. Gabinete 
do Ministro. Portaria MS/GM nº 529, de 1 de abril de 2013.  TOFFOLETTO, M. C; RUIZ, X. R. Improving patient safety: how and why incidences occur in 
nursing care. Rev. Esc. Enferm. da USP., São Paulo, v. 47, n. 5, p. 1098-1105, 2013
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Projeto(s) do curso: Farmácia

Título ESPUMA DO BEM

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A proposta do projeto intitulado ‘‘espuma do bem’’, é desenvolver um shampoo para combater o parasita Phthiraptera sp. (piolho) obedecendo aos 
critérios de controle de qualidade para este produto, com a garantia de ser apto para uso. O produto manipulado será distribuído para entidades de 
caridade e escolas onde se observa uma incidência elevada do parasita, orientando os responsáveis ao modo de uso e cuidados com a higiene das 
crianças, com intuito de garantir uma melhor qualidade de vida. A classe social está diretamente ligada ao fato do piolho proliferar-se, geralmente em 
comunidades com maiores dificuldades tanto financeira, como sanitária, necessita-se da ajuda de outras pessoas, como doações e tratamento 
terapêutico que lhes proporcionem uma melhor qualidade de vida. 1.	DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA Um grande desafio atualmente no 
Brasil, principalmente na região nordeste, é o combate e controle à pediculose, no entanto não é visto nenhuma ação do governo que se relacione a 
esta patologia, o que leva a uma preocupação que deve ser considerada e analisada. Levantando em evidência uma vertente cientifica, é relevante 
ressaltar a definição dada pela OMS no que tange ao conceito de saúde, que seria não apenas a ausência de doença, mas sim um completo bem estar 
físico, mental e social, sendo assim, a pediculose merece a atenção da comunidade cientifica por ser uma patologia que interfere nos três aspectos, 
físico ao causar coceira e desconforto, mental, pois prejudica a autoestima e deixa de ter contato com outras pessoas por vergonha. Não existem 
números precisos para quantificar a ocorrência no Brasil, porém é possível notar que mesmo depois de tantas medidas profiláticas, a quantidade de 
pessoas infectadas ainda é grande, principalmente crianças de famílias com baixo poder aquisitivo, no entanto cabe destacar que a pediculose não está 
relacionada à classe social, sexo ou cor em seu conceito patológico, mas é verificado uma ocorrência maior em periferias e lugares onde se tem 
predominância de uma classe social mais baixa, por conta do grau de esclarecimento dessas pessoas e até mesmo pela falta de capital para ter acesso 
aos medicamentos que combatem essa doença.  2.	JUSTIFICATIVA O projeto de extensão torna-se relevante em razão do grande crescimento de 
pessoas abrigadas em instituições na região do Cariri, com o conhecimento da real necessidade e a preocupação de oferecer maior suporte (produto e 
informação)  será doado o shampoo para  a instiuição escolar aplicar, ou doar para aquelas pessoas que seja constatada a necessidade do uso, além do  
além de palestras aos pais e alunos como temas voltados para higiene pessoal, a fim de proporcionar um bem-estar e qualidade de vida. Os produtos 
como sabonete, creme dental, escova entre outros, serão obtidos através de campanhas dentro da instituição, afim de arrecadar esses produtos para 
as doações que serão realizadas duas vezes por semestre. 3.	JUSTIFICATIVA PARA CONTINUIDADE  Visto que a necessidade do controle do parasita 
tem de ser rotineira, e grande incidência das pessoas afetadas pelo parasita tem de ser feito um acompanhamento das entidades e escolas a fim de 
manter controle do parasita. Além dos produtos de higiene pessoal ser de uso diário as instituições precisando de quantidades elevadas destes 
produtos mensalmente. 4.	OBJETIVO  Desenvolver formulação de xampu para combater a proliferação do piolho 6.	VIABILIDADE 
FINANCEIRA Vidrarias/Componentes/Quantidade/Valor		 Béquer 1000 mL/2 un/R$ 40 Béquer 100 mL/2 un/R$ 10 Proveta 100 mL/2 un/R$ 
25 Proveta 1000 mL/2 un/R$ 110 Espátula/2 un/R$ 14 Gral c/ pistilo/1 un/R$ 14 Frasco Plástico 200 mL/100 un/R$ 100 Metilparabeno/60 g/R$ 
11 EDTA/50 g/R$ 20 Cloreto de sódio/250 g/R$ 10 Deltametrina/1 L/R$ 50 Propilenoglicol/2 L/R$ 66 Lauril Éter Sulfato de Sódio/3 L/R$ 26 OBS: O 
CUSTEAMENTO PODE SER MISTO. 7. META Atender 100 crianças/semestre 8 .REFERENCIA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE – OMS, 2017.
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Título PLANTANDO SABERES

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A utilização de vegetais como opção terapêutica é motivada pelo fácil acesso, comodidade, baixo custo, efeitos desejáveis, mas uma parte da 
população desconhece os riscos tais como efeitos colaterais, interações medicamentosas, riscos na gravidez (KLEIN et al, 2009). O surgimento de uma 
medicina popular com o uso de plantas, no Brasil, deve-se aos índios, agregado ao conhecimento trazido pelos negros e europeus (MENEZES, 2012). A 
Organização Mundial da Saúde (OMS) tem publicado em seus documentos oficiais sugestões para os países incentivarem a prática da medicina 
tradicional, visando minimizar, entre outros, a grande dificuldade das populações menos favorecidas quanto ao acesso ao medicamento. Em Juazeiro 
do Norte – CE as comunidades têm usado plantas medicinais como uma importante atividade terapêutica sem saber os perigos por elas causados, 
como intoxicação, efeitos adversos, interações medicamentosas.  A aplicação correta dos princípios ativos de uma planta necessita do preparo 
correto. Os efeitos colaterais estão relacionados as falhas de processamento, como identificação incorreta das plantas, necessidade de padronização, 
prática deficiente de processamento, contaminação, substituição e adulteração de plantas, preparação e/ou dosagem incorretas (CALIXTO, 2000).  A 
implantação do Plantando Saberes é fundamental para a formação dos alunos do curso de Farmácia, contribuindo com a formação generalista, 
humanista, crítica e reflexiva, para que possa atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor científico e intelectual. Assim, a inserção 
das plantas medicinais e do Curso de Farmácia no SUS, é mais uma justificativa para a implantação do Projeto, que baseado no Projeto Pedagógico do 
Curso procura contribuir para um ensino integrado ao serviço público de saúde e que dê respostas às necessidades concretas da população na 
formação de recursos humanos e na produção e disseminação do conhecimento adquirido.  Assim, o objetivo deste projeto de extensão é colaborar 
para o treinamento e capacitação de futuros profissionais farmacêuticos como também, contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população 
de Juazeiro do Norte – CE.  O projeto será desenvolvido por meio de um trabalho de educação ambiental e em saúde de caráter informativo sobre uso 
correto de plantas medicinais. Serão realizadas revisões sistemáticas das espécies pré-selecionadas para se obter as comprovações científicas e 
comparar com o uso na medicina popular, em seguida esses conhecimentos serão divulgados em palestras, debates e eventos científicos, nos locais em 
que as pessoas façam uso de plantas medicinais no cotidiano. Abrangendo a população em todas as faixas etárias, raça, sexo e escolaridade.  Para a 
realização das atividades serão necessárias a confecção de banners, panfletos e folders para auxiliar na difusão das informações sobre as plantas 
medicinais, apresentados no quadro abaixo: • 2000 Panfletos: 50,00   • 2000 Folders: 60,00   • 2000 Adesivos: 200,00  • 1 Banner: 45,00 Com 
desenvolvimento deste projeto, buscaremos parcerias e integração com outras instituições visando a integração com outros projetos e ações de 
ensino, pesquisa e extensão. Com esse trabalho, espera-se contribuir na conscientização dos riscos quanto ao uso inadequado de plantas, acarretando 
no bem-estar e na saúde da população, bem como a diminuição de gastos familiares com a aquisição de medicamentos.  KLEIN T, LONGHINI R, 
BRUSCHI ML, MELLO JCP. Fitoterápicos: um mercado promissor. Revista Ciência Farmacológica Básica Aplicada. 30(3):241-248. 2009. MENEZES, V. A. 
de; et al. Terapêutica com plantas medicinais: percepção de profissionais da estratégia de saúde da família de um município do agreste pernambucano. 
Odonto (São Bernardo do Campo), v. 20, n. 39, p. 111-122, 2012. CALIXTO, J.B. Efficacy, safety, quality control, marketing and regulatory guidelines for 
herbal medicines (phytotherapeutic agents). Braz J Med Biol Res. 33(2):179-89. 2000.
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Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título ELETROTERAPIA NAS AFECÇÕES NEUROLÓGICAS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
De acordo com o Ministério da Saúde (2013), as doenças cerebrovasculares ocupam a segunda causa de mortalidade, perdendo somente para os 
óbitos causados por doenças cardiovasculares. Dentre as terapias utilizadas para reabilitação dos indivíduos com sequelas do AVC destacam-se, 
atualmente, a estimulação elétrica funcional (FES), a Corrente Russa e a Corrente Aussie (Australiana). OBJETIVO: atuar no tratamento ambulatorial,  
utilizando o arsenal de recursos da Eletroterapia, no ganho de força muscular de pacientes com sequela de AVE. MÉTODOS: O projeto acontecerá no 
período de 2019.1 à 2019.2, respeitando três etapas que serão realizadas por todos os integrantes do projeto: 1 – Divulgação do projeto por meio de 
panfletos na Clinica Escola e Ambulatório de Medicina da Faculdade. Procura dos pacientes nos encaminhamentos já em lista de espera da Clinica, e os 
que chegarão após a divulgação do projeto, e, solicitação de comparecimento do indivíduo a Clínica Escola para triagem e avaliação. 2 – Triagem e 
avaliação será realizada no primeiro encontro com o paciente para garantir sua adequabilidade aos critérios da extensão e identificar possíveis 
contraindicações, utilizando testes específicos neurológicos; 3 – Os aparelhos utilizados para o tratamento serão os disponíveis pela Clínica Escola de 
Fisioterapia da Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte - Estácio FMJ, os quais compreenderão: Neurodyn 10 canais, Corrente Russa e FES, 
Corrente Aussie. Esta pesquisa será enviada ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) desta instituição. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: Os 
materiais não serão solicitados para compras, por já estarem disponível no âmbito da Clínica Escola, assim como os demais materiais de suporte, 
compreendendo: materiais de avaliação (goniômetro, estetoscópio, esfigmomanômetro, termômetros, fita métrica, oxímetro de pulso, gel 
eletrocondutor e esparadrapo). METAS: A utilização das técnicas e recursos do arsenal da Fisioterapia promoverá construções de parâmetros, 
protocolos, ou seja, novas aplicabilidades, isto é de inteira importância pois contribuirá desta forma para alicerces científicos, além de proporcionar 
conhecimento aos participantes e alunos da instituição, onde também serão produzidos resumos e trabalhos completos para apresentação de 
encontros, simpósios e congressos. IMPACTO SOCIAL: Os recursos utilizados pelo projeto atuarão no fortalecimento e melhoria da qualidade de vida do 
paciente, podendo reinserir inclusive o indivíduo ao convívio social e no trabalho, que poderão caracterizar redução da sintomatologia do paciente. 
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: Município de Juazeiro do Norte-CE. REFERÊNCIAS: 1. Radanovic M. Características do atendimento de pacientes com 
acidente vascular cerebral em hospital secundário. Arq Neuro-Psiquiatr. 2000;58(1):99-106.         2. Remesso GC, Chiappetta ALML, Aguiar AS, Fukujima 
MM, Prado GF. Swallowing disorders after ischemic stroke. Arq Neuro-Psiquiatr. 2011;69(5):785-9.         [ Links ]3. DATASUS. Morbidade Hospitalar do 
SUS - por local de residência. Ministério da Saúde do Brasil [cited 2012 Dec 17]. Available from: 
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/nrrs.def        4. Lan MY, Wu SJ, Chang YY, Chen WH, Lai SL, Liu JS. Neurologic and non-neurologic 
predictors of mortality in ischemic stroke patients admitted to the intensive care unit. J Formos Med Assoc. 2006;105(8):653-8.        5. Kuys S, Brauer S, 
Ada L. Routine physiotherapy does not induce a cardiorespiratory training effect poststroke, regardless of walking ability. Physiother Res Int 
2006;11(4):219-27.         6. Lanini B, Bianchi R, Romagnoli I, Coli C, Binazzi B, Gigliotti F, et al. Chest wall kinematics in patients with hemiplegia. Am J 
Respir Crit Care Med. 2003;168(1):109-13.         7. Billinger SA, Coughenour E, MacKay-Lyons MJ, Ivey FM. Reduced cardiorespiratory fitness after 
stroke: biological consequences and exercise-induced adaptations. Stroke Res Treat. 2012;2012:959120.
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Título APAEXONADOS: UM NOVO OLHAR SOBRE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Por muito tempo, habitar um corpo com impedimentos físicos, intelectuais ou sensoriais era visto apenas na ótica da deficiência. Nesse contexto, a 
normalidade era entendida ora como uma expectativa biomédica de padrão de funcionamento da espécie, ora como um preceito moral de 
produtividade e adequação às normas sociais, porém mais tardiamente surgiram no campo das ciências sociais e humanas os teóricos do modelo social 
da deficiência e dessa forma, provocaram uma redefinição do significado de habitar um corpo que havia sido considerado, por muito tempo, anormal 
(DINIZ, 2007). Frente a isso, é lançada a proposta do Projeto APAExonados com o objetivo de desenvolver a saúde física e mental dos associados da 
APAE, uma vez que é uma área pouco abordada e discutida no curso de Medicina. Objetivos Geral Favorecer a discussão sobre as possibilidades de 
inclusão social da pessoa com deficiência intelectual, através de atividades lúdicas.. Específicos 1.	Realizar oficinas para desenvolvimento das 
inteligências múltiplas: musical, intrapessoal, interpessoal, espacial, corporal, linguística e matemática; psicomotricidade e que envolvam os processos 
mentais superiores: atenção, percepção, memória. 2.	Acompanhar evolução (intelectual/motora) daqueles que permitirem serem 
acompanhados. 	Metodologia 	Trata-se de um projeto de extensão transversal, exploratório e descritivo com associação intervencionista, natureza 
qualitativa. O projeto será executado por estudantes do curso de Medicina da ESTACIO JUAZEIRO DO NORTE na Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais – APAE de Juazeiro do Norte. A APAE realiza trabalho clínico e educacional com crianças e adolescentes com deficiência intelectual da 
referida cidade e demais cidades vizinhas. O público-alvo será crianças e adolescentes com deficiência intelectual, em acompanhamento na 
instituição. Um grupo de 12 alunos previamente selecionados realizarão as atividades na APAE. As atividades realizar-se-ão semanalmente, com 
grupos de 2 ou 3 alunos, de forma que ocorra o revezamento entre eles. As atividades realizadas serão: levantamento bibliográfico e preparação para 
realização das atividades; elaboração do perfil dos assistidos; avaliação dos sinais vitais; visitas com desenvolvimento de oficinas; arrecadação de 
doações e apresentação de casos clínicos. 		Viabilidade econômico-financeira Materiais de uso contínuo: folhas de oficio, lápis, tintas para 
impressão, pincéis, cartolinas, grampos de roupa, massinha de modelar, TNT, EVA, clipes, lápis de cor, tintas, espelhos, cola, tesouras, garrafas de pet, 
latas de leite vazias, Papel higiênico, cola, apontador,  fantoches, jogos educativos , aventais, Papel dupla face, escova de cabelo, algodão, esmaltes. 
Valor total do orçamento: Um  mil reais. Metas 1.	Levantamento bibliográfico e preparação para realização das atividades;  2.	Avaliação dos sinais 
vitais das crianças e adolescentes assistidas; 3.	Desenvolvimento de oficinas educativas  4.	Arrecadação de doações Impacto social O projeto 
contribuirá para uma melhor percepção das pessoas com deficiência pelos estudantes de Medicina, assim como possibilitará a ampliação da visão 
destas pessoas na sociedade, desmitificando estereótipos e assim, contribuindo para a inclusão social das mesmas e para um maior enfrentamento da 
sua condição por parte e delas e de seus cuidadores e genitores. O desenvolvimento de ações lúdicas possibilitará, de forma mais agradável e 
eficaz. Abrangência geográfica O projeto será desenvolvido em uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos que atende cerca de 400 pessoas com 
deficiência intelectual da cidade de Juazeiro do Norte e circunvizinhança, através de programas na área de educação e saúde. Referências APAE 
BRASIL. Federação Nacional das Apaes. Disponível em: http://apae.com.br/ acesso em 30/04/2018

Docente orientador: Joana D´Arc Esmeraldo E-mail: joanaesmeraldo@gmail.com

Título LABORATÓRIO DE TANATOLOGIA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Tanatologia busca estudar não apenas a morte, mas todo processo de luto que um indivíduo passa ao longo da sua vida. Hoje é percebível que alguns 
profissionais da saúde ainda tem dificuldades de acompanhar o processo da morte e consequentemente do luto dos familiares de seus pacientes. Para 
o acadêmico da área da saúde é algo que muitas vezes não é estudado e discutido.  	Para Freud (1917-1957), depressão e melancolia estão muito 
próximas do luto normal. Sendo assim perceber as diferenças que as caracterizam possibilita uma análise de cada caso possibilitando identificar se esse 
luto percorre seu “curso natural” ou está se tornando patológico diante de um quadro depressivo. 	A morte traz para os profissionais de saúde a 
possibilidade de entrar em contato com os seus processos de morte e finitude (KOVÁCS, 2011). Estudar a morte ainda na academia possibilitará uma 
melhor compreensão e preparo para o amparo dos familiares dos seus pacientes que não conseguiram vencer a doença.  	O projeto de extensão 
intitulado LABORATÓRIO DE TANATOLOGIA, pretende a priori instigar um estudo entre profissionais e acadêmicos da área da saúde e educação sobre a 
tanatologia e consequentemente buscar elementos para que possam ser trabalhados o luto e seus elementos com a comunidade. O foco inicial serão 
atividades com mães enlutadas, por ser um dos lutos mais prolongados e dolorosos e professores/as da rede pública de ensino. 	O projeto realizará 
diversas ações em prol do bem-estar das pessoas que precisarem das suas práticas propostas nos objetivos, dentro do processo do luto. São 
elas: •	Palestras, oficinas, workshops, congresso e grupos de estudos serão incentivados para que o conhecimento sobre a tanatologia seja 
disseminado no meio acadêmico como algo presente na vida do profissional da saúde; •	Captação com mães enlutadas, para acompanhamento e 
aconselhamento será realizada na Estácio/FMJ e por indicações da comunidade acadêmica; •	Durante os encontros e acompanhamentos coletivos 
serão trabalhos textos, vídeos, músicas, atividades para relaxamento e principalmente a escuta será o elemento de grande importância diante das 
mães enlutadas. •	Serão realizadas atividades sobre escrita e oralidade das perdas e do luto dentro da IES e com romeiros durante as romarias de 
Juazeiro do Norte.  	Os resultados esperados pelo Laboratório de Tanatologia serão os seguintes: •	Um excelente embasamento teórico-
metodológico da equipe; •	Participação direta da comunidade principalmente das mães enlutadas formando a partir das vivências vários grupos de 
acompanhamento e aconselhamentos; •	Participação em congressos, simpósios e semanas de iniciação científica; •	Produção de artigos a partir dos 
estudos sobre tanatologia. Os impactos esperados são: •	Que a sociedade caririense reconheça no Laboratório de Tanatologia um espaço de 
acompanhamento e aconselhamento do luto; •	Que as mães enlutadas superem o processo do luto voltando as suas rotinas; •	Que a comunidade 
acadêmica cresça o interesse em participar ativamente do Laboratório de Tanatologia, dos eventos propostos e consequentemente ampliar as falas em 
sala de aula sobre o tema; •	Que as escolas conversem sobre a temática, eliminando alguns tabus e medos existentes sobre a tanatologia. O projeto 
tem como abrangência geografia inicialmente a cidade de Juazeiro do Norte e posteriormente demais cidades que compõe a região metropolitana do 
cariri cearense.  REFERÊNCIAS KOVÁCS, Maria Júlia. Instituições de Saúde e a Morte. Do Interdito à Comunicação. PSICOLOGIA: CIÊNCIA E 
PROFISSÃO, 31 (3), 482-503, 2011; KELLER, Marília. Divisor de águas: a perda de um filho – São Paulo, Edições inteligentes, 2005;  VIORST, Judith. 
Perdas necessárias. [tradução Aulyde Soares] 4ª ed. – São Paulo: Editora Melhoramentos, 2005; WORDEN, James William. Terapia do Luto e na Perda: 
um manual para profissionais da saúde mental; [tradução Adriana Zilberman, Letícia Bertuzzi, Susie Smidt] – São Paulo: Roca, 2013. 
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Título A LOUCURA COMO PAUTA: RÁDIO E TIVI PIRAÍ COMO FERRAMENTAS DE INCLUSÃO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE MENTAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Projeto de Pesquisa é desenvolvido desde o início de 2018 junto ao Centro de Convivência Recriar, um serviço do Departamento de Saúde Mental da 
Prefeitura de Juiz de Fora, visando a inclusão e reabilitação psicossocial de pessoas com transtorno mental. No local, os usuários do sistema de saúde 
mental participam de diversas oficinas: artes, pintura, canto, costura e comunicação. Essa última, incentiva a expressão verbal e possibilita exercitar a 
criatividade, assim como a geração de conhecimento. Além de ser uma importante atividade de comunicação e interação social, permitindo que eles 
exponham de forma espontânea, suas produções internas, como poesias, músicas, atividades de locução e entrevistas. Com o slogan “Não desperdice 
sua loucura”, a “Rádio e Tivi Piraí”, nome escolhido pelos próprios participantes, é pioneira em Juiz de Fora e abre espaço para as pessoas portadoras 
de bipolaridade, esquizofrenia e outros tipos de transtorno mental.  Justificativa e Objetivos  O principal objetivo da oficina de comunicação é a 
reconstrução do olhar social sobre as pessoas com transtorno mental possibilitando que os usuários da rede de saúde mental, que por muito tempo 
tiveram sua liberdade de expressão limitada, possam exercer livremente a comunicação. A meta a ser atingida pelos participantes é o aprimoramento 
da qualidade dos programas e o aperfeiçoamento das funções escolhidas por eles, como locução e entrevista através da atuação dos alunos das 
disciplinas de Redação e Produção para Áudio e Comunicação Comunitária nos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Metodologia de 
Trabalho A professora responsável pelas disciplinas de Comunicação Comunitária e Radiojornalismo, acompanhada de alunos voluntários, atuará 
acompanhando a produção das oficinas e promovendo a capacitação dos participantes. Viabilidade econômico-financeira  A execução do projeto não 
demanda recursos financeiros. Há gastos apenas com compra de mídia (DVD e pendrive) para gravação dos programas que são entregues para 
organização de uma “memória” do projeto. Mas, trata-se de um custo baixo que pode ser assumido pela professora orientadora do projeto.  Meta e 
impactos sociais  O projeto visar à promoção social do portador de transtorno mental, estreitando a relação com a sociedade garantindo o resgate da 
cidadania e a vitória na luta constante pelos direitos humanos e combate ao preconceito. A “Rádio Piraí” é um exemplo de como a comunicação pode 
ser usada no processo de transformação social. Abrangência geográfica Usuários do serviço de saúde mental oferecido pelo Centro de Convivência 
Recriar, um serviço do Departamento de Saúde Mental da Prefeitura de Juiz de Fora.  Referências   Carmo-Roldão, I. C., & Moreira, R. (2005). Maluco 
Beleza: a reinserção social através do rádio. In: Fuser, B., ROLDÃO, C. G. (orgs). Comunicação Alternativa: cenários e perspectivas. Campinas, SP: Centro 
de Memória da Universidade Estadual de Campinas. Fortuna, D. B. S., & Oliveira, V. C. (2013). Mapeamento das práticas comunicacionais radiofônicas 
como terapia psicossocial nos serviços de saúde mental no Brasil. RECIIS – R. Eletr. de Com. Inf. Inov. Saúde. 6, 4 – Suplemento, Fev. Rio de Janeiro. 
MARTliN-BARBERO, Jesus - «Sujeito, comunicayao e cultura», Revista ComunicQfiio & EducQfiio, Sao Paulo, ModernaJEca-Usp, maio/ago. 1999, n.O 
15. - Entrevista concedida a Roseli Figaro e Maria Aparecida Baccega. OLIVEIRA, J. Fernandes de. O Rádio a serviço da solidariedade. É possível? In: 
FERNANDES, Francisco A. M. e BARROS, Laan M. de. (Orgs.). Comunicação e Solidariedade. São Paulo: Loyola - UCBC, 1992. p. 177-180 PERUZZO, 
Cecilia M. Krohling. Comunicação comunitária e educação para a cidadania. Comunicação e Sociedade, v. 2, p. 651-668, 2013.
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Título ESCOLA DE VÍDEO MARKETING: PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA EMPREENDEDORES ONLINE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Este projeto de extensão tem como objetivo desenvolver oficinas de produção e edição de vídeos para pequenos empreendedores que desejam fazer 
negócios pela Internet. A proposta é capacitar artesãos, confeiteiros, maquiadores, professores de música e de línguas, coachings, entre outros 
profissionais, a utilizarem os vídeos na divulgação de seus produtos e serviços pela Internet, seja através de vídeos tutoriais, vídeos de demonstração 
de produtos, videoaulas, entre outros formatos. O projeto também conta com a criação de um canal no YouTube e a produção e disponibilização de 
uma série de vídeos sobre empreendedorismo online. 	 JUSTIFICATIVA O consumo de vídeos na web cresceu 135% nos últimos quatro anos, segundo 
a Pesquisa Video Viewers – 2018 (MARINHO, 2018), encomendada pelo Google e realizada pelo Instituto Provokers. As redes sociais, como Facebook, 
Twitter, Instagram e LinkedIn, investem cada vez mais em vídeos, sendo que o YouTube é o meio preferido para se ver conteúdo em vídeo. O vídeo 
marketing, que é a utilização dos vídeos para promoção de marcas, produtos e serviços é a grande tendência para atrair e engajar clientes na Internet e 
conquistar vendas no século XXI (REZ, 2016). De acordo com uma pesquisa da Hyperfine Media (KOLOWICH, 2018), 90% dos compradores na Internet 
afirmam que os vídeos ajudam na sua decisão de compra. Pequenos negócios que se utilizam dos vídeos vêm tendo grande impacto em suas operações 
(PULIZZI, 2016). No entanto, há empreendedores que ainda enfrentam barreiras com a produção de seus vídeos por falta de conhecimento técnico. 
 
	 OBJETIVOS O objetivo deste projeto é oferecer treinamento prático de produção e edição de vídeos para pequenos empreendedores online. O 
intuito é capacitar esses profissionais para explorarem o potencial dos vídeos na divulgação de seus produtos e serviços pela Internet a fim de 
alavancar os seus negócios. O projeto também visa a produção de uma série de vídeos sobre empreendedores online para ser disponibilizada em canal 
no YouTube.  METODOLOGIA O projeto contará com a realização de oficinas práticas semanais, com a duração de duas horas, e a produção de uma 
série de vídeos para um canal no YouTube sobre empreendedorismo online.  VIABILIDADE ECONôMICO-FINANCEIRA O projeto demandará a 
utilização de celulares/câmeras dos próprios alunos inscritos nas oficinas e contará com os espaços da Estácio Juiz de Fora: laboratório equipado com 
Adobe Premiere (sala 311) e estúdio de TV. As oficinas acontecerão fora do horário das aulas. Essa infraestrutura garantirá a viabilidade econômico-
financeira e técnica do projeto.   METAS O projeto tem como metas: 1) oferecer treinamento em produção e edição de vídeos para 40 
empreendedores online durante um ano (20 na primeira turma e 20 na segunda); 2) envolver 2 alunos de Jornalismo e/ou Publicidade e Propaganda; 3) 
criar um canal no YouTube, produzir e disponibilizar nele uma série de 10 vídeos sobre empreendedorismo online.  IMPACTO SOCIAL Ao capacitar 
pequenos empreendedores a utilizarem o potencial dos vídeos para alavancarem os seus negócios na Internet, o projeto tem o intuito de trazer 
impactos positivos na renda dessas pessoas, estimulando o investimento em pequenos negócios na Internet e contribuindo com o desenvolvimento da 
economia local. 	 ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA O projeto é destinado a pequenos empreendedores online de Juiz de Fora e região. 	 REFERÊNCIAS 
 
KOLOWICH, Lindsay. 16 Video Marketing Statistics to Inform Your 2018 Strategy, 2018. Hubspot. Disponível em: https://goo.gl/tpS8jv. Acesso: 
05/10/2018. MARINHO, Maria Helena. Pesquisa Video Viewers. Think With Google, setembro de 2018. Disponível em: https://goo.gl/fr2ZS4. Acesso: 
05/10/2018.  PULIZZI, Joe. Marketing de conteúdo épico: como contar uma história diferente, destacar-se na multidão e conquistar mais clientes com 
menos marketing. São Paulo: DVS Editora, 2016.  REZ, Rafael. Marketing de Conteúdo: a moeda do século XXI. São Paulo: DVS Editora, 2016.
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Título LER PARA CUIDAR: A BIBLIOTERAPIA NO TRATAMENTO DE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Há dois anos e meio, participo de um grupo de Biblioterapia e há seis meses, me capacitei na função de facilitadora, também chamada de 
Biblioterapeuta. Deste então, exerço a mediação do projeto multidisciplinar Biblioterapia na Universidade, que acontece mensalmente na Biblioteca do 
Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora e tem como público-alvo os estudantes da instituição. A recepção positiva do projeto me motivou a 
desenvolver o trabalho de forma extensa, atingindo públicos que necessitam de uma atenção especial.	 A prática categorizada como Biblioterapia de 
Desenvolvimento consiste em reunir um grupo de pessoas para discutir trechos de livros e articular os conteúdos às suas experiências. Além de 
estimular a leitura; aumentar a capacidade cognitiva e trabalhar o pensamento crítico, a Biblioterapia tem uma função social relevante à medida que 
promove a interação face-a-face, a socialização e o bem-estar dos participantes, que são incentivados a dialogar e a expressar seus sentimentos e 
opiniões sobre os temas abordados nos encontros.   JUSTIFICATIVA E IMPACTO SOCIAL:  De acordo com a Casa da Mulher e a Delegacia 
Especializada, a violência contra a mulher em Juiz de Fora-MG sofreu um aumento considerável nos últimos anos. “Os dados da Casa da Mulher 
apontam uma média diária de 8,4 registros de violência contra as mulheres em Juiz de Fora. A mais frequente é a psicológica, com 2.476 casos. Depois 
a moral, com 1.804 registros. Também há registros de violências física, patrimonial e sexual” (G1, 2017). 	Seja por medo, insegurança ou falta de 
oportunidade, grande parte dessas mulheres não expressa as suas experiências e isso dificulta o auxílio. Todavia, este cenário tem se transformado à 
medida que os movimentos feministas ganham força em todo o país. Debates em torno de questões de gênero e assédio são exemplos dessa 
realidade, que apesar de tímida, já se faz transformadora.   	A Biblioterapia, desta forma, pode ser considerada uma dessas ferramentas de 
transformação. “No diálogo biblioterapêutico, cada comentário sobre o texto acrescenta, reflete, opõe, introduz um jogo no sentido e um movimento 
na intimidade. Deste modo, o livro abre para um movimento que liberará o conjunto de bloqueios e cristalizações o indivíduo pode ter se deixado 
encerrar” (SEIXAS, 2014, p.75). Por meio da leitura e da fala, espera-se que elas passem a se sentir acolhidas, e seguras, evitando assim complicações 
futuras como a depressão e até mesmo o suicídio.  OBJETIVO GERAL E METODOLOGIA:  Criar uma roda de biblioterapia com encontros quinzenais no 
Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora destinada às mulheres que já sofreram algum tipo de agressão, buscando o compartilhamento de vivências 
e a libertação de traumas por meio da leitura coletiva.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS E METODOLOGIA:  • Reunir profissionais convidadas capacitadas 
para participar das rodas, como psicólogas, enfermeiras e assistentes sociais (uma por encontro); • Selecionar bibliografia que trate de assuntos 
relacionados ao feminino com profundidade, como obras da Clarice Lispector, Jennifer Clement e Clarissa Pinkola Estés; • Divulgar o projeto nas 
comunidades a fim de engajar maior participação do público-alvo. • Produção acadêmica narrando a experiência das organizadoras 
envolvidas.  PÚBLICO E ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA  Mulheres de 16 a 70 anos, residentes no município de Juiz de Fora, especialmente que tenha 
sofrido algum tipo de agressão ou abuso, seja ele físico ou psicológico.   VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA  O projeto necessita apenas de uma 
sala para as reuniões e acesso aos acervos de biblioteca, recursos que o Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, bem como a mediadora já possuem. 
  
REFERÊNCIAS G1 Zona da Mata. Denúncias de violência contra a mulher aumentam em Juiz de Fora. Disponível em  https://goo.gl/dcvXkw. Acesso: 06 
out. 2018. SEIXAS, Cristiana. Vivências em Biblioterapia: práticas do cuidado através da literatura. Niterói, 2014.

Docente orientador: Tatiana Martins Montenegro E-mail: tatiana.marmon@yahoo.com.br
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Título MINI CHEF E SEUS EVENTOS CULINÁRIOS: O SABOR DE BRINCAR ORIENTADO À ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E A SUSTENTABILIDADE ALIMENTAR

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Uma alimentação balanceada e saudável é essencial para o bem-estar em todas as fases da vida. Durante a infância, quando o organismo está 
crescendo e se desenvolvendo, a alimentação tem um papel ainda mais importante, de contribuir para o crescimento dos ossos, pele, músculos, órgãos 
e para fornecer energia para as atividades diárias. É também nessa fase da vida que se forma os hábitos alimentares. Observa-se na atualidade que 
muitas crianças têm dificuldades em consumir alimentos saudáveis, ricos em vitaminas, ferro, fibras, cálcio, optando por alimentos industrializados que 
são carregados em gorduras, sal, açúcares e conservantes.  Justifica-se este projeto, ao ministrar as aulas da disciplina de Planejamento e Gestão de 
Eventos nos cursos de Publicidade e Propaganda e Jornalismo, percebeu-se que na maioria dos eventos elaborados pelos discentes, estavam presentes 
as abordagens relacionadas à sustentabilidade alimentar e a alimentação saudável. Diante disso, surge a ideia de criar este projeto de extensão, 
priorizando a temática ao público infantil, já que para se conseguir despertar o interesse por bons hábitos alimentares, iniciando-se desde a infância, 
pode-se interferir na melhor qualidade de vida. Tem-se como objetivo geral, orientar de forma lúdica, crianças de 4 a 10 anos, para o preparo de pratos 
saudáveis, adicionando ingredientes nutritivos e naturais em seu dia-a-dia, estimulando o gosto pelos mesmos e ainda desenvolver a sustentabilidade 
alimentar, prática que consiste na utilização, sem desperdício, de alimentos orgânicos, priorizando os produtos da época cultivados, respeitando a 
sazonalidade natural.  A metodologia a ser utilizadas neste projeto piloto, será encontros presenciais mensais com 25 crianças pertencentes a uma 
escola municipal ou a um lar de acolhimento de crianças, mantido pela Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Com duração e 4 horas cada, podendo 
acontecer num dia de semana, ou num sábado pela manhã. As crianças participantes receberiam no primeiro encontro um kit Chef, que consta de 
uma touca para cabelo, um avental, uma espátula, uma bacia, medidores de ingredientes e uma garrafinha para água, itens que serão utilizados pelas 
mesmas, na execução de seus pratos. Cada encontro, será fotografado, para construção de um livro de receitas, chamado Aventuras Culinárias, que 
será lançado ao final do Projeto, numa tarde de autógrafos. Tem-se como meta, produzir 08 pratos diferentes, com foco na alimentação saudável, 
pelos “Mini Chefs”, e a elaboração de um livro ao final. O projeto tem viabilidade econômica, já que não terá nenhum custo operacional para a docente 
e nem para as discentes. Os gastos com alimentos para a execução das receitas, com os kits entregues as crianças, bem como a produção do livro de 
receitas intitulado Aventuras Culinárias, serão cobertos por empresas parceira à docente, que é do ramo de Eventos e A&B (Alimentos e Bebidas), não 
descritas neste momento, por que podem haver mudanças de apoiadores; A docente tem hábito de promover eventos de cunho social, e seus eventos 
são de grande repercussão no município. Diante disso, afirma-se que o impacto social desta ação, na cidade de Juiz de Fora, gerará muita mídia 
espontânea, visto ser um projeto piloto em Juiz de Fora, no ramo educacional e ainda contribui quanto a responsabilidade social.  Referências: 
  
MINISTÉRIO DA SAUDE – BRASIL. Alimentação Saudável. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/alimentacao_saudavel.pdf. Data 
de acesso: 08/11/2018.  PETTY, Malu. Criança na Cozinha. Disponível em: https://criancanacozinha.com/. Data de acesso: 08/11/2018.  SOUZA, 
Elizabel Rodrigues de. Alimentação saudável na Infância. 2014. Disponível em: 
http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/4785/1/MD_ENSCIE_IV_2014_35.pdf. Data de acesso: 08/11/2018.

Docente orientador: Annaelise Fritz Machado E-mail: annaelise.machado@estacio.br

Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física

Título PROJETO DE EXTENSÃO ESTAÇÃO SAÚDE – BEM COMUM BAIRROS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A razão precípua do ensino superior é fundamentar o ensino, a pesquisa e a extensão, não só como aquisição de competências e habilidades a serem 
adquiridas pelos discentes, mais como uma ampla oportunidade de transferências desta produção acadêmica em prol da melhoria de vida da 
população. Assim, este projeto busca formalizar uma parceria com a Prefeitura de Juiz de Fora, no estabelecer o vínculo com o Projeto Bem Comum 
Bairros ao levar serviços de promoção, prevenção e recuperação da saúde em caráter multidisciplinar, aos usuários das Unidades Básicas de Saúde, 
através da estratégia de enfrentamento às doenças crônicas transmissíveis, realizando avaliações antropométricas e estabelecendo processos de 
educação em saúde. No que tange a epidemiologia, a maioria dos problemas de saúde ocorria no âmbito das doenças infectocontagiosas, pois o 
saneamento era precário, bem como alguns hábitos de higiene. Nas cidades o quadro epidemiológico mudou para a ocorrência das doenças crônico-
degenerativas (DCD), cuja maior causa é o sedentarismo. A mobilização comunitária dentro de um princípio de cidadania ao desenvolver a autonomia 
dos indivíduos em respeito ao equilíbrio dos direitos e deveres, em prol da saúde e da qualidade de vida, se faz pertinente em razão do impacto do 
agravamento dos fatores de risco relacionados como o sedentarismo e a obesidade. Articular aproximação da instituição de ensino superior do poder 
público, no intuito de qualificar os projetos de intervenção, e assim criar cenário para pesquisa científica, proporciona um ganho acadêmico e social de 
extrema relevância.Na edição de 2017, o Projeto Bem Comum Bairros do município de Juiz de Fora, atendeu aproximadamente quarenta mil pessoas, 
em todas edições contou com a parceria da TV Integração, afiliada da TV GLOBO, nossa proposta é renovar a parceria sem custo financeiro.

Docente orientador: José Marcio Bastos dos Santos E-mail: jose.santos@estacio.br
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Título ATENDIMENTO ÀS  SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA  NO DIA A DIA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A prática educativa em saúde é uma preocupação contínua, e cada vez mais importante dentro do setor saúde e educação.  Sabemos que os acidentes 
e violência consistem em um conjunto de agravos à saúde que podem levar ao óbito, nos quais estão inseridas as causas acidentais (por trânsito, 
quedas, afogamentos, entre outros) e as intencionais (agressões e lesões auto provocadas), sendo este conjunto de eventos denominado causas 
externas(1). Saber agir corretamente mediantes as situações de emergência faz toda a diferença para a qualidade de vida deste indivíduo. E isso 
somente será capaz de acontecer, se houver, de forma continuada, a educação em saúde.Justificativa: A maioria dos acidentes com crianças ocorrem 
durante as atividades esportivas e de recreação, com lesões tipo contusões, ferimentos, desmaios, distensão e outras (2). Neste sentido, as escolas têm 
um papel importante e crescente na promoção de saúde, prevenção de doenças e de acidentes (3).  Muitos não têm informações específicas sobre o 
que fazer frente a um acidente, seja no ambiente escolar ou fora deste, o qual envolve atitudes simples relacionadas à prática de primeiros socorros e 
também os agravos que estes oferecidos de forma errada podem causar a vida do acidentado. Isso pode repercutir acarretando em inúmeros 
problemas, como pânico, manipulação incorreta da vítima e solicitação excessiva e às vezes desnecessária do socorro especializado em emergência e 
até mesmo complicações posteriores no quadro da vítima, comprometendo sua qualidade de vida. Desta forma a capacitação nas escolas contribuirá 
com o trabalho de educação e vem ao encontro com a iniciativa da Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências do 
Ministério da Saúde (4). Assim, verifica-se a importância da capacitação dos professores e alunos quanto à noção de primeiros socorros e como agir 
nestes casos.Objetivo: Capacitar professores e alunos a como agir mediante situações de urgência e emergência no dia a dia. Metodologia: A proposta 
é repassarmos conhecimento para os alunos e professores e fazer deste cenário, um momento de conscientização dos perigos, das intervenções e 
principalmente de multiplicadores deste conhecimento através dos alunos do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora - MG, 
capacitados em sala de aula e por cursos oferecidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.Viabilidade econômico-financeira: Sem custos 
para a Instituição e alunos. Metas: Capacitar alunos e professores de Juiz de Fora - MG, frente a atuação em situações de Urgência e Emergência, 
fazendo com que estes sejam multiplicadores deste conhecimento. Impacto Social: Com essa capacitação, objetivamos uma assistência correta durante 
a ocorrência do problema, repercutindo na melhor assistência a vítima, bem como o acionamento correto do serviço especializado em 
emergência.Abrangência Geográfica: Juiz de Fora – MG.O projeto foi implementado em 2018, com excelentes resultados. Observamos uma 
participação maciça por parte dos alunos e professores e recebemos convites para desenvolvê-lo em outras escolas, bem como para continuá-lo no 
ano de 2019. Sendo assim, gostaríamos de dar continuidade ao projeto.  Referência 1. Amaral JJF, Paixão AC. Estratégias de prevenção de acidentes 
na criança e adolescente. Rev Pediatria. 2007;8(2):66-72.  2. Prédine R, Chau N, Lorentz N, Prédine E, Legras B, Benamghar L, et al. Les accidents 
scolaires dans dês établissements d’ enseignement general: incidence, causes et consequences. Rev Epidemiol Sante Publique. 2002;50(3):265-76. 3. 
Liberal EF, Aires RT, Aires MT, Osório ACA. Escola Segura. Jornal de Pediatria. 2005;81(5 Suppl 0):S155-63. 4. Portal da Saúde [Internet]. Brasilia: 
Ministério da Saúde (BR) [update 2008 mai 10, cited 2008 mai 14]. Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências. 
Available from: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/p ortaria737.pdf

Docente orientador: Renata Cristina Justo de Araujo E-mail: renatajusto1980@yahoo.com.br

Título PROMOÇÃO EM SAÚDE NAS ESCOLAS: CONSCIENTIZAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA AQUISIÇÃO DE ATITUDES SAUDÁVEIS.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Os ambientes vinculados à educação são de extrema importância na formação e no desenvolvimento da criança. Local onde a criança busca 
acolhimento, aprendizado, afeto, o saber teórico vinculado à prática sobre saúde e modos de prevenção de doença estendido a busca pelo 
conhecimento construído de acordo com o cenário, cujas questões sobre saúde são abordadas com base no referencial teórico baseado em cada tema 
relevante para o momento. A partir de 2003, com a inserção da Educação Popular em Saúde como área técnica do Departamento de Apoio à Gestão 
Participativa, da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, do Ministério da Saúde, o tema saúde na escola, ganha cunho institucionalizado cujo 
objetivo de articular e promover a integração entre as práticas desenvolvidas por outras áreas do Ministério da Saúde, com esse objetivo, tais como 
projetos voltados para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, como alimentação saudável, atividade física e outros, que ressalta 
alimentar regional, estudos sobre redução da vulnerabilidade e dos riscos à saúde e ações educativas com enfoque na vigilância sanitária, desenvolve 
também ações que colocam a comunidade escolar e seu entorno como sujeitos e territórios de produção de saúde (BRASIL, 2009). Objetivos: 
Desenvolver habilidades e competências nos acadêmicos de enfermagem matriculados e ou que já cursaram a disciplina Ensino Clinico em Saúde da 
Criança e adolescente para atuação no processo de educação em saúde visando a promoção da saúde, prevenção de agravos e doenças na infância e 
na adolescência. Justificativa Realizar educação na escola através dos acadêmicos de enfermagem é imprescindível, pois proporciona uma relação 
próxima entre os profissionais de saúde e da educação, para que ocorra uma reflexão conceitual da proposta de educação e saúde pautada na 
promoção da saúde e na prevenção de doenças e de agravos à saúde e atendendo a implementação das ações no cotidiano programado pela 
instituição. Como medida propulsora, estimula-se o desenvolvimento de práticas metodológicas e atividades com os pré-escolares e os escolares, pais 
e familiares em parceria com os acadêmicos e o corpo de educadores/cuidadores da escola/creche. - Metodologia  O projeto pretende promover a 
saúde da criança e do adolescente, em situação pré- escolar e escolar, em creches e escolas públicas que tenham convênio com o Centro Universitário 
Estácio de Juiz de Fora. Para a inclusão da escola participante, a preceptora fará contato prévio com a direção da creche/escola e o corpo docente para 
a apresentação das propostas do projeto e, neste momento, articularão a disponibilidade de horários semanais nas turmas abrangidas pelo projeto de 
extensão. O contato inicial com os alunos visa à apresentação do projeto e de seus temas previamente selecionados; orientação dos alunos acerca da 
apresentação das palestras e abertura para que incorporem novos temas e escolham o de maior interesse, tais como higiene do corporal, escabiose, 
pediculose, saúde bucal, acidentes na infância e adolescência, alimentação saudável, atividade física e outros. Escolhidos os temas, serão organizadas 
as dinâmicas e discussões informais com os acadêmicos, em sala de aula; serão selecionados vídeos em sua maioria vinculados ao Ministério da Saúde, 
para que sirvam de complemento na abordagem dos variados temas. Serão preparados materiais informativos, como folders, cartilhas, cartazes, 
painéis, que serão entregues aos escolares no momento das palestras. -   

Docente orientador: Márcia Eliane de Oliveira Falcão E-mail: marciaelianejf@hotmail.com
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Título EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE: ESTRATÉGIAS PARA QUALIDADE DE VIDA E FUNCIONALIDADE NA POPULAÇÃO – UMA ATUAÇÃO 
TRANSDISCIPLINAR 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Para que a promoção à saúde, a qualidade de vida (QV) e funcionalidade de uma população sejam alcançadas precisamos primeiramente entender suas 
necessidades de saúde. Para isso, o programa criou estratégias de atuações para indivíduos inseridos nas comunidades de Juiz de Fora (JF) a fim de 
identificar o que precisam para sua saúde. Desta forma, pretendemos reinserir atividades de extensão que vai de encontro ao Novo Modelo de Ensino 
Estácio e ao projeto político-pedagógico dos cursos da saúde, onde os acadêmicos terão a oportunidade de atuar com a população em eventos 
externos à instituição. JUSTIFICATIVA: Existem inúmeros eventos sociais no município, porém poucos envolvendo algo integrativo à saúde dos 
indivíduos, como o processo de avaliação, diagnóstico, orientação e tratamento, processo este proposto por este programa para promover melhor 
acesso e qualidade à informação e a saúde da comunidade envolvida. OBJETIVOS: Inserir os acadêmicos dos cursos de saúde na prática de avaliação, 
intervenção e orientação da população em eventos externos, atuando em meio à realidade social, proporcionando experiência para a boa prática 
profissional e melhor acesso à saúde, QV e funcionalidade para a população envolvida nas ações realizadas. METODOLOGIA: Os encontros com os 
discentes da área da saúde serão realizados nos laboratórios da Instituição e/ou em eventos externos. As atividades serão dividas em etapas: 1) 
Planejamento anual das ações, buscando os calendários de atividades sociais e comunitárias previstas para todo município de JF. 2) Durante as ações, 
será utilizada uma “Ficha de Avaliação à Saúde” criada para o projeto, contendo Anamnese, Exame Físico Específico para cada área profissional 
(fisioterapeutas: avaliação postural, funcional, respiratória, de equilíbrio, em incontinência urinária e QV; educadores físicos: massa corporal, 
flexibilidade e força; enfermeiros: glicemia e sinais vitais; odontólogos: saúde bucal; nutricionistas: em saúde alimentar) – a dinâmica das ações 
ocorrerão através de um “circuito” em saúde, onde os indivíduos passarão por todas as estações de avaliação. 3) Após avaliação individual iremos 
entregar uma CARTILHA DE ORIENTAÇÃO EM SAÚDE criada e impressa em gráfica para o projeto. Nesta cartilha temos orientações, fotos e figuras 
elaboradas para educar e promover a saúde funcional destes indivíduos, melhorando os aspectos relacionados à saúde e QV. 4) Por fim, nossas clínicas 
escolas serão disponibilizadas para tratamento dos que necessitam de maiores cuidados à saúde. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: O projeto 
não traz custos adicionais, uma vez que a Instituição já possui os recursos e ferramentas disponíveis em seus laboratórios de saúde. Os alunos serão 
voluntários no projeto. METAS: Promover a educação em saúde, a QV e a funcionalidade para estes indivíduos, levando acesso a informações e 
cuidados com a saúde física e mental; Estimular as atividades extra muro, de caráter social, que serão desenvolvidas dentro de comunidades e 
unidades espalhadas por JF. IMPACTO SOCIAL: Torna-se indispensável planejar e ofertar promoção à saúde para indivíduos de diversas faixas etárias, 
uma vez que o acesso a melhores condições de saúde deve ser vislumbrada para todos, independente da idade, gênero e comunidade onde está 
inserido, sendo essencial levar o acesso à saúde física e mental a todos. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: O Projeto irá percorrer todas as comunidades da 
Zona Norte, Nordeste, Noroeste, Leste, Centro, Oeste, Sul e Sudeste do Município de JF e região. REFERÊNCIAS: CARNEIRO, A. C. L. et al. Educação para 
a promoção da saúde no contexto da atenção primária. Rev Panam Salud Publica, 31(2), 2012. FREITAS, M. L. A; MANDÚ, E. N. T. Promoção da saúde 
na Estratégia Saúde da Família. Acta Paul Enferm, 23(2), 2010. MALTA, D.C. et al. Política Nacional de Promoção da Saúde e atividade física no contexto 
do SUS. Serv. Saúde, 18(1), 2009. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Política nacional de promoção à saúde. 2006.

Docente orientador: Giovanna Barros Gonçalves E-mail: giovanna.goncalves@estacio.br

Projeto(s) do curso: Odontologia

Título PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PERIODONTAL EM PACIENTES ORTODÔNTICOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A presença de dispositivos ortodônticos fixados aos dentes aumenta o acúmulo de placa bacteriana, que é considerado o principal fator etiológico de 
problemas periodontais. Além disso, as mudanças metabólicas e estruturais ocorridas no osso alveolar por estímulo de forças ortodônticas aumentam 
a susceptibilidade aos problemas periodontais (1,2). Justificativa: como os tratamentos ortodônticos possuem longos períodos de duração, torna-se 
fundamental o monitoramento periódico da condição dos tecidos periodontais durante o uso dos aparelhos. Objetivo primário: monitorar a condição 
dos tecidos periodontais durante a realização do tratamento ortodôntico em indivíduos assistidos pelo CUE-JF. Objetivos secundários: 1) evitar 
prejuízos ao periodonto de indivíduos assistidos durante o tratamento ortodôntico; 2) educar os indivíduos quanto à higiene bucal e autocuidado; 3) 
possibilitar aos discentes o aprimoramento do conhecimento sobre diagnóstico, tratamento e controle da condição periodontal; 4) despertar, em 
futuros dentistas/ortodontistas, o olhar crítico para alterações periodontais durante o tratamento ortodôntico; 5) estruturar um banco de dados sobre 
o comportamento dos tecidos periodontais durante o tratamento ortodôntico em indivíduos monitorados, gerando futuras pesquisas e produções 
científicas. Metodologia: serão recrutados indivíduos assistidos nas clínicas do CUE-JF que utilizam ou apresentam expectativa iminente de utilizar 
aparelhos ortodônticos preventivos, interceptativos e/ou corretivos. No primeiro contato, serão realizados: anamnese quanto aos fatores 
predisponentes da gengivite e doença periodontal e avaliação clínica/radiográfica da condição periodontal, composta por índice de placa bacteriana 
(3), índice de sangramento gengival (4), altura da margem gengival (5), profundidade de sondagem (6) e radiografias periapicais quando necessárias. Os 
indivíduos serão orientados quanto a educação em saúde bucal e hábitos saudáveis e treinamento de higiene bucal. Serão realizados procedimentos de 
profilaxia, aplicação tópica de flúor e raspagens supra e/ou subgengival (quando necessárias), realizados pelos discentes envolvidos ou pela 
coordenadora. Os indivíduos serão reavaliados periodicamente durante o uso do(s) aparelho(s) ortodôntico(s) e os procedimentos repetidos conforme 
necessidades e riscos individuais. Viabilidade econômico-financeira: serão necessários materiais/instrumentais clínicos do cotidiano dos alunos, 
papéis, lápis e canetas. Metas: espera-se atingir a totalidade dos usuários de aparelhos ortodônticos do CUE-JF em 1 ano. Após esse período, será 
realizada uma adequação do Programa para sua implementação em clínicas de atendimento gratuito em Instituições de Ensino e/ou 
Governamentais. Impacto social: Os usuários dos serviços ortodônticos prestados pelo CUE-JF serão incluídos em ações voltadas para a manutenção 
da saúde periodontal durante o tratamento ortodôntico, evitando a instalação/agravamento de doenças gengivais e periodontais. Inovação: processo 
de monitoramento da condição periodontal durante o tratamento ortodôntico Abrangência geográfica: Cidade de Juiz de Fora 1. Bollen AM. Effects of 
malocclusions and orthodontics on periodontal health: evidence from a systematic review. J Dent Educ 2008;72:912-8.

Docente orientador: Jocimara Domiciano Fartes de Almeida Campos E-mail: jocimarafartes@hotmail.com

Tecnologia da Informação
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ESTÁCIO JUIZ DE FORA Página 87 de 173



Título APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE REALIDADE VIRTUAL EM TRATAMENTOS FISIOTERÁPICOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O uso da tecnologia de Realidade Virtual (RV) nas áreas de reabilitação e terapia continua a crescer, com resultados encorajadores sendo relatados 
para aplicações que abordam o funcionamento físico, cognitivo e psicológico humano [1]. A pesquisa envolvendo a utilização de RV em tratamentos 
fisioterápicos é ampla, sendo possível encontrar na literatura revisões bem atuais divididas por áreas de aplicação [2][3][4]. Contudo, trabalhos que 
organizam de forma sistemática as potencialidades do uso de realidade virtual de uma forma mais genérica, de forma a capacitar novos profissionais 
ao uso da técnica em suas práticas profissionais não são facilmente encontrados. 	Este projeto tem como principal objetivo capacitar jovens 
profissionais da área de fisioterapia e afins a entender a potencialidade do uso de técnicas de realidade virtual em suas práticas profissionais com o 
intuito de modernizar essas práticas e viabilizar novas formas de realizá-las. 	O constante avanço de técnicas computacionais e sua potencial aplicação 
em diversas áreas, em especial a saúde, é a principal justificativa da execução deste projeto. Capacitar profissionais fornecendo uma visão mais ampla 
do uso técnicas inovadoras em suas práticas diárias diminui a possibilidade de obsolescência destes profissionais e o preparam de forma mais efetiva 
para as inovações tecnológicas características desta nova era. 	A metodologia a ser utilizada consiste na pesquisa bibliográfica de técnicas de RV 
aplicadas a tratamentos fisioterápicos e a posterior organização sistemática desta pesquisa com o intuito de criar material didático de fácil acesso aos 
profissionais da área. O projeto possui viabilidade econômico-financeira, uma vez que todas as ferramentas necessárias ao desenvolvimento do 
projeto são livres e gratuitas e as principais bases de pesquisa bibliográfica são de livre acesso.  O projeto tem como meta o desenvolvimento 
materiais de capacitação para profissionais de saúde com a intuito de transformá-los em multiplicadores destes conteúdos.  O impacto social esperado 
com o projeto é a preparação de profissionais de saúde, independente de sua origem, na utilização de tecnologias inovadoras com potencial de 
aprimorar suas práticas profissionais.  O projeto será implementado presencialmente em Juiz de Fora e região e virtualmente abrangendo os falantes 
de língua portuguesa ao redor do globo.   RIZZO, Albert “Skip”; KIM, Gerard Jounghyun. A SWOT analysis of the field of virtual reality rehabilitation 
and therapy. Presence: Teleoperators & Virtual Environments, v. 14, n. 2, p. 119-146, 2005. PORRAS, Desiderio Cano et al. Advantages of virtual reality 
in the rehabilitation of balance and gait: Systematic review. Neurology, v. 90, n. 22, p. 1017-1025, 2018. CASUSO-HOLGADO, María Jesús et al. 
Effectiveness of virtual reality training for balance and gait rehabilitation in people with multiple sclerosis: a systematic review and meta-analysis. 
Clinical rehabilitation, p. 0269215518768084, 2018. SCHRÖDER, Jonas et al. Combining the benefits of tele-rehabilitation and virtual reality-based 
balance training: a systematic review on feasibility and effectiveness. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, p. 1-9, 2018.

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

Título GAMIFICANDO O FUTURO : O ENSINO DA PROGRAMAÇÃO DE GAMES PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA E DE ESCOLAS PÚBLICAS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O presente projeto visa além de articular ensino, pesquisa e extensão, oferecer aos estudantes dos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 
bem como outros estudantes interessados, como por exemplo de Design Gráfico, a possibilidade de vivenciar experiências de prática social aliada a 
este aprendizado.  O projeto Gamificando o Futuro se baseia no desenvolvimento do estudo de ferramentas para criação e programação de jogos 
digitais de forma a partir da mesma um material de treinamento que permita a oferta do ensino da criação de games a crianças e adolescentes de baixa 
renda e estudantes de escola pública, de forma criar um concurso nestas escolas que valorize aqueles que se apresentarem com bom rendimento 
estudantil, bem como  apresentar a este público possibilidades antes não vislumbradas, incorporando-os a uma realidade de futuro 
promissor. Atualmente, para o ensino de crianças e adolescentes, é necessário a adoção de estratégias pedagógicas e metodológicas que se adequem 
ao seu formato de comunicação. Em meio a um mundo cercado de tecnologias, as pessoas se tornam usuários dependentes da internet , smartphones 
e computadores, de forma que não há melhor ferramenta para atrair crianças e adolescentes do que o uso de jogos.  Segundo pesquisa realizada por 
Miriam Schifferli, 90 a 100,0% dos meninos e meninas de 6º ao 8º ano usam mais o computador com jogos e, depois, com atividades escolares. E 
porque não utilizar este mecanismo de diversão, em algo que possa incentivar o estudo, além de preparar um futuro promissor a este público, em 
especial àqueles de baixa renda que não poderiam ter condições de participar deste formato de ensino e permitindo que possam, até mesmo em sua 
adolescência, ter a oportunidade de empreender no desenvolvimento de jogos, atingindo um público consumidor que tem crescido 
constantemente. De acordo com dados divulgados pelo Guia do Estudante, o Brasil já é 2º maior mercado de jogos eletrônicos da América Latina, 
perdendo apenas para o México, e deve ultrapassar em 2020. Segundo a mesma fonte, consumidores e anunciantes gastarão 0,8 bilhão de dólares com 
games no Brasil nos próximos três anos, setor este que já tem movimentado mais dinheiro do que Hollywood, com uma estimativa de 1,2 bilhão de 
“gamers” em todo o planeta. Mesmo com um público deste, a maior dificuldade entre os recrutadores tem sido recrutar pessoas para atuar em 
corporações, de forma que atualmente as empresas ainda precisam preciso “caçar” esses talentos. Isto posto reforça a importância em se disseminar o 
aprendizado em desenvolvimento de games, de forma a preparar ainda cedo, novos profissionais para o mercado. O presente projeto tem como 
objetivos: - Incentivar alunos do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora a se desenvolver na área de criação e programação de games, pesquisando e 
desenvolvendo em ferramentas já firmadas no mercado. - Identificar ferramentas profissionais e produzir material didático a ser utilizado no ensino de 
programação e design de games para crianças e adolescentes de baixa renda. - Incentivar estudantes de baixa renda e de escolas públicas no seu 
desenvolvimento escolar, de forma a reconhecer nestas escolas parcerias aqueles que apresentarem melhor desempenho dentro de um prazo pré-
determinado. - Desenvolver, juntamente com estes, um grupo de alunos que irá participar do treinamento de criação de games, identificando suas 
habilidades e incentivando o desenvolvimento de carreira, gratuitamente.  Em virtude de o projeto de extensão ter como objetivo a interação entre 
teoria e prática a fim de potencializar o conhecimento acadêmico, a metodologia visa criar novos saberes resultantes da aplicação a um cotidiano 
social, trazendo também como benefício o aprendizado de novas tecnologias e a criação de conteúdo, bem como inserir os alunos em atividades 
sociais a fim de abrir portas para um futuro promissor a crianças e adolescentes de baixa renda e de escolas públicas.

Docente orientador: Anderson Luiz Nogueira Vieira E-mail: anderson.vieira@gmail.com
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Saúde

Projeto(s) do curso: Biomedicina

Título FAZENDO INTERVENÇÃO EM PROBLEMAS DE SAÚDE PÚBLICA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Pensar a importância da extensão na formação do profissional é garantir que este terá grandes benefícios em seu processo formativo,  por meio das 
atividades extensionistas os acadêmicos podem colocar em prática aquilo que aprendem dentro da universidade.  assim, Rodrigues, Prata, Costa, 
Batalha e Passos Neto (2013), afirmam que, a partir do momento que os estudantes passam a ter contato com a comunidade, estes são, portanto, 
levados a aprender mais durante as realizações das atividades, pois, passam a ter contato com aquilo que vêm na teoria, em sala de aula, o que os 
possibilitam a um processo de ensino contínuo. O uso de metodologias ativas no processo de aprendizagem permite que o acadêmico tenha  contato 
com o entorno, com o mundo. É a aprendizagem-serviço, em que os alunos aprendem em contato com a comunidade e desenvolvem projetos que 
beneficiam essa mesma comunidade. Não é só a saída para conhecer o mundo, mas também para modifica-lo (MORAN, 2017). Neste sentido, este 
projeto pretende através do uso de metodologias ativas, desenvolver ações de extensão, onde os acadêmicos irão estudar os problemas de saúde 
locais, selecionar aquele prioritário para receber um plano de intervenção com o objetivo de mudar a realidade inicial.  JUSTIFICATIVA: A academia, 
como lugar legítimo de aprendizagem, produção e construção de conhecimento, precisará acompanhar as transformações da ciência contemporânea e 
adotar práticas interdisciplinares que possibilitem a construção de novos conhecimentos. Com o objetivo de  desenvolver a capacidade crítica-reflexiva 
sobre os problemas de saúde pública locais e estimular o pensamento estratégico dos acadêmicos visando a criação de planos de intervenção para 
propor a mudança de uma realidade local, analisando a dinâmica e os atores sociais envolvidos e  propor a aplicação dos planos de intervenção é que 
apresentamos esse projeto de extensão social com uma proposta inovadora baseada em metodologias ativas. OBJETIVO GERAL:  Analisar uma 
situação problema real de saúde pública, identificar suas causas e propor um Plano de intervenção.    OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  1.	Desenvolver a 
capacidade crítica-reflexiva e o pensamento estratégico dos acadêmicos. 2.	Criar planos de intervenção visando a mudança de uma realidade. 3.    
Executar o Plano de intervenção O projeto de extensão será desenvolvido em várias etapas, nas quais serão utilizadas a problematização como 
estratégia de ensino e aprendizagem. Os acadêmicos irão identificar um problema de saúde pública local a ser estudado, analisando o conjunto de 
causas e atores envolvidos.  A partir da análise da realidade inicial, será construída a árvore de problemas,  formulando um conjunto de prováveis  
explicações para a ocorrência desses problemas. Em seguida será  o momento de desenhar o Plano de intervenção, ou seja, de definir a situação 
objetivo (So) ou situação futura desejada. Os acadêmicos, numa construção coletiva irão desenhar o Plano de Ação buscando a intervenção na 
realidade., com posterior validação e apresentação em plenária. A última etapa será a execução do Plano de intervenção, com o monitoramento e 
definição de indicadores que serão usados para avaliar a transformação da realidade inicial para a desejada.  VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA O 
projeto será viabilizado a partir de ações de auto-sustentabilidade com o uso de material descartável e reciclável e ações educativas e parcerias com 
instituições governamentais e não governamentais. METAS:  Executar o Plano de intervenção até dezembro de 2019. IMPACTO SOCIAL:  O plano de 
intervenção a ser proposto deverá transformar a realidade inicial (problema de saúde pública) para a realidade desejada (extinção ou minimização do 
problema), com o envolvimentos dos atores sociais que fazem parte da realidade, discentes e docente. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:  O projeto será 
executado em Macapá, capital do Estado do Amapá REFERÊNCIA Não foi possível incluir

Docente orientador: Juvanete Amoras Tavora E-mail: juvanetetavora@gmail.com
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Título PROJETO SAMUZINHO NAS ESCOLAS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU realiza ocorrências de urgência e emergência de natureza traumática e clínica diariamente de 
forma gratuita através da ligação ao número 192, recebida pela central de regulação que avalia se há necessidade de atendimento e encaminha uma 
unidade Móvel. Porém, muitas dessas ligações não são de situações verdadeiras, os chamados trotes, que atrapalham o serviço e o atendimento de 
uma pessoa que necessita realmente de cuidado, enquanto está sendo atendido uma chamada falsa. Diante da realidade apresentada foi criado o 
projeto Samuzinho, de iniciativa do SAMU do Distrito Federal, que vem sendo disseminado por todo país, com objetivo de trabalhar nas escolas a 
conscientização e importância do serviço e com isso reduzir o número de trotes passados ao 192. Deste modo,a Faculdade Estácio de Macapá, através 
do colegiado de enfermagem desenvolveu o projeto de extensão em parceria entre  a Secretaria Municipal de Saúde, secretária Municipal de 
Educação,Vara de Execução de Penas e Medidas  Alternativas-VEPMA, Departamento de Urgência e Emergência - DUE e Núcleo de Educação em 
Urgências-NEU/SAMU/MCP. Diante do supracitado, torna-se viável, visto que, é possível abordar a educação em urgência em diversas ações, além do 
trabalho constante com as crianças participantes do projeto kids em socorristas mirins.  OBJETIVO: Contribuir para a redução de acidentes e números 
de trotes realizados pelas crianças de 05 a 10 anos, nas escolas da rede municipal e particular de ensino, fomentando a cidadania, e favorecendo o 
desenvolvimento sociocultural da criança, de forma a inserir na sociedade um cidadão com valores humanos, morais e éticos. Aonde além de 
esclarecer e criar um vínculo positivo entre o serviço e a população, transforma-os em elementos multiplicadores de saber no lar. MÉTODOS:  O 
método a ser utilizado para envolver o púbico infantil será o método lúdico, por despertar maior interesse e participação com as crianças envolvendo: 
(apresentações teatrais, teatro com fantoches sobre trotes e acidentes, caracterização de personagens e fantasias de carro, ambulância, cones, sinal de 
trânsito e outros, musical, danças, acompanhamento musical com instrumentos de corda, brincadeiras lúdicas, mini circuitos/ estações de urgência, 
atividades educativas com pinturas e cortes/colagens,  orientações de primeiros socorros, acidentes domésticos e o que fazer frente a acidentes em 
diversas situações de perigo e exposição de materiais e visitas à ambulância doada e caracterizada especialmente ao projeto. VIABILIDADE 
ECONÔMICO-FINANCEIRA É de relevância esclarecer que a maior parte dos custos serão arcados com os valores repassados pela Vara de Penas e 
Medidas alternativas -  VEPMA e pela Secretária de Saúde do Município de Macapá - SEMSA e a Faculdade Estácio de Macapá. VEPMA financiou o 
projeto no ano de 2017 - 2018 (42 mil reais). METAS Levar o projeto para mais de 10 mil crianças IMPACTO SOCIAL Tornar através das palestras, 
treinamentos e orientações em situações urgência e emergência em ambientes escolar, um local mais seguro, tanto na prevenção de acidentes quanto 
no socorro, fazendo dos professores, alunos e funcionários socorristas voluntários, e dessa forma, auxiliando no processo  de ensino - aprendizagem 
em ambientes escolares, além de reduzir em 40% o quantitativo de trotes  ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA  O Projeto abrangem todo o Município de 
Macapá e Alguns municípios parceiros (santana, Mazagão, Tartarugalzinho,Ferreira gomes e Porto Grande)  REFERÊNCIAS Brasil. Ministério da Saúde. 
Política nacional de atenção às urgências / Ministério da Saúde. – 3. ed. ampl. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2006. MACIEL, Ethel L. N. 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. Ciênc. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 15, n. 2, mar. 2010.

Docente orientador: Donato Farias da Costa E-mail: donatofarias600@hotmail.com

Tecnologia da Informação

Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação

Título BOARD GAME DAY

DESCRIÇÃO DO PROJETO
As ações de extensão é um dos pilares de qualquer instituição de ensino superior para modificar a sociedade na qual está inserida, assim, é mister que 
as mesmas possibilitem atividades que permitam uma melhoria na qualidade de vida. Assim, lançam-se uma alternativa de desenvolvimento de 
aspectos atitudinais através de jogos de tabuleiros, assim, permitindo uma melhor chance de desenvolvimento pessoal, também melhorando as suas 
chances de empregabilidade. Justificativa Na atual conjuntura, torna-se essencial o desenvolvimento das chamadas habilidades do século XXI para 
melhorar as oportunidades de empregabilidade, estas habilidades englobam a colaboração, comunicação, alfabetização digital, cidadania, solução de 
problemas, pensamento crítico, criatividade e produtividade. (VAN LAAR et al, 2017) A ideia é o desenvolvimento das habilidades atitudinais através 
de uma experiência off-line com jogos de tabuleiros modernos, assim, melhorando as possibilidades de relacionamento deste indivíduo com a 
sociedade na qual reside, desenvolvimento pessoal e aumento nas possibilidades de empregabilidade. Segundo Heron et al (2018), o uso de jogos de 
tabuleiros possiilita “um processo de construção individual e comunitária através da interpretação, do debate e do surgimento de perspectivas críticas 
construídas de forma colaborativa”. Objetivos •	Desenvolvimento de habilidades atitudinais através de jogos de tabuleiro •	Possibilitar momentos 
de interação interpessoal através de momentos off-line. •	Conscientizar sobre as habilidades do século XXI e sua necessidade para o sucesso 
pessoal. Metodologia Utilização de sessões quinzenais de jogos de tabuleiros modernos, com 4 horas de duração, englobando desde a explicação das 
regras até o acompanhamento da jogabilidade. Aplicação de questionário antes e após as sessões, para medir melhorias nos aspectos 
atitudinais. Viabilidade econômico-financeira  A empreitada não possui custos, pois o proponente já possui os jogos e utilizará o espaço da faculdade 
para desenvolvimento das ações. Metas •	Melhoria nos aspectos atitudinais dos frequentadores das sessões de jogos de tabuleiros 
modernos •	Melhoria no relacionamento interpessoal através de interações off-line. Impacto social  Melhorias nos aspectos atitudinais através de 
jogos de tabuleiros modernos, assim, melhorando as perspectivas dos participantes através do despertar/aprimoramento das habilidades do século 
XXI. Abrangência geográfica Alunos do ensino médio das escolas públicas do município de Macapá, estado do Amapá. Referências VAN LAAR, Ester 
et al. The relation between 21st-century skills and digital skills: A systematic literature review. Computers in human behavior, v. 72, p. 577-588, 
2017. HERON, Michael James et al. Meeple Centred Design: A Heuristic Toolkit for Evaluating the Accessibility of Tabletop Games. The Computer 
Games Journal, p. 1-18, 2018.

Docente orientador: Elvis Azevedo de Araújo E-mail: elvisaaraujo@gmail.com
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2019 - ESTÁCIO NATAL

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título CASA DAS LETRAS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Faculdade Estácio de Natal, situada no bairro do Alecrim, está cercada por escolas públicas, de Ensino Fundamental Anos Iniciais . Com o início do 
curso de Pedagogia, na modalidade Flex, em nossa Unidade, as questões voltadas à Educação Básica, tem sido tema constante em nossa construção 
acadêmica. Muito em virtude, da promulgação da Base Nacional Comum Curricular – BNCC,  que muda o processo de alfabetizar dentro de uma 
perspectiva de letramento. Sabemos também que muitos alunos do Ensino Fundamental ainda encontram-se fora desse contexto letrado e estão 
avançando apenas na escolaridade, sem ao menos ter uma alfabetização rudimentar. Nosso curso tem sido solicitado para ações pedagógicas em que 
ouvimos dos gestores dessas escolas , muitas vezes como forma de clamor, o que poderíamos fazer para ajudarmos os alunos que estão ou foram 
negligenciados dentro dessa práxis pedagógica. O caminhar desse projeto de extensão Casa das Letras vem ao encontro dos anseios da comunidade e 
da faculdade ao possibilitar aos nossos acadêmicos serem protagonistas do seu próprio aprendizado e conhecer a realidade educacional de  nossa 
cidade bem como a realidade das salas de aula que encontrarão ao longo de sua prática profissional. O objetivo deste projeto é levar para os espaços 
escolares  uma proposta de intervenção que deseja alfabetizar de maneira lúdica, em que a aprendizagem tenha significado e passe a ser resultado de 
uma prática social. Como metodologia utilizaremos os gêneros textuais como um convite para esse novo leitor se ver como sujeito desse processo de 
aprendizagem ressignificando e rompendo com a cadeia de serem apenas decifradores da escrita e passarem a serem  produtores dela. A partir do uso 
de materiais que iriam para o lixo, como tampinhas de garrafas pets, papelão para criar jogos pedagógicos entre outros de acordo com a necessidade 
de cada aluno e instituição de ensino atendida. O impacto social se dará a medida em que o nome da Estácio passará a ser vinculado também a uma 
mudança no processo educacional do ensino de base da nossa cidade. Gerando mídia espontânea através de nossas ações nas escolas.  REFERENCIAS 
 
CARVALHO, Marlene. Alfabetizar e Letrar. Um dialógo entre a teoria e a prática. . Petrópolis, RJ, Vozes, 2012.   MUGGE, Ernani; SARAIVA, JuracY 
Assmann. Literatura na Escola. Proposta para o Ensino Fundamental. Porto Alegre, Artmed, 2006.  SILVA, Solimar. Oficina de Escrita Criativa. 
Petrópolis, RJ, Vozes, 2014.  

Docente orientador: Taziana Pessoa de Souza Utagori E-mail: taziana.souza@estacio.br

Título COMPLIANCE: ESTRATÉGIA DE INCENTIVO AOS PEQUENOS E MÉDIOS NEGÓCIOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Brasil tem sofrido várias mudanças institucionais. Queremos incentivar os pequenos e médios negócios a ganhar competitividade no mercado, 
criando procedimentos de assessoria jurídica e de conformidade. Com esse apoio, pretendemos solidificar essas empresas, criando novas 
oportunidades de negócio e de emprego para a coletividade local. JUSTIFICATIVA: A Universidade Estácio de Sá, com sede no Rio de Janeiro, é 
considerada a maior instituição de ensino privado do Brasil. Organização dotada de uma estrutura ímpar consiste em uma das pioneiras na implantação 
de um programa de Compliance. Tomando apenas como exemplo a postura dessa instituição, vê-se a necessidade de ampliação destes programas de 
Compliance para diversas outras entidades, começando especialmente pela difusão da cultura de conformidade para os discentes da casa, que serão os 
profissionais do futuro. Os programas de Compliance, no Brasil, tornaram-se obrigatórios nas grandes empresas, porém, é precisamentne nos 
pequenos e médios negócios que este assessoramento se torna essencial, dada a escassez de recursos e de assessoria.  Com grande utilidade pública e 
privada e escassa mão-de-obra especializada no Brasil, é necessário trazer o tema para o meio acadêmico em contato direto com a sociedade, via 
projetos de extensão. O objetivo proposto é ousado, mas pode ser promovido com êxito por uma Professora da casa, com experiência na área , 
certificada no âmbito de toda Améria Latina como profissional de Compliance e Presidente da Comissão Especial de Compliance e Governança 
Corporativa da OAB – RN.  Será disponibilizado um curso de formação para os alunos que tenham interesse em aprofundar os seus conhecimentos na 
área, em especial alunos do curso de Direito, mas poderão participar alunos de outros cursos, caso exista esse interesse, dada a interdisciplinaridade da 
temática. Após aproveitamento, serão selecionados 12 alunos para trabalhar em equipe, junto das pequenas e médias empresas da localidade, 
previamente selecionadas para o projeto. OBJETIVOS: Aprofundar os estudos teóricos sobre o tema; Saber aplicar programas de integridade nas 
organizações parceiras; Sensibilizar a população para a necessidade de mecanismos de maior transparência e proteção da coletividade; Tornar as 
empresas locais mais competitivas; Possibilitar um aumento de empregabilidade local. METODOLOGIA: Após a realização do curso de formação em 
compliance, aberto aos discentes que tenham interesse em participar (inclusive de outros cursos), serão selecionados 12 alunos para participar na 
segunda fase do projeto. O  grupo de trabalho formulará, a partir de então, encontros semanais, um programa de compliance e irá assessorar 
pequenas e médias empresas locais  interessadas em sua implementação, mediante o apoio da prória IES. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: Os 
trabalhos serão realizados tendo em vista a formação interdisciplinar dos discentes, com recursos já existentes de infraestrutura da Faculdade Estácio 
de Natal. METAS: Contribuir para a formação e difusão do tema Compliance como mecanismo de ética e transparência  e implantar programas de 
integridade como estudo de caso, promovendo a competitividade e empregabilidade local. IMPACTO SOCIAL: Desenvolver programas de ética e 
transparência, bem como demonstrar os benefícios que um programa de Compliance traz como meio de proteção da população, dos negócios, das 
empresas e de empregabilidade. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: Município de Natal – RN. REFERÊNCIAS: BENEDETTI, C. R. Criminal Compliance. 
Instrumentos de Prevenção Criminal e Corporativa e Transferência de Responsabilidade Penal. Sao Paulo: Quartier Latin, 2014. COIMBRA, M. A.; 
MANZI, V. A. Manual de Compliance. São Paulo, Atlas, 2010. KUHLEN, L.; et alii. Compliance y Teoria del Derecho Penal. Madrid: Marcial Pons, 
2013. RODRIGUES, F. A.; RODRIGUES, L. B. P. S. A. Lavagem de Dinheiro e Crime Organizado. Diálogos entre Brasil e Portugal. Belo Horizonte: Del Rey, 
2016.

Docente orientador: Liliana Bastos Pereira Santo de Azevedo Rodrig E-mail: lisanto@hotmail.com
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Título DIREITO AO CINEMA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto pretende, a partir da exibição de um filme ou documentário, estabelecer a relação entre assuntos polêmicos e atuais e sua repercussão no 
âmbito do Direito, a fim de debater tais temas com o público em geral após breves exposições de participantes convidados. Objetivo Geral:   - 
Relacionar a sétima arte com temas jurídicos, sociais, políticos e filosóficos, construir uma visão crítica e consolidar a cidadania e o pensamento 
coletivo.  Objetivos Específicos:  - Proporcionar contato com clássicos e obras consagradas e modernas, com elogio de público e crítica, do cinema 
mundial (norteamericano, latino americano, europeu, etc), estimulando o consumo de cultura pelos estudantes e a comunidade extra-acadêmica. - 
Analisar a temática trazida pelos filmes, ajudando os espectadores (estudantes e a sociedade em geral) a construir uma visão crítica, relacionando 
sobretudo ao direito e exercício da cidadania. - Estimular a análise das situações cotidianas (trabalhadas pela dramaturgia) com vieses crítico e 
cidadão. - Aprofundar temas de vários ramos do direito, e mesmo fora dele, como política, sociologia, filosofia e atualidades, em um ambiente de 
multidisciplinariedade. - Incentivar à pesquisa dos temas propostos nos filmes. - Promover a imagem da instituição. Metodologia a ser utilizada no 
desenvolvimento do trabalho: Exibição de filmes com temática jurídica, social, política ou filosófica, seguido de discussão entre alunos e convidados, 
com convite de debatedores, dentre profissionais, estudantes/especialistas e vivenciadores de mais diversas áreas.  Cronograma físico: (identificação 
temporal das etapas e/ou fases) Atividades	 1. Reuniões com Direção, Coordenação Acadêmica e Coordenador do Curso de Direito: Fevereiro/2019 
 
2. Planejamento e preparação do edital para criação de equipe de alunos participantes: Fevereiro/2019			 3. Divulgação do Edital e processo seletivo: 
Fevereiro/2019 4. Divulgação do cronograma de eventos (internos e externos) em sala de aula e em redes sociais: Março a Novembro/2019 5. 
Exibições e palestras: Março a Novembro/2019 (ao menos, uma edição mensal, excetuado o mês de Julho/2019) 6. Elaboração do relatório final do 
projeto: Dezembro e Janeiro/2019 Resultados esperados: Capacitação de análise crítica dos futuros profissionais do Direito e demais membros da 
comunidade acadêmica e da extra-acadêmica, aumento do interesse do consumo reflexivo de produtos culturais, aprofundamento de temas e 
multidisciplinariedade, aumento da reflexão de temas sociais pertinentes ao direito, engajamento na representatividade da instituição, aumento da 
ligação dos estudantes com a instituição e da instituição com a comunidade extra-acadêmica. Público esperado a cada edição: 30 participantes 
(comunidade acadêmica e extra-acadêmica) Mínimo de edições previstas: 8 (março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro e novembro/2019), 
realizadas na Grande Natal/RN Docente envolvido: 1 

Docente orientador: Evandro Minchoni E-mail: evandro.minchoni@estacio.br

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção

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

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O presente projeto tem como objetivos: levar aos alunos do ensino médio e/ou fundamental experimentos de física que eles possam fazer na sua casa. 
elaboração de um guia de atividades experimentais de Física a partir de uma compilação de experimentos sugeridos na internet, livros e revistas de 
divulgação científica. Experimentos estes confeccionados, exclusivamente, com materiais alternativos, reciclados e de baixo custo como garrafas PET, 
madeira de resto de obras, máquinas e computadores descartados, dentre outros além das estruturas das salas/auditório e dos laboratórios de Física. 
Elaboração de artigo relatando a experiência e formação de cinco graduandos para as atividades de extensão. Como impacto social será propiciado aos 
alunos o envolvimento com experiências científicas, possibilitando a aplicação do conhecimento teórico em práticas experimentais e, dessa forma, 
estimulando a curiosidade e o espírito científico. A abrangência geográfica do projeto será a cidade do Natal/RN.

Docente orientador: Adriano Silva Belísio E-mail: adriano.belisio@yahoo.com.br
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Título ENSINO DE FÍSICA UTILIZANDO MATERIAIS DE BAIXO CUSTO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O ensino de Física praticado no Brasil ocorre na sua maioria através de aulas expositivas (1,2). Os experimentos ficam em segundo plano, quando 
existem. Mesmo quando há equipamentos de laboratório, muitas vezes estes são de difícil montagem, e com problemas de reposição de material 
consumido ou danificado. 	Isso dificulta o aprendizado, causa desinteresse e dissemina a impressão de que Física é abstrata e que se limita à 
resolução numérica de problemas.  	Atualmente, pesquisadores estão propondo alternativas a esta realidade, utilizando experimentos de baixo custo 
como complemento às aulas tradicionais (3-6). 	Neste projeto propomos montar kits de laboratórios usando material descartável de baixo custo para 
tornar as aulas mais participativas e motivadas. Ele é parte de um trabalho desenvolvido a partir de pesquisas realizadas pelo autor na área (7).  	Um 
manual descrevendo as práticas e apresentando sugestões de como associá-las às aulas teóricas está incluído no kit, embora o professor seja 
encorajado a fazer esta associação respeitando as características de sua escola e alunos. O manual inclui ainda orientações a respeito da segurança 
durante a realização das atividades.  Justificativa 	A dificuldade de aprendizagem em ciências, especialmente em Física, é causada em grande parte 
pela falta de atividades práticas que mostrem sua aplicação no cotidiano. 	Utilizar materiais de baixo custo nos experimentos resolve os grandes 
entraves às aulas de laboratório: falta de equipamento e dificuldade de reposição de material de consumo, além de entusiasmar mais alunos na área, o 
que vai fazer com que aumente o número de ingressantes nos cursos superiores na área Tecnológica.  Objetivos Geral: Estimular o aprendizado de 
física utilizando experimentos feitos a partir de materiais de baixo custo. Específicos: - Montar 10 kits experimentos alternativos e atraentes utilizando 
material reciclado e de baixo custo. - Equipar 10 escolas públicas estaduais do Rio Grande do Norte com um kit de experimentos em ciências de baixo 
custo;  Metodologia Após a escolha dos experimentos, começará a aquisição do material empregado e a sua montagem. Ao mesmo tempo serão 
elaborados o manual de uso, as propostas de utilização e suas normas de segurança. Ao mesmo tempo, as escolas públicas serão contactadas para a 
entrega dos kits e treinamento dos professores responsáveis por seu uso.  Viabilidade econômico-financeira 	As despesas do projeto se resumem à 
compra do material a ser utilizado nos kit’s: R$ 4.000,00.  Metas 	Equipar 10 escolas públicas do estado do Rio Grande do Norte com um kit de 
experimentos em física de baixo custo.  Impacto social 	Cerca de 2.000 alunos carentes diretamente beneficiados.   Abrangência geográfica 
 
	Bairro do Alecrim e suas proximidades. Referências 1.	MOTTA, V. C. e FRIGOTTO, G. Por que a urgência da reforma do ensino médio?  Med. prov. 
746/2016 (Lei Nº 13.415/2017). Ed. & Sociedade 38, 2017. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87351644006. Último acesso em 
02/10/2018. 2.	BRANDÃO, Z. e CARVALHO, C. P., Qualidade do ensino, balanço de uma década de pesquisas. Educação & Sociedade 36, 2015 
http://agricola-www.redalyc.org/articulo.oa?id=87342191009. Último acesso em 02/10/2018. 3.	CARDOSO,S. P. e COLINVAUX, D. Explorando a 
motivação para estudar química, Química Nova, 23, 3, 401-404, 2000. 4.	MATTOS, C. e GASPAR, A. Uma medida de calor específico sem calorímetro, 
Revista Brasileira de Ensino de Física, vol. 25, no. 1, Março, 2003 p.45-48 5.	CUDMANI, L. C., SANDOVAL, J. S. e DANON, M. P. Distintos tipos de 
constantes em física y aprendizaje significativo de la disciplina, Enseñanza de las Ciencias, 13, 2, 237-248, 1995. 6.	MORAES J. U. e SILVA Jr., R. S. 
Experimentos didáticos no Ensino de Física com foco na Aprendizagem Significativa, Lat. Am. J. Phys. Educ. 9, No. 2, 2015. 7.	TAVARES, E. C. S. e LIMA, 
W. R., Ensinando física através de experiências fáceis e de baixo custo. Anais do XXI EFNNe, Fortaleza. 2003.

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

Título GESTÃO E PRODUÇÃO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA ACAUÃ

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Extensão faz parte do importante tripé da formação acadêmica do discente, alinhando a pesquisa, o ensino e extensão. Essa é uma oportunidade do 
aluno, junto à Instituição da qual ele faz parte, transpor os muros da faculdade e conhecer, na prática, o mercado ao seu redor.  O referido projeto se 
destina a desenvolver um projeto de extensão na comunidade Quilombola Acauã, localizada em Poço Branco/RN. Tendo como foco principal o auxílio 
no desenvolvimento das atividades econômicas que os quilombolas desejam implantar na comunidade. De um ponto de vista histórico, Arguedas 
(2015) enfatiza em sua pesquisa, que as comunidades quilombolas no Brasil se constituem como sujeitos coletivos e grupos étnicos só no final da 
década de 1980. Nesse período é possível observar sensíveis mudanças na dinâmica política dos conflitos sociais rurais na América Latina, onde ganha 
expressividade o surgimento de “novas” vozes, sujeitos e protagonistas. As reivindicações dos povos originários e de muitos outros denominados e 
auto-denominados “comunidades tradicionais”, historicamente marginalizados e   invisibilizados no espaço público, inauguram novas agendas e 
bandeiras de luta e se objetivam em forma de movimentos sociais. Os indígenas, camponeses e   afrodescendentes, longe de serem personagens 
anacrônicos, tornam-se protagonistas da invenção e da construção de outros futuros possíveis (CRUZ, 2014). Acauã, também conhecida localmente 
como a Cunhã, é uma comunidade composta por pouco mais de 300 pessoas, entorno 60 unidades familiares.  A comunidade é muito carente, tanto 
de recursos financeiros como estruturais, na educação e saúde, principalmente.  Recentemente a comunidade adquiriu algumas máquinas de costura 
e desejam implantar um processo produtivo eficiente, para que seja possível a prestação de serviços para grandes empresas têxteis, localizadas em 
Natal. Para isso, eles precisam do apoio de profissionais da área para auxiliarem nesse projeto. A ideia inicia é montar uma cooperativa para 
comercialização dos produtos provenientes desse sistema de manufatura têxtil.  Diante disto, o Projeto de Extensão tem como objetivo: desenvolver e 
implantar uma cooperativa, auxiliando na implantação de um processo produtivo eficiente e adequado à realidade da comunidade, para que seja 
possível proporcionar uma nova fonte de renda às famílias quilombolas.  O projeto mostra-se viável do ponto de vista econômico-financeiro, visto que 
o maquinário já foi adquirido, que são as máquinas de costura. O deslocamento até a comunidade será feito de ônibus, que a passagem gira em torno 
de R$30,00. As metas estabelecidas para o projeto são: 1.	Proporcionar à comunidade Quilombola Acauã sustentabilidade financeira a partir da 
implementação do projeto; 2.	Montar a cooperativa dentro da comunidade; 3.	Implantar um Planejamento e um Controle adequado na atividade de 
costura; 4.	Estreitar os laços entre a Faculdade Estácio de Natal e a Comunidade Quilombola; 5.	Proporcionar aos alunos participantes do projeto 
maior contato com a prática de gestão da produção.   O desenvolvimento do projeto pode ser considerado de alto impacto social, uma vez que 
trabalhará com uma comunidade Quilombola. Tendo sua abrangência geográfica delimitada à Comunidade Acauã, localizada na cidade de Poço 
Branco/RN. Mas que poderá servir de modelo de projeto para outras comunidades do interior do nosso Estado.

Docente orientador: Larissa Farias Almeida E-mail: larissa.almeida@estacio.br
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Título NÚCLEO ACELERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ESTÁCIO (NAVE) – ESTÁCIO NATAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto do Núcleo Aceleração e Valorização da Estácio (NAVE) – Estácio Natal, surge devido as necessidades demandadas pelas entidades que foram 
impactadas com o projeto Capacita Alecrim, projeto que está sendo desenvolvido neste ano de 2018. A princípio, o projeto Capacita Alecrim tinha a 
premissa de trabalhar com a Associação de Empresários do Bairro do Alecrim - AEBA, mas com as dificuldades encontradas na mudança de diretoria da 
AEBA e no formato de regime de consultoria como processo de trabalho com a AEBA, tivemos a oportunidade de envolver outras entidades, que 
foram, o Alecrim Futebol Clube, cube de futebol centenário com cede no bairro e a Federação de Karatê Tradicional do Rio Grande do Norte, que 
também possuía cede no bairro. Os resultados conquistados no ano de 2018 foram fantásticos até o momento e tem chamado a atenção de outras 
entidades e empresas com interesse em participar. Estas entidades não se situam no bairro do alecrim, descaracterizando o proposito inicial do 
projeto, por isso, propomos aqui a mudança do nome e metodologia de trabalho para poder explorar a potencial oportunidade que se apresenta para 
expandir o campo de atuação docente e discente no processo de formação profissional através das ações que podemos desenvolver com este 
projeto. As três entidades que estamos trabalhando em 2018 deveram continuar como clientes do projeto, mas devemos modificar a metodologia de 
trabalho, agregando ao contexto de estratégia de negócio e Inovação em serviços com as boas práticas de gestão de projetos para concretizar as ideias 
que estão sendo desenvolvidas e ter resultados mais controlados. Isso dará oportunidade de agregar novas entidades e empresas através da formação 
de grupos de trabalho através da formação de grupos de projetos focados em necessidades específicas. Entre as entidades interessadas e que estamos 
iniciando um processo de conversação está a Associação Viva o Centro (Avicen). O movimento já conta com 300 pessoas envolvidas e busca resgatar 
época de ouro do Centro de Natal: https://goo.gl/gcBJa3  Temos ciência que o projeto Núcleo Aceleração e Valorização da Estácio (NAVE) foi um 
projeto idealizado e desenvolvido pela Estácio Nacional que possuía o contexto de trabalho de novos negócios através das startups com um processo 
de trabalho focado na consultoria estratégica e treinamento para viabilização de negócios disruptivos. Queremos seguir o mesmo objetivo só que 
focando em um contexto local das associações e empresas que procurem a Estácio aqui em Natal.  Nossas metas são: 1.	Trabalhar para 
fortalecimento imagem dos clientes do projeto na comunidade; 2.	Propor e desenvolver ações de melhoria dos processos de trabalho dos clientes na 
busca da maior qualidade dos seus serviços.  3.	Fortalecer a marca da Estácio na cidade de Natal e construção de canais de comunicação e 
envolvimento com as pessoas de forma direta e indireta;  4.	Envolvimento de docentes e discentes para desenvolvimento de trabalhos acadêmicos no 
ambiento da associação durante o ano; 5.	Promover ações de integração dos laboratórios de prática profissional já existentes na faculdade como 
Núcleo de Apoio Fiscal e Empresa Junior junto a comunidade local.  Em nossa reunião no SEBRAE, no dia 19 de Abril de 2018, para lançamento do 
SEBRAE LAB do RN (https://goo.gl/6285V9 | https://goo.gl/VxmFBJ), verificamos que todas as instituições de nível superior que tenham 
representatividade no estado, estão com iniciativas de Aceleradoras e Incubadoras, somente a Estácio de Natal não possui, o que nos deixa fora de um 
ecossistema integrado que está se formando. Meu objetivo não é ter um projeto que nos possibilite estar envolvido com as Aceleradoras e Incubadoras 
locais, podendo participar das ações em conjunto, mesmo que de forma simplória, mas com presença para acompanhar os desenvolvimentos 
estratégicos e aproveitar oportunidades de visibilidade e atuação para a Estácio em Natal.

Docente orientador: Emmanoel Monteiro de Souza Junior E-mail: emmanoel.junior@estacio.br

Título UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE REVIT NO DESENVOLVIVMENTO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Cada vez mais é indispensável na elaboração de projetos de engenharia o uso de softwares capazes de executar desenhos, cálculos, representações e 
simulações. Esses programas facilitam o trabalho de engenheiros e gestores de projetos. No entanto, são muitas opções diferentes no mercado, o que 
torna fundamental escolher o mais adequado e funcional para o projeto a ser executado. Assim, parte do aprendizado adquirido durante a graduação é 
justamente os principais programas das áreas de interesse. No caso específico de engenharia temos softwares BIM (building information modeling), 
entre eles o Revit da Autodesk. Diferentemente de um simples modelador 3D, a plataforma BIM é uma filosofia de trabalho que integra arquitetos, 
engenheiros e construtores (AEC) na elaboração de um modelo virtual preciso, o qual gera uma base de dados que contém tanto informações 
topológicas como os subsídios necessários para orçamento, cálculo energético e previsão das fases da construção, entre outras atividades. O projeto 
de extensão proposto fundamenta-se na necessidade de aprofundamento desta plataforma por parte dos alunos do curso de Engenharia Civil da 
Faculdade Estácio que tenham interesse em adquirir experiência prático-profissional para ingressar no mercado de trabalho. Objetiva-se oferecer no 
âmbito da educação profissional, curso de qualificação do Revit Architecture, Revit MEP, e Robot, em consonância com as novas tecnologias e as novas 
demandas econômicas e sociais, que contribua para a inserção do egresso no mercado de trabalho e a sua formação como um ser produtivo e 
transformador da sociedade. Assim como, capacitar alunos para o uso do instrumental adequado, possibilitando o alcance de autonomia no seu 
processo de aprendizagem, formando profissionais eficientes e em condições para enfrentar os diferentes aspectos no mercado de trabalho 
contribuindo para a construção de competências e habilidades; Incentivar, articular e promover o desenvolvimento do empreendedorismo através da 
oferta de atualização tecnológica e de atividades gerenciais que estimulem a criação de novas oportunidades de geração de trabalho e renda. Os 
inúmeros recursos que o software dispõe serão vistos de forma mais aprofundada, assim como, serão realizados vários exercícios práticos com 
desenhos de projetos arquitetônicos, complementares (hidrossanitários e elétricos), e de estrutura; além dos levantamentos arquitetônicos. Com aulas 
práticas, tendo o contato direto com o programa, os alunos irão compreender durante as orientações como manusear de forma direta e ordenada o 
software, realizando como exercício de aprendizagem um projeto que auxiliará na elaboração dos desenhos técnicos, aprimorando a capacidade de 
raciocínio conforme a prática do software. Para o desenvolvimento das atividades será utilizado o laboratório de informática da Faculdade Estácio, 
campus Alexandrino. O projeto tem como metas promover a formação do estudante de Engenharia Civil também na esfera social e humanista, 
mediante o desenvolvimento de desenhos arquitetônicos, complementares, e de estrutura, utilizando como ferramenta o software Revit durante o 
curso de Graduação e na vida profissional. Além do aspecto de formação prática e profissional, este projeto de extensão impulsiona a formação do 
estudante de Engenharia Civil mediante o desenvolvimento do atendimento ao público de diversos bairros de Natal/ RN, proporcionando para a 
sociedade o conhecimento acadêmico com a promoção do acesso a serviços de Engenharia Civil.   Referências bibliográficas  EASTAM, C., TEICHOLZ, 
P., SACKS, R., LISTON, K. MANUAL DE BIM. São Paulo: Bookmann, 2013. LIMA, Claudia C. Autodesk Revit Architecture 2013: Conceitos e Aplicações. 
São Paulo: Érica, 2012. FITZ, P. R. Geoprocessamento sem complicação. São Paulo: Oficina de Textos, 2008. 

Docente orientador: Suerda Campos da Costa E-mail: suerdacampos@yahoo.com.br
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Título ESTÁCIO NOS BAIRROS: COOPERAÇÃO TÉCNICA E DESENVOLVIMENTO LOCAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Durante o ano de 2018, o projeto-matriz – Rede Parceira Estácio-Alecrim alcançou resultados exitosos ao criar uma conexão colaborativa entre os 
diversos atores do bairro do Alecrim e a Faculdade Estácio de Natal. Na perspectiva de dar continuidade a atividade articuladora com a comunidade, 
experimentada no projeto supracitado, como também pela procura de interessados para parcerias de cooperação técnica com a Estácio, oriundos de 
outras regiões da cidade, além do Alecrim, foi desenvolvido o projeto Estácio nos bairros: cooperação técnica e desenvolvimento local com a intenção 
de alcançar um raio de ação maior que o bairro do Alecrim. Desta forma, o presente projeto objetiva expandir a rede de parcerias de cooperação 
técnica entre a Estácio e as comunidades presentes nos bairros da zona norte, leste e sul, zonas as quais estão presentes as unidades Estácio na Cidade 
do Natal levando desenvolvimento local a seu entorno. Este projeto é criado a partir da solicitação da própria comunidade, beneficiada no bairro do 
Alecrim e que já anseia a chegada dos serviços para outras localidades de Natal/RN. Dentre os já beneficiados com o projeto Rede Parceira Estácio 
Alecrim registra-se a Associação de Empresários do Bairro do Alecrim, O 12° Grupo de Escoteiros Luiz Soares, o Instituto de Educação e Reabilitação de 
Cegos do RN, o Instituto Padre Miguelinho, o Alecrim Futebol Clube, o Lions Clube Alecrim, o Cemitério do Alecrim e o Conselho Comunitário do 
Alecrim. Dentre os representantes de entidades interessadas em participar da nova edição do projeto tem-se: a AVICEN – Associação Viva Centro, a 
organização dos pastores evangélicos das igrejas da Zona Norte de Natal, Escola Estadual Stela Gonçalves, Escola de Samba Imperatriz Alecrinense, 
Projeto Acauã, com sede na zona norte de Natal e que atende a comunidade Quilombola, Projeto Bombeiro Mirim, dentre outros. Para tanto, se fará 
uso da seguinte metodologia de ação: incentivo e apoio às coordenações dos cursos e outros projetos de extensão para realização de ações e pesquisas 
voltadas ao desenvolvimento das instituições supracitadas, bem como de outras que desejem participar do projeto, e ainda dar continuidade ao apoio 
técnico das instituições do bairro do Alecrim já atendidas pelo projeto anterior. O intuito é atender a necessidades específicas dos parceiros nos 
quesitos: orientação e assessoria pedagógica, articulação social entre instituições para realização de atividades fins que gerem desenvolvimento local, 
orientação para gestão de pequenos negócios, assessoria e orientação na formulação de projetos de desenvolvimento social. Esse conjunto de ações 
continua a marcar a permanência da Faculdade na vida da comunidade natalense, por meio dos serviços. Justificamos a viabilidade econômico-
financeira pelo mínimo uso de recursos, uma vez que o espaço físico para realização de reuniões e os laboratórios já existentes na faculdade para 
criação dos projetos dão conta dos recursos de base necessários para realização do projeto. Sobre o impacto social, continuamos a apontar o 
fortalecimento da marca Estácio na cidade como instituição parceira da sociedade potiguar, divulgando a instituição e gerando uma maior identificação 
do aluno, pelo viés da responsabilidade social.   REFERENCIAS   ALBAGLI, S.; MACIEL, M. L. Capital Social e desenvolvimento Local. IQ  CASSIOLATO, J. 
E.; LASTRES, H. M. M.; MACIEL, M. L. (Org.) 3HTXHQD (PSUHVD: Cooperação e Desenvolvimento Local. Rio de Janeiro, Relume Dumará, UFRJ, Instituto 
de Economia, 2003.  CAMPOS, A. C. C. F.O papel das universidades no desenvolvimento regional. 5HYLVWD (PJHQKDULD GH 3URGXomR.vol.1, n.1, p. 
9-38, jan./jun. 1999. NOGUEIRA, Maria das Dores Pimentel. Políticas da Extensão Universitária Brasileira. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2005. 

Docente orientador: Juliana Rocha de Azevedo da Costa E-mail: juliana.azevedo@estacio.br

Título MULHERES EM AÇÃO: A LUTA CONTINUA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Atualmente, as diferenças entre homens e mulheres, ligando o gênero ao trabalho, ao poder e ao sexismo na sociedade se tornaram um foco de 
pesquisas na área da gestão e uma realidade social importante. Tanto as mulheres como os homens ocupam os mais diferentes papéis, que por sua 
vez, se constituem num conjunto de inter-relações que pode servir como objeto de investigação. Apesar dos avanços ocorridos nas últimas décadas em 
relação às mulheres que ocupam cargos gerenciais, o preconceito e a discriminação ainda são poderosas barreiras à presença feminina nos negócios. 
Por este motivo, muitas mulheres se sentem inferiores e incapazes, o que as impedem de progredirem no mundo dos negócios, pois a crença 
(limitante) de inferioridade, as fazem ficar em um lugar que o contexto social impôs por muito tempo. Este projeto de extensão é uma continuação do 
projeto Mulheres em Ação e tem como objetivo principal treinar, capacitar e desenvolver, alunas da Estácio Natal e mulheres da comunidade, fazendo-
as adquirir perspectiva profissional positiva, sucesso no mundo dos negócios, na liderança, no empreendedorismo e na vida cotidiana. Além disso, o 
projeto propõe a inserção do gênero masculino em alguns treinamentos e debates que acontecerão durante o curso do projeto, fazendo com que os 
diversos gêneros se unam e se coloquem como parceiros frente aos desafios impostos pelo mercado e sociedade. Este projeto traz à tona questões 
sobre desigualdades sociais (homem e mulher), inserção das mulheres no mercado de trabalho, empreendedorismo feminino x masculino, estilos de 
liderança dos diferentes gêneros e ferramentas para o desenvolvimento da mulher, tornando-as capazes de se inserirem no mercado sem nenhum 
complexo de inferioridade ou medo. A partir dessa reflexão e, considerando os desafios impostos às mulheres, este projeto torna-se totalmente viável 
e justificado, pois é indiscutível a necessidade existente de fazer com que as mulheres se empoderem e tomem para si as competências necessárias 
para o seu sucesso profissional e pessoal, bem como a união e igualdade entre os gêneros. O presente projeto se organiza em quatro frentes de 
trabalho: 1. treinamento e desenvolvimento das mulheres envolvidas (através de técnicas da administração e do coaching), 2. Debates envolvendo os 
diversos gêneros. 3. pesquisa e 4. submissão de artigo. Para a realização dos treinamentos, serão necessários recursos como, sala de aula, projetor, 
impressões das ferramentas, folhas de A4, canetas, jogos e etc. Os recursos serão disponibilizados pela professora responsável pelo projeto. Dessa 
forma, não será necessário a captação de recursos financeiros, uma vez que a pesquisadora possui os instrumentos necessários, tornando o projeto 
viável financeiramente. Até o final do projeto, as metas deverão ser atingidas, que são, treinamentos dos diversos gêneros presentes, debates que 
promovam o desenvolvimento social, pesquisa e submissão de artigo. As pesquisas deverão ser realizadas por algumas alunas que serão selecionadas 
durante o curso do projeto, sob a coordenação da professora Ananery e os treinamentos serão realizados pela professora coordenadora do projeto, 
alunas e parceiros convidados. O projeto será realizado dentro da cidade de Natal, na unidade Alexandrino, mas envolverá a comunidade acadêmica 
das três unidades existentes, Alexandrino, Zona Norte e Ponta Negra e mulheres da comunidade de Natal. Principais Referências Leone, N. M. C. P. G. 
(Org.). (2010). Empresa familiar: desvendando competências, racionalidades e afetos. São Paulo: Atlas. Camurça, S. & Gouveia, T.(1999). O que é 
gênero. Recife: GCL. Mercadé , A . (2008). Mujer emprendedora: claves para crear y dirigir empresas excelentes.Barcelona: Gestión. Weil, P. (2003). Os 
mutantes: uma nova humanidade para um novo milênio. São Paulo: Versus.

Docente orientador: Ananery Alessandra Silva E-mail: ananery.silva@estacio.br
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Título O NÚCLEO DE APOIO CONTÁBIL E FISCAL – NAF 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
No Brasil, alguns contribuintes, especialmente as pessoas físicas, precisam de profissionais qualificados para auxiliá-los diante de um problema, tais 
como, por exemplo, aquelas envolvendo a Contribuição Previdenciária, o IRPF, o ITR, informações e auxílio à regularização do CPF suspenso. Tem-se 
também MEI (Micro empreendedor individual), que vem sendo orientado e atendido inicialmente pelo SEBRAE, mas verificou-se que as questões mais 
complexas envolvendo tributos, obrigações acessórias, não são de entendimento deste órgão.  De acordo com Bravo e Perez (2011) os demais tributos 
administrados pela Receita Federal do Brasil (RFB), a pessoa jurídica, nesse contexto, ressalta-se as associações sem fins lucrativos, tais como 
associações de moradores, associação de catadores de papéis, associações para desenvolvimento, estes contribuintes dependem da contratação de 
um especialista para o cumprimento da obrigação de apurar e de recolher o tributo devido –obrigação principal – e de apresentar as informações e os 
documentos exigidos pela legislação – obrigações acessórias.  O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal – NAF – é um projeto desenvolvido pela Receita 
Federal – RFB – em parceria com instituições de ensino, cujo objetivo é oferecer serviços contábeis e fiscais gratuitos para pessoas físicas e jurídicas de 
menor poder aquisitivo.  A instituição (Estácio), oferece um espaço em suas instalações onde alunos, capacitados em cursos ministrados pela RFB, 
prestam atendimento à sociedade. A participação em um NAF contribui para o desenvolvimento técnico e prático dos estudantes dos Cursos de 
Ciências Contábeis. No ano de 2018 a parceria estabelecida foi tão somente com a Receita Federal, mas para 2019, temos a projeção e a oportunidade 
de também estabelecer parceria com o governo do estado - Secretaria de Tributação do RN.   OBJETIVOS De uma forma resumida podemos dizer que 
o objetivo na continuidade do NAF em parceira com a receita federal e agora em 2019 também com o estado é promover uma melhor qualificação dos 
futuros profissionais contábeis, disponibilizar a prestação de serviços fiscais a contribuintes hipossuficientes e desenvolver a moral tributária e a 
cidadania na sociedade.  VIABILIDADE O NAF traz benefícios tanto para os 20 alunos envolvidos no projeto, que ficam no núcleo durante 1 ano, 
tempo que recebem treinamentos e são capacitados mediante um porfólio de serviços determinados pela Receita Federal, como também para os 
demais alunos da área de gestão, pois traz profissionais que atuam no governo para treinar e capacitar na sede da faculdade. Beneficia também os 
contibuintes que precisam dos serviços e não podem pagar o contador, como é o caso do MEI, da Pessoa Física que tem empregada doméstica, do 
autônomo, do profissional liberal. Além dos demais alunos que participam das ações do NAF na Faculdade.  METODOLOGIA o NAF além do auxilio a 
comunidade carente, associações, micro empreendedores individuais, e demais pessoas físicas hipossuficientes, atribui também aos alunos, aumentar 
sua experiência e a prática profissional; e ainda recebem treinamento e cursos complementares que são ministrados pelos funcionários da Receita 
Federal e da Secretaria de tributação do estado.  IMPACTO SOCIAL O projeto teve seu início efetivado em 01 de agosto de 2017, sendo os serviços 
realizados pelos acadêmicos da Faculdade de Ciências Contábeis, supervisionados pela professora coordenadora do Núcleo. Em 2018, atingimos a meta 
de mais de 500 atendimentos realizados, beneficiando mais de 500 contribuintes que moram ou que tem seu negócio próximo a 
Faculdade.  REFERÊNCIAS  Receita Federal do Brasil. Disponivel em: <http\\http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/direitos-e-
deveres/educacao-fiscal/naf/pagina-antiga/noticias/2017/08agosto/nucleos-de-apoio-contabil-e-fiscal-prestam-assistencia-no-parcelamento-de-
debitos-do-mei Receita Federal do Brasil. Disponível em: <http:\\http://rednaf.educacionfiscal.org/

Docente orientador: Lyana Glecia Gurgel Melo E-mail: lyana.melo@estacio.br

Projeto(s) do curso: Gestão de Recursos Humanos

Título NÚCLEO DE APOIO A CARREIRA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O NAC tem como missão proporcionar aos alunos do CST em GRH o desenvolvimento de suas competências, oportunizando através das práticas do 
conteúdo teórico aprendido em sala de aula, vivências em situações voltadas ao incremento da carreira pela possibilidade de experimentação da 
gestão de RH e seus subsistemas. O NAC tem como objetivos: Oportunizar experiências que viabilizem a ampliação das possibilidades de aprendizagem, 
possibilitando que o aluno aplique as teorias aprendidas; Consolidar os conteúdos teóricos que estruturam as competências previstas pelo Catálogo 
Nacional de Cursos e Portarias específicas na formação do perfil do Egresso; Desenvolver novas competências a partir das diversas possibilidades de 
contato com práticas do mercado de trabalho; e Estimular o interesse pela pesquisa acadêmica, buscando preencher lacunas de conhecimento em sua 
área de atuação. Um dos aspectos consolidadores do processo de aprendizagem está alicerçado na possibilidade do aluno aplicar as teorias recebidas 
em sala de aula e/ou pelos diversos canais de informação disponibilizados pela Instituição e por demais recursos aos quais ele tem acesso. O NAC faz 
parte do PPC do CST em GRH, visando proporcionar aos alunos, novos espaços para uma formação acadêmica e profissional articulada com a realidade 
do mercado de trabalho, aproximando-o das práticas que fortaleçam as competências pretendidas para o perfil do egresso, proporcionando mais 
elementos para a formação ética e responsável. A possibilidade de aplicação do conhecimento, e por consequência, de alimentação do processamento 
de novos saberes é recomendada pelo MEC e bem considerada pelos seus Avaliadores quando em visita in loco. O CST em GRH se caracteriza por ser 
uma graduação em um curto espaço de tempo – ao ponto de não exigir o estágio como atividade obrigatória. O NAC enquanto espaço de aprendizado 
e vivências práticas se configurará em um laboratório de oportunidades para os alunos adquirirem experiência e identificarem os subsistemas com os 
quais possuem maior aptidão e aderência. O NAC também possibilita a realização de Projetos de Pesquisas Acadêmicas, estimulando o aluno a buscar 
pelos gaps de conhecimento na área de atuação das atividades que serão ofertadas, interessando-se por construir novos saberes (orientados pelo 
Professor responsável) que possam agregar valor ao processo como um todo, e viabilize ainda mais o desenvolvimento das competências do seu perfil 
de egresso pretendido pelo curso. O NAC ainda estabelece a interação entre a IES, os alunos e a sociedade, propiciando assim, a prestação de serviços 
à comunidade interna e externa à Instituição favorecendo a inserção dos profissionais no mercado de trabalho e do redirecionamento das suas 
carreiras, gerando mais possibilidades ao exercício da sua cidadania. O núcleo também atua como reforço nas campanhas de captação, pois além  de 
um instrumento de reforço acadêmico e pedagógico para os alunos, é uma oportunidade de vivência profissional, representa uma perspectiva de 
atuação na área tanto para alunos atuais e egressos, como também, aos propensos candidatos ao CST em Gestão de RH, na medida em que propicia 
possibilidade de aperfeiçoamento de competências através da articulação teoria e prática, e contempla em seu portfolio de atividades a captação de 
vagas e o encaminhamento para empregos e estágios. Atua também como campanha de retenção a partir das experiências vivenciadas e da visibilidade 
das práticas oferecidas pelas ações do NAC, o aluno desenvolve um sentimento de encantamento e pertencimento à IES, o que potencializa a retenção, 
o marketing positivo e voluntário do aluno. 
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Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título PLATAFORMA DE MAPEAMENTO E COMPARTILHAMENTO DAS BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS 
ELETRÔNICOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Revolução Industrial se constituiu num dos capítulos mais importantes da história da humanidade. O mundo depois da era das máquinas deixou de 
ser o mesmo. Nossa geração tem testemunhado um crescimento econômico e um progresso tecnológico sem precedentes, os quais, ao tempo que 
trouxeram benefícios, produziram sérias consequências ambientais e sociais. No decorrer do século XX, a população mundial dobrou de tamanho, 
porém a quantidade de lixo produzida no mesmo período aumentou numa proporção muito maior. As indústrias evoluíram consideravelmente e hoje 
fabricam produtos sequer imagináveis em tempos passados. A área de informática não era vista tradicionalmente como uma indústria poluidora. 
Porém, o avanço tecnológico acelerado encurtou o ciclo de vida desses equipamentos, gerando lixo tecnológico.  As instituições educacionais devem 
responsabilizar-se por um novo paradigma ambiental, assumindo em seu planejamento a gestão ambiental como instrumento de diretrizes para 
cumprir ações que eliminem ou minimizem os impactos ambientais significativos causados por suas atividades. Pensando nisso, este projeto tem como 
objetivo central a criação de uma plataforma que contenha informações referente as Boas Práticas na Gestão de materiais provenientes do resíduo 
eletrônico no município de João Pessoa. O alcance dos objetivos propostos neste trabalho representará em ganhos científicos, tecnológicos, 
ambientais, sociais e econômicos.  No âmbito científico espera-se desenvolver, em escala real, uma cartilha que contenha informações referente as 
Boas Práticas na Gestão (Doação, Acolhimento e Reciclagem) de materiais provenientes do resíduo utilizando abordagem colaborativa. A despejo 
inadequado de lixo eletrônico na superfície do solo causa inúmeros impactos sociais e a meio ao ambiente colocando em risco a saúde das pessoas, 
sobretudo daquelas que têm acesso ou contato direto com os lixões. Na esfera tecnológica busca-se a desenvolver de um site (cartilha digital) que 
apresente os pontos de coleta disponíveis no município de João Pessoa e Boas Práticas na Gestão de materiais provenientes do resíduo eletrônico. O 
minimalismo é uma ferramenta para se livrar do excesso supérfluo em favor de focar no que é importante na vida para que você possa encontrar a 
felicidade, a realização e a liberdade. No aspecto ambiental haverá aumento na conscientização da população como também quantidade e da 
qualidade do material que retornará ao setor produtivo, indústria; minimizando a pressão sobre os recursos naturais. No aspecto social a plataforma 
possibilitará a realização de doações (Não colecione coisas, colecione momentos. Desapego é sossego!) as instituições de caridades interessadas nos 
componentes que funcionam uma vez que os eletrônicos descartados de forma incorreta representam o tipo de resíduo sólido de maior crescimento 
no mundo, mesmo em países em desenvolvimento. No que diz respeito à economia, o retorno econômico dos produtos recicláveis justifica a 
consolidação do processo de reaproveitamento e reutilização de matérias primas, uma vez separados na fonte de produção, os resíduos adquirem 
maior valor econômico, evitando que aconteça o contato com resíduos orgânicos, os responsáveis pela baixa valorização econômica na hora da venda 
dos resíduos.  A estratégia a ser utilizada como metodologia neste trabalho irá possuir nove atividades que estão relacionadas com o objetivo central 
do projeto e são descritas no plano de trabalho.

Docente orientador: Pedro Henrique Tolentino de Melo Nogueira E-mail: pedro.tolentino@live.estacio.br
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Título GAME LAB ESTÁCIO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A quantidade de empresas especializadas no mercado de vídeo games vêm aumentando significativamente no Brasil, dando ênfase às portas que 
foram abertas com os novos modelos de negócio derivados do sistema de distribuição digital. Embora existam oportunidades, também temos desafios 
a superar. Como altas tachas tributárias, falta de mão de obra especializada, dentre outras questões relacionadas à produção de games no 
Brasil. 	Assim, como justificativa para criação do presente projeto, a faculdade Estácio da Paraíba encontra-se carente da inicialização de novas e 
empreendedoras iniciativas, que proporcionem uma real aproximação entre empresa e escola. O projeto Game Lab Estácio busca preencher esta 
lacuna, possibilitando a atuação de uma empresa de jogos real no espaço físico da faculdade. A gestão do projeto é de responsabilidade do seu 
coordenador, enquanto os cuidados sobre os jogos produzidos são de responsabilidade dos profissionais envolvidos.  	Os seus objetivos são: 	- 
Desenvolvimento de habilidades técnicas e teóricas, relacionadas à produção de games; 	- Desenvolver um (ou mais) games, para lançamento no 
mercado; 	- Estreitar a relação dos extensionistas com profissionais da área; 	- Formação de experiência, currículo e portfólio, para os 
extensionistas.  A metodologia utilizada no projeto envolve participação em atividades práticas diárias de uma empresa real de produção de games. O 
conhecimento e maturidade são desenvolvidos através de pesquisas, cursos internos, tutorias, e produção prática, sendo atividades acompanhadas 
pelo coordenador do projeto.  De março de 2017 até fevereiro de 2018 o projeto encontrava-se em execução, de forma voluntária, na faculdade 
Estácio da Paraíba, a partir de 2018 o professor responsável foi contemplado com a bolsa de extensão da Estácio, o que viabilizou ainda mais a sua 
dedicação. Os gastos são mínimos, resumindo-se à energia gasta pelo laboratório. O projeto também traz respaldo positivo para a faculdade, no que se 
refere à mídia, alunos e público interessado na área, já tendo sido matéria de jornal impresso e programa de rádio. 	Apesar de ser um projeto de 
extensão, busca-se aprovação de 01 (um) artigo científico em conferências nacionais, internacionais ou periódicas.   Assim, possuímos as seguintes 
metas acadêmicas: - Alcance de horas extracurriculares, através de produção e pesquisa; - Publicação de 01 (um) artigo científico em conferências 
nacionais, internacionais ou periódicas. E as seguintes metas sócio-ambientais: - Desenvolvimento do Mercado de Games na Região; - Aproximação 
entre academia e mercado.  O projeto também visa substancial impacto social, através do estímulo ao desenvolvimento do mercado de produção de 
jogos digitais na região. O que poderá gerar novos empregos relacionados à diversas áreas, mas principalmente aos domínios de programação, design e 
arte. Sua abrangência geográfica, em termos de extensionistas envolvidos, é atualmente restrita a cidade de João Pessoa. Mas existem planos para 
permitirmos participação à distância em alguns casos.  Metas: - Lançamento de ao menos 1 jogo no mercado internacional; - Realização ou 
participação em eventos relacionados à área de produção de Jogos Digitais (palestras e mini-cursos), envolvendo os extensionistas e demonstrando os 
nossos resultados para o público local) - Publicação de 01 (um) artigo científico em conferências nacionais, internacionais ou periódicas.  Como 
também as seguintes metas sócio-ambientais: - Preparação dos discentes envolvidos, através da prática, tutorias, e 
palestras.  REFERÊNCIAS MEDEIROS FILHO, Marisardo Bezerra de. Material Didático: Game Design. Conteúdo para pós-graduação EAD. Universidade 
Estácio de Sá. Rio de Janeiro – RJ, 2016. SCHELL, J. A Arte de Game Design: O Livro Original. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. NOVAK, Jeannie. 
Desenvolvimento de Games. São Paulo: Cengage Learning, 2010. RABIN, S. Introdução ao Desenvolvimento de Games. vol. 1. São Paulo: Cengage 
Learning, 2012.
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2019 - ESTÁCIO RECIFE

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título MEDIDA SOCIOEDUCATIVA: UMA LENTE ALÉM DO PUNITIVISMO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A ideia deste projeto é desenvolver uma parceria entre o Centro Universitário Estácio de Sá com a Fundação de Atendimento Socioeducativo, para que 
os/as alunos/as envolvidos no projeto façam atendimentos jurídicos às famílias das meninas adolescentes que estejam em conflito com a lei, e estejam 
cumprindo medida socioeducativa de privação de liberdade no Case-Santa Luzia e no CENIP feminino.  1 PROBLEMA Como as famílias podem 
influenciar na construção da decisão judicial na escolha da medida socioeducativa que será designada para uma adolescente que está em conflito com 
a lei?     2 OBJETIVOS 2.1 OBJETIVO GERAL Desenvolver atividades de atendimento jurídico feito pelos estudantes envolvidos/as no projeto para 
elucidar dúvidas e suscitar apontamentos de comportamento no momento da audiência, criando possibilidades de narrativas que favoreçam 
estratégias de defesa para as adolescentes.  2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS a) Fazer um levantamento dos processos junto à equipe técnica dos atos 
infracionais pelos quais as adolescentes estão sendo julgadas;  b) Mapear os tipos de atos infracionais cometidos pelas adolescentes para um diálogo 
mais elucidativo com os/as responsáveis pelas adolescentes, inclusive para tentar mediar possíveis conflitos entre estes sujeitos; c) Auxiliar 
juridicamente as famílias para compreender o processo pelos quais estão sendo julgados às adolescentes, orientando elas inclusive sobre 
comportamento nas audiências. d) Estabelecer contato com as adolescentes com o fim de promover rodas de diálogo que permitam a troca de 
conhecimento entre os/as estudantes e as reeducandas.  3 METODOLOGIA A proposta se baseia em dois métodos principais:  a) Atendimento 
jurídico às famílias – este atendimento acontecerá às quintas feiras (dia de visita nas unidades socioeducativas) em espaço designado pela direção de 
cada centro. Os/as alunos/as voluntários do projeto estarão sempre acompanhados/as pena professora orientadora. Estes atendimentos serão 
alternados: uma semana no CENIP outra semana no CASE-Santa Luzia.   b) Espaços de formação com as adolescentes: este segundo método proposto 
é uma ideia que dependerá da integração dos/a voluntários/as com as adolescentes. Portanto, ficará para um momento posterior. O intuito é construir 
espaços de formação para tratar de temas como gênero, raça, classe, sexualidade e educação. Assuntos do cotidiano das adolescentes também serão 
fomentados, numa perspectiva que estes espaços façam parte de uma construção coletiva, podendo elas apresentar a própria demanda de formação. 
 
4 VIABILIDADE ECONÔMICA O único custo de desenvolvimento deste projeto é com o deslocamento até as unidades mencionadas, o que já integra 
dentro da bolsa ofertada.  5 METAS E IMPACTO SOCIAL Contribuir com uma formação jurídica que misture teoria e prática, possibilitando aos 
estudantes um maior nível de sensibilidade e compreensão da complexidade que envolve os muros para além da universidade. Em contrapartida aos 
aprendizados colhidos, será dado às adolescentes e a própria FUNASE a contribuição de uma defesa mais digna das adolescentes que na maioria dos 
casos não possuem a ampla defesa garantida nos processos.

Docente orientador: Maria Julia Leonel Barbosa E-mail: mariajulialeonel@gmail.com

Projeto(s) do curso: Relações Internacionais

Título BEM VINDO IMIGRANTES

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Diante de toda a situação política e econômica que vem passando a Venezuela nos últimos anos, o Brasil tem recebido um volume muito grande de 
imigrantes deste país.  De acordo com a Casa Civil, entre 2017 e agosto deste ano, 154 mil venezuelanos entraram no Brasil por Pacaraima, a 215 Km 
da capital Boa Vista, sendo que 27 mil fizeram este caminho só nos últimos dois meses. Atulmente, o fluxo diário de entrada pela fronteira é de até 500 
pessoas. Este não é um problema/desafio apenas dos Estados próximos à Venezuela, mas de todas as unidades da Federação. Desta forma, mais 13 
vôos já foram realizados, pela FAB para levar estes Venezuelanos para 9 diferentes Estados. Aqui em Pernambuco, recebemos 2 vôos, compondo um 
total de 99 Venezuelanos, que estão sendo apoiados pela a ONG Aldeias Infantis.  Nas Aldeias Infantis, eles estão sendo acolhidos e passam por um 
processo de adaptação. O alojamento administrado pela ONG Aldeias Infantis tem estrutura residencial composta por sete casas, com cinco quartos, 
que comportam até 10 pessoas. De acordo com a Casa Civil, responsável pelo processo, todos os imigrantes têm documentação como CPF e carteira de 
trabalho, foram vacinados, submetidos a exames de saúde e aceitaram participar voluntariamente do processo. O trabalho proposto é o de nossos 
alunos de Relações Internacionais realizarem um trabalho de "aculturação", fazendo com que os mesmos entendam de forma mais rápida a cultura 
brasileira e entre outras coisas ensinando nossa língua portuguesa.  O objetivo deste trabalho é ajudar, de forma voluntária, a adaptação e viabilizar a 
integração dos mesmos de forma mais rápida, influenciando inclusive na melhor condição de todos buscarem empregos aqui no nosso país.  O 
processo se dará em conjunto com a ONG, combinando horários e que grupos de Venezuelanos vão participar destas capacitações da cultura brasileira 
e língua portuguesa.  Por se tratar de um projeto voluntário, não demandará recursos financeiros, uma vez que a ONG vai assumir os custos de 
transportes dos nosso alunos. Sendo interessante para os mesmos pela oportunidade de trabalhar com estrangeiros, praticar o espanhol e viver de 
perto este tema que debatemos tanto ao longo do nosso curso de RI: Imigrantes! A meta do projeto é capacitar os venezuelanos para que possam 
conseguir emprego com a maior brevidade possível.  Acreditamos que este projeto causará um grande impacto social para estas 99 pessoas, para 
ajudar a ONG Aldeias Infantis, que é uma ONG que está em mais de 10 estados do Brasil e possui mais de 50 anos de existência. Embora este projeto 
esteja focado na cidade de Igarassu, em parceria com a ONG, portanto, não nos caberá trabalhar em outros demais estados do país.  Referencias: 
Imigrantes ou refugiados: Tecnologias de controle e as fronteiras, Denise F. Jardim (Autor), 2016, editora Paco; Imigrantes no Brasil. Proteção dos 
Direitos Humanos e Perspectivas Político-Jurídicas, Giuliana Redin (Autor), 2014, editora Juruá
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Título ESTUDO DO CRAQUEAMENTO TERMO-CATALÍTICO DE ÁCIDO MIRÍSTICO COMO COMPOSTO MODELO DE ÓLEOS RESIDUAIS VISANDO À 
PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Os biocombustíveis têm atraído grande interesse de pesquisadores para substituir os combustíveis de origem fóssil. Em 1973, quando ocorreu a crise 
do petróleo, surgiram novos conceitos relacionados à sustentabilidade ambiental, social e econômica estabelecendo-se uma nova visão no que diz 
respeito à geração e consumo de energia (WAZILEWSKI et al., 2013). Essa mudança se dá pela substituição gradativa de fontes de energia de origem 
fóssil, essencialmente do petróleo e carvão mineral, por fontes menos poluentes e renováveis. Tal transição é movida pelo esgotamento gradativo das 
reservas de carbono fóssil e também pelo impacto ambiental causado pelas mudanças climáticas, decorrentes da emissão de CO2. Este fato obriga a 
busca de novas fontes de energia, como é o caso dos biocombustíveis. Como há uma alta demanda no consumo do petróleo, superior à produção e 
reservas descobertas, com isso, há a perspectiva de uma escassez do petróleo. Em 2016, dentre as reservas provadas de petróleo em nível mundial, o 
Brasil possuía 13 bilhões de barris (ANP/SDP, 2016). Após a descoberta do pré-sal, o cenário do Brasil mudou bastante, principalmente no período de 
2010-2014, quando houve um aumento significativo na média anual da quantidade de barris de petróleo produzidos por dia no Brasil. Em 2016, a 
produção de petróleo no pré-sal dobrou comparada ao ano de 2014, ultrapassando a marca de 1 milhão de barris/dia, sendo responsável por 70% do 
volume produzido (PETROBRAS, 2016), comprovando, além da viabilidade técnica e econômica do pré-sal, sua alta produtividade.    Uma possível 
fonte sustentável de carbono renovável é a biomassa oleaginosa e os biocombustíveis obtidos a partir da biomassa lignocelulósica, tais como biodiesel 
e álcool. Os gases liberados pela queima dos biocombustíveis renováveis podem ser considerados neutros, uma vez que o dióxido de carbono (CO2) 
emitido é reaproveitado pelas plantas através da fotossíntese, enquanto que a queima de combustível fóssil introduz CO2 adicional na atmosfera (ANP, 
2015). Neste contexto, o trabalho tem como objetivo estudar a influência do molibdênio no craqueamento termo-catalítico do ácido mirístico (AM), 
visando à produção de combustível líquido. O AM foi escolhido como composto modelo de um óleo vegetal não comestível de alta acidez, inadequado 
para produção de biocombustível pelo método de transesterificação.  E consequentemente, causando um impacto social positivo pois, usaremos óleo 
residual (geralmente descartado na natureza de forma errônea), visando à produção de biocombustível, que é uma fonte de energia renovável. A 
metodologia para a preparação dos catalisadores, e suas respectivas caracterizações, tais como: DRX, BET, FTIR, MEV, acidez via TG e pirólise.  	O 
projeto será desenvolvido em parceria com o Departamento de Engenharia Química da UFPE e CETENE, portanto, não teremos custo com o 
desenvolvimento. 	A meta desse projeto é desenvolver até quatro catalisadores e caracterizá-los para utilizá-los junto ao AM, visando à produção de 
biocombustível, no prazo de vigência da bolsa.  	Já com relação a abrangência geográfica é um trabalho de interesse nacional e internacional, pois, a 
comunidade científica está em busca de novas fontes de energia alternativas para substituição do combustível fóssil.  REFERÊNCIAS  WAZILEWSKI, 
W.; BARICCATTI, R.; MARTINS, G.; SECCO, D. Study of the methyl crambe and soybean biodiesel oxidative stability. Industrial Crops and Products. v. 43, 
p. 207-212, 2013. PETROBRÁS, 2016.Disponível em:<http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/areas-de-atuacao/exploracao-e-producao-de-
petroleo-e-gas/pre-sal/ > Acesso em: 12 out. 2018.  ANP – agência nacional do petróleo, 2015. Biocombustível no Brasil. Disponível em: < 
www.anp.gov.br/?dw=38107 >. Acesso em: 11 dez. 2015. BEN 2016, Balanço Energético Nacional 2016: Ano base 2015: Resultados Preliminares– Rio 
de Janeiro: EPE, 2016. 
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Título SUSTENTABILIDADE E EMPREENDEDORISMO: REAPROVEITAMENTO DE ÓLEO NA PRODUÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A crescente preocupação em relação ao meio ambiente e o aumento do uso do óleo de cozinha, frequentemente utilizado em frituras, sem falar no 
mal que o “excesso” pode causar ao organismo, também produz dano ao meio ambiente se jogado pelo ralo da pia, pois provoca o entupimento das 
tubulações nas redes de esgoto, aumentando em até 45% os seus custos de tratamento (BIODIESEL, 2008). A reciclagem de resíduos de óleos vegetais 
saturados atualmente concentra – se na adição do óleo como o ingrediente do biodiesel, técnicas para produção de sabão, resinas para tintas e massa 
de vidraceiro (AMBIENTE BRASIL, 2008). Essa reciclagem é realizada pela técnica de saponificação. De acordo com Drashirley (2003), o processo de 
elaboração de sabão caseiro era bastante conhecido, mas com o advento do sabão em pó, com a migração do pessoal da zona rural para as grandes 
cidades e o ritmo de vida atual, o processo caiu em desuso e esquecimento. Atualmente, é raro encontrar mesmo no meio rural quem ainda se dedique 
a fabricar sabão artesanalmente.  2. OBJETIVO  O objetivo geral é estudar e fornecer subsídios às avaliações de viabilidade econômica concernentes 
na utilização de óleo residual na produção de sabão e derivados. Dos objetivos específicos : Realizar trabalhos socioambiental na comunidade com 
relação ao descarte de óleos em ralos, pias, vasos sanitários e no solo; ensinar as técnicas na produção de sabão e derivados, sendo uma alternativa 
sustentável e empreendedora; verificar o melhor tratamento utilizado no rejeito e comparando a questão custo benefício; divulgar a Estácio Recife 
com Instituição preocupada com a sustentabilidade e empreendedorismo e obter o selo de Sustentabilidade (2019 – 2020) de Instituição Socialmente 
Responsável.  3. METODOLOGIA A metodologia utilizada, será descritiva. Através da observação, analise e registro dos fatos em estudo. Explicativa, 
na identificação dos fatores que contribuem com a ocorrência do processo experimental.  As abordagens serão de forma qualitativa e quantitativa com 
procedimento experimental no laboratório com teste; comprovando através dos dados laboratoriais, com resultados do processo de saponificação 
através do óleo residual, pelo estudo estatístico das amostras realizadas em laboratório e pesquisa de satisfação dos produtos. Além disso, serão 
realizados Palestras e treinamentos nas Instituições onde ocorrerão as ações.  4. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se que a comunidade fique 
conscientizada que o descarte indevido do óleo, traz prejuízos na comunidade e no meio ambiente. Este projeto trará perspectivas de forma 
empreendedora aos jovens e senhoras. A Estácio Recife será conhecida como a Instituição que se preocupa com questões ambientais e 
empreendedoras.  5. VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: A busca de alternativas para solucionar a problemática de acúmulos de substâncias não 
biodegradáveis, traz como alternativa a reutilização do óleo, para fins diversos como produtos de limpeza, com custo baixo. Visto que o único 
componente a ser comprado será a soda cáustica; que 1Kg do reagente, com o óleo residual, obtém-se 10kg de sabão em barra. Uma economia de 
quase 600%. O presente projeto dará continuidade ao projeto anterior. Visto que, os trabalhos realizados nas comunidades tiveram êxito tanto na 
parte sustentável, quanto na empreendedora. A Estácio Recife se fez presente com ações sociais nos eventos, nas escolas públicas e privadas; obtendo 
o selo de Sustentabilidade (2017 – 2018 e agora 2018 – 2019) de Instituição Socialmente Responsável.   6. RECURSOS/MATERIAIS NECESSÁRIOS: Os 
recursos serão de responsabilidade da proponente do presente projeto. Para realização dos experimentos serão utilizados o óleo residual que a 
comunidade realizou a coleta e a soda caustica levada pela proponente do projeto.
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Título ESTUDO DOS E FEITOS DE HARMÔNICOS DEVIDO A INTENSA INSERÇÃO DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA E SEU EFEITO SOBRE A PROTEÇÃO NO 
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Em se tratando de sistemas responsáveis por geração, transmissão ou distribuição de energia elétrica, de grandes magnitudes, tem-se logo o termo 
associado sistemas elétricos de potencia (SEPs). No Brasil, como a predominância da geração de energia elétrica ainda provinda de usinas 
hidroelétricas, devido ao potencial hídrico existente e, tendo os centros de cargas distantes das zonas geradoras, tornam-se seus elementos de ligação 
indispensáveis, os sistemas de transmissão. Neste contexto do sistema de distribuição inserem-se também os sistemas de geração distribuída (GD), 
geração de energia elétrica realizada junto ou próxima dos centros consumidores, independente da potência, tecnologia ou fonte de energia, 
envolvendo equipamentos de medida, controle e comando que articulam a operação dos geradores. Acredita-se que sistemas de geração distribuída 
tenham vantagem sobre a geração central, pois economizam investimentos em distribuição e reduzem as perdas nestes sistemas, melhorando a 
estabilidade do serviço de energia elétrica. O sistema fotovoltaico consiste na utilização de placas solar junto com o inversor para converter energia 
solar em energia elétrica. Justificativa: A necessidade global de energia elétrica evidencia um crescimento significativo tendo em vista o 
desenvolvimento tecnológico e crescimento da população, consequentemente existe uma tendência em buscar a geração de eletricidade por meio de 
fontes renováveis como a fotovoltaica. A utilização de geradores fotovoltaicos (FV) ligados ao sistema de distribuição de energia elétrica tem 
apresentado um crescimento significativo na última década, logo é importante analisar os impactos, resultantes do número cada vez mais crescente de 
interligações de geração distribuída (GD) à rede de distribuição de tensão. A qualidade da energia poderá sofrer impactos com a inserção da tecnologia 
de geração fotovoltaica e torna-se necessário descobrir quais os possíveis efeitos que a rede pode vim a sofrer, bem como, o seu efeito sobre a 
proteção do sistema de distribuição, visto que, esta situação é relativamente nova e exigirá pesquisa para a integração do GD na rede de distribuição. 
Os impactos provocados por distorções harmônicas quando são inseridos painéis fotovoltaicos na rede de distribuição será um problema a ser 
considerado com o aumento da tendência por gerar energia renovável de fonte fotovoltaica, que também, afetará todo o procedimento de proteção 
do sistema. Este projeto se destaca como inovador a necessidade de estudar e analisar a influência que um nível elevado de penetração de sistemas FV 
possui em um sistema de distribuição de energia elétrica, assim como seus efeitos e impactos que a geração distribuída fotovoltaica (GD FV) e em seu 
sistema de proteção, podendo causar na rede de distribuição de energia elétrica, com foco sobre os aspectos que envolvem os níveis de harmônicos 
que podem ser gerados de forma inesperada na rede de distribuição em uma condição em que a GD represente uma parcela considerável da energia 
ofertada à rede. Ocasionando a interrupção do fornecimento de energia e um acréscimo de custo a distribuidora, que rebaterá na conta de energia. 
Assim, esta proposta pode proporcionar opções operacionais e manutenção para procedimentos de rede, visando um melhor fornecimento e uma 
redução de custo. Objetivos: - Estudo o efeito dos harmônicos gerados por sistemas fotovoltaicos - Analisar Sistemas de proteção da rede de 
distribuição ao excesso de sistema FV na rede - Levantar o potencial de implementação de sistema FV em áreas de Trafo na rede de 
distribuição. Metodologia: Encontra-se no plano de trabalho Impacto social e abrangência: Atinge toda sociedade, independente de classe social, pois 
o insumo energia elétrica, deve ser encarado um bem comum para toda sociedade e tangível a todos, pois representa um instrumento alavancador 
dentro da sociedade.

Docente orientador: José Bione de Melo Filho E-mail: jose.bione@estacio.br

Título SEGURANÇA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: UM SERVIÇO PARA COMUNIDADES CARENTES  

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Quantas residências fazem revisões periódicas nas instalações elétricas? Quantas instalações utilizam aterramento? E os DR – Dispositivo Diferencial 
Residual, que tem a função de desligar o circuito todas as vezes que um choque elétrico possa acontecer. Quantas residências possuem DR’s 
instalados? Quantas vezes nos vimos a substituição de um disjuntor, por outro de maior amperagem sem a devida substituição dos condutores 
(fios)? Justificativa O desenvolvimento do projeto justifica-se através do fato de que uso da eletricidade exige do consumidor a tomada de algumas 
precauções em virtude do risco que ela representa, pois muitos não sabem, desconhecem ou desconsideram o risco. A maior preocupação é com o 
choque elétrico, visto que este é o tipo de acidente que ocorre com maior frequência e com maiores consequências.  Objetivos gerais e 
específicos Este projeto de extensão tem como objetivo geral esclarecer e detectar falhas nas instalações elétricas de casas, prédios residenciais e 
comerciais de comunidades carentes da cidade de Recife, para em seguida, sugerir e reparar, quando considerar urgente e financeiramente suportável 
pelo projeto.  •	Favorecer a aprendizagem dos alunos do curso de Engenharia Elétrica envolvidos no projeto que poderão ter a chance de empregar 
os conhecimentos teóricos das disciplinas do curso, na prática;  •	Despertar o interesse dos estudantes pela área, que carece de profissionais 
especializados e cujas expectativas são enormes devido ao crescimento e ao desenvolvimento atual do nosso estado;  Metodologia O projeto terá 
início com a escolha dos estabelecimentos e residências que serão visitados. Em conjunto com essa etapa faremos a aquisição do material e 
ferramenta a serem utilizados para execução dos reparos.  Logo após essa etapa, iremos começar a fazer as visitas nos domicílios e pontos comerciais 
escolhidos e apontar os possíveis erros aos seus proprietários, se houver aceitação, fazer os reparos. Ao mesmo tempo, analisaremos as instalações e 
condições das instalações elétricas.  Viabilidade econômico-financeira O desenvolvimento do projeto de extensão apresentado mostra-se econômico 
financeiramente viável, pois todos os custos inerentes com sistemas de proteção são perfeitamente válidos para resguardar a vida humana contra 
choques elétricos, mantendo a segurança do sistema.  A viabilidade econômica será demonstrada durante execução do projeto através de relatórios 
periódicos elaborados. Os custos com o desenvolvimento do projeto de pesquisa serão inteiramente cobertos com o incentivo financeiro das bolsas 
ofertadas, tais como impressões, aquisição de materiais como tomadas, fios, disjuntores e instrumentos de medição que possam ser instalados nas 
residências das comunidades carentes mantendo a segurança elétrica, além de cobrir custos com transportes, visitas técnicas e 
alimentação. Metas Identificar e reparar problemas em um grande número de residências e comércios, com prioridade para os que apresentarem o 
maior grau de risco;  Conscientizar boa parte da população local quanto aos problemas oriundos das instalações elétricas inadequadas;  Ajudar e 
conscientizar à comunidade local na prevenção de acidentes envolvendo eletricidade;  Despertar no aluno o empreendedorismo através da prática 
profissional;  Publicar as ações realizadas e os resultados obtidos no projeto nos eventos de extensão e pesquisa da Estácio.  Impacto social Favorecer 
o desenvolvimento da área social quando um ou mais alunos praticam a cidadania ajudando os seus vizinhos e a sua família, servindo como exemplos 
para familiares e amigos, proporcionando à sociedade um retorno do investimento. Referências Irwin, david J.- Análise de Circuitos em Engenharia, 
Ed. Makron Books, São Paulo, 2005.  Boylestad, Robert L. – Introdução a Análise de Circuitos, Ed. Prentice Hall, São Paulo, 2004.  Creder, Hélio – 
Instalações Elétricas, Ed. LTC Editora.
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Título A CRIAÇÃO DE UM PROCESSO DE COMPOSTAGEM NA ESTÁCIO RECIFE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Estácio Recife carece de uma ação de reciclagem que permita uma maior integração entre o potencial de reuso de parte de seus resíduos com a 
missão maior de promover impacto no processo educacional interno. Uma destas possibilidades é a montagem e gerenciamento de uma estrutura 
permanente de compostagem, processo de ordem biológica em que os microrganismos transformam a matéria orgânica em húmus e nutrientes para 
posterior aplicação em áreas verdes. São considerados objetivos específicos deste projeto de extensão: a) Mapear dentre as cantinas operantes no 
campus qual apresenta interesse em participar do projeto de compostagem; b) Realizar um levantamento qualiquantitativo dos resíduos orgânicos 
produzidos nas cantinas que integram o campus e que aderiram ao projeto; c) Definir a estrutura da compostagem a ser montada no ambiente 
acadêmico, bem como o material a ser utilizado na sua montagem; d) Produzir o adubo de forma regular; e) Utilizar o adubo nas hortas dispostas na 
unidade educacional em que o projeto se desenvolve, bem como em toda arborização do campus universitário; f)  Fomentar o aprendizado por meio 
da disseminação do conhecimento produzido com o projeto nas aulas práticas realizadas no laboratório do curso de Nutrição; g) Envolver os alunos do 
curso de Administração nas ações de gerenciamento do projeto de extensão; h) Apresentar palestras e oficinas inserindo educação ambiental nas 
unidades da Estácio Recife; i) Fornecer adubo de qualidade e gratuito para a comunidade do entorno. Para a concretização dos métodos de 
compostagem previamente definidos, deverão ser utilizados os resíduos orgânicos disponibilizados pelos parceiros, proprietários das cantinas atuantes 
na unidade Abdias de Carvalho e que aderirem ao projeto. São ofertados materiais adequados para a acondicionamento deste material, garantindo o 
processo de higienização necessário para o desenvolvimento das atividades na cantina, de acordo com as normas vigentes na Vigilância Sanitária. 
Também será utilizado no processo de compostagem os resíduos orgânicos gerados no processo de poda das árvores, plantas e gramas da unidade.  O 
adubo confeccionado por meio do processo de compostagem será destinado à manutenção das hortas e demais espaços destinados à área verde na 
unidade. Pretende-se qualificar a manutenção dos espaços verdes com um adubo de qualidade. As hortaliças produzidas por meio do uso destes 
adubos serão utilizadas nas aulas práticas do curso de Nutrição e as hortaliças excedentes serão doadas à comunidade do entorno à instituição em 
momentos a serem agendados e comunicados à comunidade. O projeto apresenta viabilidade econômico-financeira pois não necessita de quaisquer 
aportes financeiros para a sua execução. No tocante às metas, o projeto pretende: envolver a todos os parceiros proprietários das cantinas (100%); 
contar com uma equipe de: 05 docentes, sendo um coordenador da proposta e quatro convidados; 05 funcionários administrativos, representativos 
dos setores da unidade; 20 alunos dos cursos de Administração e Nutrição; 01 jardineiro; membros da comunidade do entorno; 10.000 alunos 
impactados com palestras, exposições e debates sobre o projeto; produzir adubo em quantidade suficiente para atender à unidade e à comunidade do 
entorno; realizar 05 palestras, 02 exposições e participar os eventos internos da Estácio Recife. Espera-se com o desenvolvimento deste projeto a 
conscientização sobre a temática da reciclagem dos resíduos orgânicos, a redução e/ou reaproveitamento dos resíduos orgânicos no Campus Abdias de 
Carvalho; a utilização do adubo  gerado por esse processo nas hortas, bem como na arborização da área da Estácio Recife; e a aplicação da 
compostagem pela comunidade do entorno, buscando inspirá-la a reproduzir a ação em seu contexto local e assim a redução do volume de resíduos 
orgânicos através de um método ambientalmente correto e economicamente viável, bem como, agregar conhecimento e promover a educação 
ambiental.  

Docente orientador: Daniel Lins Barros E-mail: daniel.lins@estacio.br

Projeto(s) do curso: Ciências Contábeis

Título APLICAÇÃO DE TÉCNICAS GERENCIAIS DE CONTABILIDADE PARA GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇO: CONVÊNIO 
MOVIMENTO PRÓ CRIANÇA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O presente projeto buscará atender a necessidade de informação contábil para uma entidade social, tendo em vista o Convênio estabelecido entre o 
Curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário Estácio Recife com o Movimento Pró-Criança, que é uma entidade sem fins lucrativos ligada a 
igreja católica que busca minimizar as dificuldades vividas por jovens carentes da Região Metropolitana através de trabalhos sociais. Uma das maiores 
dificuldades enfrentadas pelas empresas corresponde a mensuração dos custos envolvidos na sua produção, bem como a formação de preço de venda. 
Aplicar o preço de venda no produto ou serviço requer conhecimentos técnicos específicos e uma visão de mercado diferencial. A contabilidade é o 
ramo de conhecimento que permiti a formação de preço a partir do custo e considerando o lucro desejado, sendo tal técnica desconhecida pelos 
gestores em geral, fazendo com que cometa-se erros na atribuição de preço, impossibilitando criação de margem para cobrir os custos de produção, o 
que provoca resultado negativo na forma de prejuízo. Uma das técnicas de formação de preço mais completa é o Markup, que consiste basicamente 
em adicionar uma margem de lucro pretendida sobre a venda aos custos unitários dos produtos. Nesse contexto, a execução desse projeto de extensão 
cumpre seu papel social ao possibilitar a aplicação de conhecimentos gerenciais de contabilidade em favor de uma instituição sem fins lucrativos, 
favorecendo os resultados financeiros da mesma e contribuindo para auto sustentabilidade. Assim, a entidade poderá gerar resultados positivos nas 
vendas dos produtos fabricados pelas atividades de artesanato realizadas pela população carente. OBJETIVO: Com objetivo de contribuir, através do 
fornecimento de informação contábil útil, tempestiva e fidedigna, para manutenção e auto sustentabilidade de uma Entidade sem fins lucrativos, ao 
mesmo tempo em que proporciona ao discente da disciplina de Estágio Supervisionado: Prática de Gestão Contábil, em sistematizar os conhecimentos 
teóricos trabalhados ao longo do curso. METODOLOGIA: Num primeiro momento, os discentes de Ciências Contábeis, através de pesquisa bibliográfica, 
descreverá os conhecimentos contábeis necessários para identificação dos custos de produção, ponto de equilíbrio, margem de contribuição e 
aplicação de técnica de formação de preço nos produtos ofertados pela Entidade sem fins lucrativo, elaborando ferramentas para aplicação nos dados 
coletados por pesquisa documental na entidade, concretizando o estudo de caso. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: O projeto de extensão 
possui viabilidade econômico-financeira pelo fato de utilizar mão de obra de qualidade sem custos, dado que os alunos de ciências contábeis farão a 
prática de estágio acadêmico não remunerado, inexistindo dispêndio nem para faculdade e nem para a entidade social envolvida. METAS: A meta 
consiste em oferecer informação contábil para tomada de decisão para os gestores da entidade, proporcionando o desenvolvimento e otimização do 
resultado da instituição em questão, além da contrapartida de possibilitar ao discente desenvolver suas habilidades contábeis num mercado real. 
IMPACTO SOCIAL: O impacto social está intrinsecamente ligado a natureza da entidade que é social e sem fins lucrativo, a qual, ao se favorecer das 
informações contábeis gerenciais, permitirá seu desenvolvimento e crescimento sustentável, expandindo o auxílio social de adultos e crianças carentes. 
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: A abrangência geográfica do projeto de extensão influenciará a região onde o Movimento Pró Criança atua, ou seja, 
Região Metropolitana do Recife. REFERÊNCIAS: BRUNI, A. L.; FAMÁ, R. Gestão de custos e formação de preços: com aplicações na calculadora HP 12C e 
Excel. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003. MARTINS, Eliseu. ROCHA, Welington. Contabilidade de Custo. São Paulo: Atlas, 2010.

Docente orientador: Valéria Maria Ribeiro de Sá Pinheiro E-mail: valeriaufpe@hotmail.com

Licenciaturas

Projeto(s) do curso: Psicologia
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Título A BRINQUEDOTECA COMO ESPAÇO DE APRENDIZAGEM

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Os cursos de Pedagogia e Psicologia do Estácio Recife visando a formação de profissionais para um prática social humanizada e ao exercício crítico do 
trabalho educativo propõe através deste projeto, a vivência e reflexão sobre a prática psicopedagógica com crianças em ambientes escolares.  
Justificativa: Toda criança tem direito a brincar! Existem algumas leis nacionais e internacionais que afirmam que esse comportamento seja garantido 
para todas possibilitando o direito a uma infância saudável. “Esse direito e tão fundamental que foi incluído na Declaração das Nações Unidas dos 
Direitos da Criança em 1959 e reiterado em 1990, quando a ONU adotou a Convenção dos  E na Declaração do Direito da Criança aparece em dois 
princípios o brincar como direito: PRINCÍPIO 4º - A criança gozará os benefícios da previdência social. Terá direito a crescer e criar-se com saúde; para 
isto, tanto à criança como à mãe, serão proporcionados cuidados e proteção especial, inclusive adequados cuidados pré e pós-natais. A criança terá 
direito a alimentação, recreação e assistência médica adequadas. Dessa forma, a brinquedoteca torna-se um espaço propício para os extensionistas 
exercerem práticas relacionadas à escuta, observação, aconselhamento psicológico dentre outras. Torna-se também, fonte de pesquisas sobre a 
infância e o desenvolvimento infantil. Quanto às crianças internadas, este projeto tem favorecido uma ressignificação dos sentimentos relacionados à 
dor e à doença, contribuindo no prognóstico dos pacientes. Objetivo: Tem como objetivos constituir-se num espaço permanente de estudos e práticas 
investigativas e ainda desenvolvimento de projetos com caráter interdisciplinar. Busca ainda, promover a formação continuada de alunos de diversas 
áreas, proporcionando práticas psicopedagógicas nas quais as crianças possam desenvolver através de atividades lúdicas, aprendizagem e 
sociabilidade. Metodologia: A metodologia de trabalho a ser adotada se fundamenta na articulação entre teoria e prática das disciplinas pensamento e 
linguagem, de grupos, da educação. Têm-se como procedimentos, a utilização do brinquedo, da brincadeira, e dos jogos, sejam estes individuais e ou 
coletivos. Empregam-se também no trabalho desenvolvido, técnicas de oficinas de grupo, de escuta e observação. Metas eEsse projeto contempla 
objetivos de trabalhar com os estágios obrigatórios, revitalizar a brinquedoteca da instituição, propor um espaço de pesquisa para os acadêmicos, 
incentivar a leitura a criação de textos, oficinas e júri simulado, escrita de livro. : Este projeto acontece durante os semestres letivos no compaz de 
recife Os encontros têm uma carga horária de tres  horas semanais, sendo duas no compaz, e uma hora de supervisão no centro universitário. São 
atendidas em média dez crianças e ou acompanhantes por encontro. Impacto social; A melhoria das crianças que moram no entorno do compaz da 
abdias de carvalho em uma comunidade de fator de risco, perfazendo um atendimento a duas comunidade desta área. Os atendimentos com as 
crianças acontecem na biblioteca e na brinquedoteca do compaz , nos quais são desenvolvidas atividades lúdicas, como por exemplo, contação de 
estórias e brincadeiras livres, procurando através destas, promover uma reelaboração dos sentimentos vivenciados.    REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS BENJAMIM, Walter. Reflexões:A criança, o brinquedo, e educação. São Paulo: Summs, 1984. CUNHA, Leo. Poesia para 
crianças:Conceitos, tendências e práticas. Rio de Janeiro: Piá, 2012. CUNHA, N.H.S. Brinquedoteca: definição, histórico no Brasil e no mundo: In. 
FRIEDMAN, A. et al. (org) o direito de brincar: a brinquedoteca. São Paulo: Scritta/Abrinq, 1992. CUNHA, N.H.S. Brinquedoteca: um mergulho no 
Brincar. 3. Ed. São Paulo: Vetor, 2001.

Docente orientador: Conceição Maria Marinho dos Santos E-mail: santoconceicao@yahoo.com.br

Saúde

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título CAMINHANDO PARA A MATERNIDADE ATIVA: (RE)CONSTRUÇÃO DO EMPODERAMENTO FEMININO ATRAVÉS DE AÇÕES EDUCATIVAS DE 
ENFERMAGEM 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A gestação representa um período único e especial na vida da mulher. A sensação e a responsabilidade de ser mãe confundem-se muitas vezes com 
incertezas, medos e inseguranças. É um evento biossocial, pois está cercado de valores culturais, sociais e emocionais (TEDESCO et al., 2004). Os 
programas multidisciplinares de preparação para o pré-parto, parto e pó-parto caracterizados pelos métodos educativos, atenção psicológica e 
atividade física terapêutica vêm sendo cada vez mais discutida e, de modo especial, enfoca as possíveis repercussões maternas e fetais. Os benefícios 
são atribuídos à diminuição dos sintomas de desconfortos da gravidez, ao controle da ansiedade, ao menor tempo de evolução do trabalho de parto e 
ao menor índice de indicação de parto cesárea, além de ser um ferramenta valiosa para fortalecimento das escolhas das mulheres no período 
gestacional (CONTI et al., 2003; LIMA, 2005; SOTO et al., 2006).   JUSTIFICATIVA Este projeto de extensão busca contribuir para a reconstrução do 
empoderamento através do debate da formação dos grupos de gestantes, em seu território, destacando os aspectos positivos dessa ação. Além disso, 
explora a importância de atividades de extensão como uma grande possibilidade da formação de estudantes universitários mais comprometidos 
socialmente.   OBJETIVO Realizar ações educativas de enfermagem que visem a promoção à saúde, com enfoque na preparação para o parto e pós-
parto em gestantes atendidas no pré-natal de uma maternidade de Recife, Pernambuco.  METODOLOGIA O estudo será realizado no Centro 
Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (CISAM), localizado no município de Recife, Pernambuco. A amostra será composta por mulheres 
acompanhadas no pré-natal do CISAM. As atividades serão desenvolvidas através de troca de experiências, apresentação de vídeos, discussão. Serão 
abordados os seguintes temas: fisiologia do parto, métodos não farmacológicos para alívio da dor no parto, exercícios para preparação do períneo, 
aspectos emocionais na gravidez, com realização da arte gestacional, construção do plano de parto, amamentação e cuidados com o 
bebê.  VIABILIDADE ECONÔMICA O orçamento do presente estudo será de 416,85, que será custeado pela pesquisadora responsável pelo 
estudo.  METAS a) Obter a participação assídua das mulheres nas ações educativas; b) Acompanhar a realização dos resultados obtidos durante as 
ações educativas; c) Documentar a experiência em todas as suas etapas; d) Divulgar, difundir os procedimentos, acertos e erros do projeto; e) Avaliar 
permanentemente o projeto, envolvendo equipe técnica e gestantes e realizando os ajustes que se façam necessários.   REFERÊNCIAS BRASIL. 
Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher – Princípios e Diretrizes. Brasília, DF, 2011a.  BRASIL. Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde (CONASS). Rede Materno Infantil – Rede Cegonha. Brasília, DF, 2011b.  CONTI, M. H. S de et al. Efeito de técnicas fisioterápicas 
sobre os desconfortos músculo-esqueléticos da gestação. Rev. Bras. Ginecol. Obstet., Rio de Janeiro, v. 25, n. 9, p. 647-654, 2003.  FALCONE, V. M. et 
al. Atuação multiprofissional e a saúde mental de gestantes. Rev. Saúde Pública, São Paulo, v. 39, n. 4, p. 612-618, ago. 2005.

Docente orientador: Kéllida Moreira Alves Feitosa E-mail: kellidafeitosa@gmail.com
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Título FIQUE ATENTO PODE SER CÂNCER:  A TELESSAÚDE COMO FERRAMENTA PARA O DIAGNÓSTICO PRECOCE  DO CÂNCER INFANTOJUVENIL 
–ANO V/ 2019

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto visa oferta a tele-educação e teleassistência para apoiar profissionais da atenção primária na identificação de sinais e sintomas de alerta para 
o câncer infanto-juvenil, consultoria do caso a ser investigado e encaminhamento de caso suspeito em tempo hábil. E promover a inserção de alunos 
de graduação nas ações de educação permamente em saúde com uso da ferramenta de telessaúde e EAD. Será realizado em três eixos 
estruturantes: 1.Sensibilização: divulgar, sensibilizar, cadastra os profissionais da atenção básica, nas próprias unidades de saúde, junto aos 
profissionais, contando com a participação de monitores (alunos de graduação dos cursos de saúde do Centro Universitário Estácio do Recife) para 
divulgação do projeto. Além disso, o projeto, que já encontra-se em sua 4º edição, já é amplamente divulgado através mídia, com reportagens em 
jornais e televisão, como também em sites e redes sociais, em relação a importância do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. Já tendo 
contemplado a participação de cerca de 88 alunos de graduação em saúde, ao alongo de suas 4 edições. 2.Tele-educação: realização do Curso “FIQUE 
ATENTO: PODE SER CÂNCER!” que será transmitido para 28 pontos de transmissão distribuídos no próprio território de abrangência dos DS V, VI e VII 
da Prefeitura da cidade do Recife-PE, com frequência semanal e duração de cinco semanas, resultando na carga horária total de 10 horas, através do 
canal do youtube FIQUE ATENTO: PODE SER CÂNCER As aulas serão sobre a Política Nacional para a prevenção e controle do câncer na rede de atenção 
à saúde das pessoas com doenças crônicas, Epidemiologia do câncer infantojuvenil, Os sinais e sintomas de suspeição precoce do câncer infantojuvenil, 
a ESF e o cuidado da criança e do adolescente com câncer, a organização do sistema de referência e contrarreferência para a assistência à criança e ao 
adolescente com câncer, com o suporte da Plataforma de TelessaúdeHealthNET. 3.  Teleconsultorias: O uso da plataforma de telessaúde HealthNET 
buscando a construção da rede de referência por telessaúde.A teleconsultoria pela Plataforma HealthNET da RedeNUTES, será apresentada como 
aliada para a suspeição precoce do câncer infantojuvenil, bem como para responder dúvidas de questões clínicas. Este recurso possibilita a construção 
da rede de encaminhamento para a equipe de teleconsultores composta por residentes em oncologia médica e de enfermagem, do Hospital 
Universitário Osvaldo Cruz (HUOC), referência estadual nos cuidados de crianças e adolescentes com câncer, que, juntamente com os coordenadores 
do projeto, formando uma rede de encaminhamento de casos suspeitos enviados pela teleconsultoria, assim como a garantia da contrarreferência.  

Docente orientador: Helana Maria Ferreira Renesto E-mail: helana.renesto@hotmail.com

Projeto(s) do curso: Farmácia

Título FARMÁCIA PARA O BEM

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A humanização dos alunos do curso de farmácia é um desafio recorrente ao longo da história. A profissão farmacêutica perdeu sua humanização nas 
últimas décadas quando a ocupação do farmacêutico se deu apenas a ser um agente de dispensação de medicamentos em farmácias público/privado e 
drogarias onde o profissional visa apenas o lucro do mercado esquecendo que o farmacêutico é um promotor de saúde, sabendo-se disso alunos em 
concordância com a coordenadora do curso de farmácia tem o desafio de passar a humanização da profissão aos acadêmicos, através de ações que 
buscam ajudar a pessoas mais carentes do Recife e RMR, através do serviço voluntário. O voluntariado no Brasil, segundo Priscila Erminia Riscado, 
pesquisadora em Ciência Política e professora da Universidade Federal Fluminense (UFF), ainda está muito ligado à ideia de caridade e, por isso, muito 
atrelada a grupos religiosos. Entretanto, é um movimento que já mostra um crescimento perceptível. “O envolvimento das pessoas ainda é bem 
pequeno, se comparado a outros países do mundo. Não acho que a prática seja propriamente desvalorizada por aqui, mas não há uma ‘cultura’ do 
voluntariado, o que dificulta a proliferação”. Este projeto já existe de maneira informal, a aproximadamente dois anos e meio, contudo, a pretensão de 
oficializá-lo é proporcionar aos discentes reconhecimento no currículo bem como divulgar o projeto oficialmente na Estácio. O projeto possui página 
em rede social (https://www.facebook.com/farmaciaparaobem/), com mais de 1000 seguidores.  Desta forma esse projeto pretende a atuar com as 
populações em situação de rua. O objetivo principal do projeto é humanizar os alunos do curso de farmácia, levando-os a interagir com esta 
população, de forma que tenham consciência da existência de uma população que vive as margens da sociedade. A forma de aproximação será na 
distribuição de refeições, café da manhã – por ser no período diurno e proporcionar maior segurança para os envolvidos. A frequência de ação será 
mensal, onde além de distribuir café da manhã também trabalharemos ações de saúde, como esclarecimentos a respeito de higiene básica, aferição de 
pressão, verificação de glicemia. O local escolhido será na Praça 17 de agosto, localizada no Bairro de Santo Antonio, região central da Cidade do 
Recife. A opção pelo local se fez devido à grande quantidade de pessoas em situação de rua que vivem nesta região.  No aspecto econômico o projeto 
se sustentará a partir de doações, na qual os docentes do curso bem como discentes, doarão as refeições prontas (sanduíches, café, sucos, bolos, 
munguzá, cuscus, água mineral).  As metas para este projeto seria uma via de mão dupla: A humanização dos estudantes do curso de farmácia e 
demais cursos da área de saúde, promovendo uma maior visibilidade para a população em situação de rua, bem como uma ação de cunho social 
promovido pelo curso.

Docente orientador: Andréa Cristina Apolinário da Silva E-mail: andrea.apolinario@estacio.br
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Título ORIENTAÇÃO FARMACÊUTICA SOBRE O USO DE PLANTAS MEDICINAIS  E OS RISCOS DA AUTOMEDICAÇÃO PARA IDOSOS EM GRUPO DE 
TERCEIRA IDADE DE UMA COMUNIDADE EM RECIFE-PE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O aumento da população idosa no Brasil traz desafios cada vez maiores aos serviços e aos profissionais de saúde. Esta população está mais sujeita aos 
problemas agudos (infecções e transtornos menores) o que também está relacionado ao uso de medicamentos . Neste contexto, estes indivíduos 
tornam-se grandes consumidores de medicamentos e de plantas medicinais e fitoterápicos, tornando-se o grupo mais medicalizado na sociedade. 
 
JUSTIFICATIVA: Os idosos mesmo sendo uma população polimedicada realizam a automedicação sem a orientação de profissionais da saúde, adotando 
principalmente plantas medicinais e medicamentos de venda livre por consideraram mais prático para o manejo dos problemas de saúde que 
identificam como simples. Sendo elevado o consumo de medicamentos  e o chás no cotidiano da população e principalmente entre os idosos, é 
comum que estes apresentem como consequência, os frequentes problemas relacionados a farmacoterapia, ocorrendo maiores agravos diante aos 
processos patológicos e/ou as mudanças fisiológicas próprias da idade. Por isso, as atividades deste projeto, volta-se para a orientação dos idosos em 
grupo de terceira idade, como também a prática de consumo de plantas medicinais e fitoterápicos.  OBJETIVOS: - Alertar os idosos quanto ao risco de 
fazer automedicação;- Auxiliar os idosos sobre quais plantas possuem evidências de eficácia e de segurança de uso; - Realizar palestras, eventos de 
orientações e cartilha informativa sobre uso racional da fitoterapia e os riscos da automedicação.  METODOLOGIA: O grupo de idoso escolhido para o 
desenvolvimento do projeto de extensão será o que se reúne semanalmente na Igreja evangélica Congregacional no Bairro da Estância em Recife-PE. 
As atividades serão realizadas de forma lúdica através de rodas de conversas, apresentações em banner e exposição oral em salas individuais com uma 
quantidade pequena de idosos por vez, para que os mesmos possam, dessa forma, esclarecer muitas dúvidas.  VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: O 
projeto contará com o apoio de espaço físico (salas, mesas, cadeiras, quadro ) e de equipamentos (data-show ou retroprojetor) pelos líderes do grupo 
de terceira idade pertencentes a igreja que irá sediar o projeto de extensão.  METAS: - Reduzir possíveis práticas de automedicação, e indiretamente, 
maiores complicações de saúde entre os idosos. - Contribuir para a prática da extensão universitária, nas ações de interação com a comunidade idosa. - 
Colaborar para que a população idosa assistida obtenha êxito na terapêutica, induzindo a mudanças nos hábitos de vida e que proporcione melhores 
condições de saúde.  IMPACTO SOCIAL: A população idosa mundial cresce em ritmo acelerado e o Brasil segue esta tendência. Entretanto, 
considerando que a população idosa é a faixa etária que mais consome medicamentos que devem ser utilizados com maior cuidado nesses pacientes 
devido a alterações fisiológicas que ocorrem com o aumento da idade, então, é de extremo impacto social a realização de ações e adotar medidas 
estratégicas para garantir o uso racional desse importante recurso terapêutico, principalmente para os pacientes idosos, devido às suas 
particularidades e necessidades relacionadas ao envelhecimento. Portanto, independentemente de condições econômicas ou classe social, em países 
como o Brasil, os cuidados de saúde continuam desempenhando um papel importante, prioritários em relação aos cuidados com idosos. 
 
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: A área de abrangência será os idosos próximo ao local de encontro no bairro da estância no município de Recife em 
Pernambuco. REFERÊNCIAS  LIMA, S.C.S. et al. Representações e usos de plantas medicinais por homens idosos. Rev. Latinoam. Enferm, v.20, n.4, 
p.778-786, 2012. PINTO E.P.; AMOROZO M.C. M; FURLAN, A. Conhecimento popular sobre plantas medicinais em comunidades rurais de mata 
atlântica – Itacaré, BA, Brasil. Acta Botânica Brasílica. v.20, n.4, p, 751-762, 2006.

Docente orientador: Magaly Andreza Machado Marques de Lyra E-mail: maglyra@yahoo.com.br

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES RELACIONADOS AO TRABALHO DE DOCENTES ATUANTES NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE-PE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
No campo laboral, a execução de grande quantidade de movimentos pode lesionar músculos, tendões e articulações, resultando nos Distúrbios 
Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT), termo introduzido no Brasil em 1998, pelo Instituto Nacional de Seguro Social (OLIVEIRA, 
2010). Segundo Dutra et al. (2008), diversos trabalhadores estão predispostos a desencadearem DORT, entre eles os professores, que têm por um dos 
maiores fatores de risco o membro superior abduzido acima de 90º graus, causando alterações associadas aos sintomas de dor nos 
ombros.  Justificativa Por este ser um dos grupos populacionais prioritários no âmbito da saúde pública, este estudo se justifica pela possibilidade de 
identificar a prevalência de distúrbios musculoesqueléticos em docentes; necessidade de se conhecer os fatores associados aos DORT entre 
professores atuantes em instituições de ensino públicas e privadas e pela carência de estudos que avaliem os distúrbios musculoesqueléticos e 
identifique o seu impacto sobre a qualidade de vida dos profissionais.  Objetivo Avaliar e identificar os possíveis comprometimentos 
musculoesqueléticos de docentes atuantes no ensino fundamental em escolas pública e privada da Região Metropolitana do Recife, Pernambuco (PE). 
  
Metodologia  Trata-se de um estudo transversal e avaliativo, que será desenvolvido instituições de ensino fundamental da Região Metropolitana do 
Recife-PE, no período de fevereiro de 2019 a janeiro de 2020. A amostra será composta por profissionais docentes, de ambos os sexos, na faixa etária 
adulta, com ou sem queixas relacionadas aos DORT, que exercem a função no ensino fundamental a, no mínimo, um ano. Na avaliação clínica, utilizar-
se-á um questionário que mensura as disfunções da articulação do ombro, testes clínicos específicos para esta região corporal (EJNISMANN et al., 
2008) e o instrumento de qualidade de vida relacionada à saúde denominado Perfil de Saúde de Nottingham (PSN) (TEIXEIRA-SALMELA et al., 
2004).  Viabilidade e abrangência geográfica O município de Recife foi escolhido para a realização desta pesquisa, pois, é campo de práticas dos 
estudantes de fisioterapia da Faculdade Estácio-Recife, fato que facilitará a anuência da instituição de ensino fundamental pública, bem como o 
processo de coleta de dados.  Camaragibe também foi elegível como área de estudo por ter uma instituição de ensino privada vinculada a um dos 
pesquisadores responsáveis pelo presente projeto. Portanto, trata-se de um estudo multicêntrico e que poderá servir como referência para a 
realização de futuros estudos em outras regiões do país. 	 Metas e impacto social Tem-se como meta avaliar os profissionais de forma 
multidimensional por meio de questionários e testes associados ao problema estudado, contribuindo com informações relevantes para que possam ser 
utilizadas como orientação de projetos futuros.  Além disso, o desenvolvimento desse estudo visa proporcionar a inserção da educação preventiva 
para estes trabalhadores que irão participar do estudo.  Referências DUTRA, D. et al. Prevalência de algias nos ombros em professores da rede 
municipal de ensino fundamental de Umuarama–PR no ano de 2004. Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR, v. 9, n. 2, 2008. EJNISMANN, B.; 
MONTEIRO, G. C.; UYEDA, L. F. Ombro doloroso. Einstein, v. 6, n. Supl. 1, p. S133-7, 2008. OLIVEIRA, L. A. G. DORT’s–Aspectos Clínicos na Tendinite de 
Ombro. 2010. SANCHEZ, H. M.; et al. Incidência de dor musculoesquelética em docentes do ensino superior. Revista Brasileira de Medicina e Trabalho, 
v. 11, n. 2, p. 66-75, 2013. TEIXEIRA-SALMELA, L. F.; et al. Adaptação do Perfil de Saúde de Nottingham: um instrumento simples de avaliação da 
qualidade de vida. Cadernos de Saúde Pública, v. 20, p. 905-914, 2004. ZAVARIZZI, C. de P.; ALENCAR, M. do C. B. de. Afastamento do trabalho e os 
percursos terapêuticos de trabalhadores acometidos por LER/Dort. Saúde em Debate, v. 42, p. 113-124, 2018.
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Título BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA O CONSUMO EM MERCADOS PÚBLICOS DO 
RECIFE-PE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Os alimentos estão expostos a contaminações em todas as fases do seu processamento de produção e manipulação. Os riscos de contaminação dos 
alimentos se elevam, pois muitas vezes são expostos em barracas sem refrigeração, sem proteção contra poeiras e insetos tornando-se um ambiente 
propicio para contaminação, quando não estão adequadamente acondicionados ou embalados (ANVISA, 2004). JUSTIFICATIVA: Desta forma, para 
manutenção da qualidade dos alimentos e evitar a veiculação de microrganismos patogênicos, é importante controlar a contaminação, multiplicação e 
a sobrevivência microbiana, através de medidas educativas que modifiquem o processo de comercialização dos alimentos, incluindo a manipulação, 
conservação e exposição. OBJETIVOS: Avaliar as condições higiênico-sanitárias para a comercialização de alimentos em mercados públicos do Recife - 
PE, através da orientação de comerciantes sobre os riscos envolvidos na comercialização de alimentos, buscando reduzir os riscos de exposição da 
população consumidora destes alimentos. METODOLOGIA: Será realizado com os comerciantes de alimentos dos 15 mercados públicos do Recife-PE, 
com a periodicidade quinzenal. Serão incluídos: Mercados Municipais que comercializem alimentos prontos para consumo humano; estabelecimentos 
comerciais físicos (Boxes ou lojas); localizados na Cidade do Recife; circulação livre de pessoas e clientes e com comerciantes que aceitaram participar 
do projeto de capacitação. Serão excluídas as feiras livres, mercados ou comércios privados e comerciantes itinerantes / ambulantes. As atividades 
darão início após aprovação do Comitê de ética em pesquisa. Será realizado abordagem ao comerciante, para avaliar as condições estruturais e de 
manipulação dos alimentos para verificação das condições necessárias para a sua comercialização e em seguida, será realizado um momento de 
orientação e entregue um material instrutivo, para discussão dos pontos que geraram dúvidas sobre as boas práticas de manipulação de alimentos, 
conforme a RDC 216/2004, a fim de contribuir para modificações das rotinas. Será entregue, após processo de orientação aos comerciantes, uma 
pesquisa de opinião, com o objetivo de avaliar a abordagem da equipe e o papel da educação em saúde voltada para a comercialização de alimentos. 
Por fim, será construída uma planilha de acompanhamento dos comerciantes que foram abordados, que recusaram participar e que aceitaram ser 
instruídos acerca do processo de boas práticas de manipulação de alimentos. VIABILIDADE FINANCEIRA: aquisição de bens de consumo, transporte e 
impressão de material instrutivo. Todos os custos serão de responsabilidade do docente responsável pela extensão. METAS: 1-Nivelamento 
bibliográfico dos pesquisadores, 2-Submissão ao CEP, 3-Avaliação dos critérios de elegibilidade dos mercados, 4-Aplicação dos questionários, 5-Entrega 
do material instrutivo e esclarecimento dos pontos duvidosos, 6-Avaliação da pesquisa de opinião e tabulação das informações. IMPACTO SOCIAL E 
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: Recife, capital do estado de Pernambuco, apresenta uma população estimada para 2018 de 1.637.834 habitantes (IBGE, 
2017). Recife possui 15 mercados públicos que são distribuídos por todo o território da cidade.  As atividades impactarão diretamente na população 
usuária e transeunte, dos comerciantes, através do conhecimento da comercialização dos alimentos prontos para o consumo, assim como a inclusão 
dos acadêmicos no processo do interesse social e coletivo. ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. (2004) “Resolução-RDC nº216 de 15 de 
setembro de 2004. Dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação”, 2004. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística. Área territorial oficial. Resolução da Presidência do IBGE de n°5 (R.PR-5/02). Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/default_territ_area.shtm>Acesso em: 01 nov 2017.

Docente orientador: Rodrigo Cesar Abreu de Aquino E-mail: rodrigo.abreu@estacio.br

Título PRÁTICA INTERDISCIPLINAR NA ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM EXCESSO DE PESO 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O excesso de peso (EP) tem origem multifatorial, o que impõem a necessidade de abordagem interdisciplinar em seu tratamento. No tratamento do EP 
as intervenções em grupo interdisciplinar são de baixo custo e atingem um número maior de pessoas e permite uma leitura abrangente, alcançando as 
diferentes dimensões da pessoa: física, psicológica, social (SANTOS, 2010).  JUSTIFICATIVA Esse trabalho se justifica porque o EP é um problema de 
saúde pública, com etiologia multifatorial que exige cuidados interdisciplinares. Também, visto que os alunos apresentam uma visão fragmentado no 
cuidado do indivíduo, é importante  trabalhar desde cedo o cuidado interdisciplinar.  OBJETIVOS Geral: Promover a saúde e o tratamento nutricional 
de indivíduos com excesso de peso de frequentadores da Clínica Escola do Recife utilizando uma abordagem interdisciplinar, com alunos de nutrição e 
pscologia. Específicos •	Promover a criação de um grupo operativo de promoção à saúde e ao tratamento de indivíduos com EP. •	Criar um grupo 
de discussão entre alunos de nutrição e psicologia na criação de estratégias de promoção à saúde. •	Promover atividades de educação e 
saúde. MÉTODOS O projeto será desenvolvido na Clínica Escola da Estácio Recife, localizado na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, Pernambuco. 
O trabalho constará na criação de um grupo para de pessoas com EP e frequentadores da clínica. Os indivíduos serão acompanhados por um ano por 
uma equipe formada por Nutricionista, Psicóloga e estudantes. A equipe utilizará dinâmicas grupais que favoreçam a expressão dos indivíduos e 
valorização da participação, promoção de autonomia no cuidado à saúde. Serão realizadas dinâmicas pedagógicas, atividades práticas e também 
palestras. A avaliação nutricional será realizada pelo Índice de Massa corporal (IMC), e Circunferência da Cintura. O IMC e a CC serão classificados 
segundo os pontos de corte estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 1998). A avaliação dos hábitos alimentares será realizada através 
do questionário de Frequência alimentar (FURLAN, 2004). Para investigar o estágio de mudança para controle do peso foi utilizado questionário 
Weight Loss Behavior Stat of Change Scale, traduzido e adaptado para o Brasil (CATTAI; HINTZE, 2000). 	VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 	 Os 
gastos operacionais deste estudo serão custeados pelo pesquisador responsável. Quanto ao material permanente, a pesquisadora dispõe de todos os 
equipamentos para sua realização, não representando custo adicional para a pesquisa.  	METAS	 Promover a perda de peso e a melhora da qualidade 
da alimentação dos indivíduos. Promover o trabalho em equipe, a visão interdisciplinar aos alunos do curso de nutrição. Favorecer o pensamento do 
tratamento do paciente segundo a visão holística (corpo, mente, sociedade). 	IMPACTO SOCIAL 	 Promoverá a alimentação e a nutrição na 
comunidade contribuindo para redução do EP e estimulará o desenvolvimento de habilidades profissionais e o pensamento interdisciplinar, 
contribuindo para formação do aluno para vida e sociedade. 	ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA  	Será realizado na Clínica Escola da Estácio Recife, e 
arredores da universidade. A clínica atende indivíduos por demanda espontânea de qualquer cidade de Pernambuco.  	REFERÊNCIAS 	 	CATTAI, G.B.P 
et al. Validação interna do questionário de estágio de prontidão para mudança do comportamento alimentar e atividade física. Revista Paulista de 
Pediatria, v.28, n.2, p.194-9, 2010. FURLAN-VIEBIG et al. Development of a food frequency questionnaire to study diet and non-communicable 
diseases in adult population. Revista de Saúde Pública, v.38, n.4, p. 581-4, 2004. 	SANTOS, P. L. Efeitos de intervenção interdisciplinar em grupo para 
pessoas com diagnóstico de sobrepeso ou obesidade. Dissertação de Mestrado. Universidade de Brasília, 2010. 	WORLD HEALTH ORGANIZATION. 
Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO Consultation. Geneva: Technical Report Series 894, 1998.
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Título CONVIVENDO COM A FILARIOSE E SUAS COMORBIDADES: INTERVENÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE A CRONICIDADE E O TRATAMENTO DE 
PACIENTES DO SERVIÇO DE REFERÊNCIA NACIONAL DE FILARIOSES DO INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES/ FIOCRUZ-PE.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Este projeto se situa no campo da Psicologia da Saúde e busca atender os pacientes acometidos pelas comorbidades da filariose linfática cadastrados 
no Serviço de Referência Nacional de Filarioses (SRNF) do Instituto Aggeu Magalhães (IAM)/ FIOCRUZ-PE. A proposta reside em um trabalho de 
sensibilização dos pacientes quanto à sua condição de adoecimento crônico e maior aderência e sistematização de tratamento. Para compreender 
melhor esta condição clínica, é preciso ressaltar que a  filariose linfática é uma parasitose endêmica em 73 países e afeta, aproximadamente, 120 
milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, a filariose linfática é endêmica em Recife – PE. Ainda que tenha manifestações clínicas diversas, as 
mais comuns conferem linfedema de membros superiores e inferiores, dos seios e da bolsa escrotal (hidrocele) (SANTANA et al, 2016). Desse modo, 
essas manifestações podem levar à incapacidade permanente, sendo a segunda causa de incapacidade física no trabalho em todo o mundo (WHO, 
2012). Em 2000, a Organização Mundial de Saúde lançou o Plano Global de Eliminação de Filariose Linfática (PGEFL) com o objetivo de eliminar a 
parasitose até 2020. Para a realização desse plano, o programa estabeleceu duas estratégias: a) interromper a transmissão do parasito por meio de 
tratamento em massa na população utilizando o fármaco dietilcarbamazina (DEC) associado ou não à Ivermectina ou ao Albendazol; b) promover a 
diminuição das manifestações clínicas nos indivíduos infectados, sobretudo o linfedema, buscando diminuir o sofrimento e as limitações e assegurar 
uma melhora na qualidade de vida (WHO, 2012). Nesse sentido, o SRNF, lotado no IAM/FIOCRUZ – PE, trata-se de um serviço voltado para as doenças 
tropicais, além de ser pioneiro em oferecer atendimentos psicológicos a pacientes infectados dada a sua parceria com o Centro Universitário Estácio do 
Recife. Assim, este projeto de extensão, pretende atender comunidade atendida pelo SRNF do IAM/FIOCRUZ-PE para refletir sobre as experiências de 
conviver com a filariose. Atender os pacientes neste contexto significa atender a meta proposta pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 2012) em 
termos nacionais e internacionais. Para tanto, o desenho de intervenção parte da formação de grupos focais para sensibilização da condição de 
cronicidade da infecção e da importância do tratamento. Os procedimentos a serem utilizados são: 1) Formação de 4 grupos focais de até 6 pacientes 
cada; 2) Realização de, pelo menos, oito encontros com cada grupo focal, tendo duração média de 40 minutos, 3) Audiogravação dos encontros e, 
posteriormente, transcrição para fins de registro e análise. Os recursos utilizados contarão com um ambiente favorável ao trabalho de grupo nas 
próprias instalações do SRNF do IAM/FIOCRUZ-PE, além de dois gravadores. Tem-se como meta que os pacientes apresentem maior aderência ao 
tratamento e, consequentemente, aumento da qualidade de vida dessa população no Recife e Região Metropolitana. Trata-se de um trabalho inovador 
neste campo e que se tornará referência de abordagem aos pacientes no campo psicológico, como aponta a Organização Mundial de Saúde, em seu 
último encontro em 2017, na Guiana Inglesa, por ocasião do Encontro Mundial para Tratamento da Filariose. Uma vez que este projeto de extensão 
visa atender metas nacionais e internacionais de ações para controle de parasitoses lançadas pela OMS (WHO, 2012), o impacto social do trabalho 
também atende a critérios nacionais e internacionais.    Referências SANTANA, J.  et al. Perfil de pacientes com linfedema atendidos no Serviço de 
Referência Nacional em Filarioses da Fundação Oswaldo Cruz, Pernambuco, Brasil. Rev Patol Trop Vol. 45 (4): 387-397. out.-dez. 2016  WHO. World 
Healh Organization. Transmission assessment surveys in the Global Programme to Eliminate Lymphatic Filariasis. WHO/HTM/NTD/PCT/2012.9 © World 
Heatlh Organization, 2012. 
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Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo

Título LEVANTAMENTO HISTÓRICO-PATRIMONIAL DO QUADRILÁTERO CENTRAL DE RIBEIRÃO PRETO (SP)

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Este projeto visa realizar levantamento e catalogação cadastral de imóveis de interesse patrimonial e histórico do quadrilátero central de Ribeirão 
Preto com vistas a incentivar e propiciar meios de pesquisa e conservação desse grande acervo arquitetônico, referente a diferentes períodos 
históricos, estilos e tipologias construtivas. Tendo como princípio a máxima de que “conhecer é preservar”, o projeto viabiliza a continuação dos 
trabalhos iniciados em 2016, no âmbito do Escritório Modelo do Curso de Arquitetura e Urbanismo. Na primeira etapa da pesquisa realizada em 2016 
participaram trinta alunos divididos em dez grupos. Cada grupo ficou responsável pela varredura fotográfica de uma determinada área do quadrilátero 
central de Ribeirão Preto. Na segunda etapa foi feita a seleção dos imóveis que realmente teriam interesse patrimonial histórico. Cada um dos dez 
grupos, junto com os professores coordenadores, realizou a seleção dos imóveis tendo como critério a percepção visual do edifício, ou seja, 
características morfológicas e estéticas da fachada que indicassem sua antiguidade ou relevância arquitetônica. Nesse trabalho de seleção foram 
descartados imóveis que apresentassem acentuada descaracterização de suas formas e volumetrias originais.  Na terceira etapa, inciada em 2017, os 
alunos buscaram informações cadastrais mais precisas sobre cada um dos imóveis selecionados. Para isso cada grupo, de posse dos endereços dos 
imóveis selecionados, foi até a seção de informações cadastrais da Secretaria Municipal para retirar a Folha de Informação dos imóveis, documento 
que possibilitaria, em futuras etapas, ter acesso às plantas dos imóveis junto ao Arquivo Histórico Municipal. Durante o primeiro semestre de 2018, foi 
realizada uma ampla revisão e correção de todo material levantado nos anos anteriores e o trabalho foi publicado nas Atas del XIV Congresso 
Internazionale di Riabilitazione del Patrimonio, 2018, Matera e apresentado no  II Simpósio Científico do ICOMOS BRASIL. A metodologia adotada 
nesse projeto se baseou nos princípios e práticas adotados pelo IEPHA-MG (Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais) e 
IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e nos trabalhos desenvolvidos pela professora Dra. Regina Tirello (FEC-Unicamp).  A 
quarta e última etapa constituirá do escaneamento dos projetos de arquitetura, disponíveis no Arquivo Público de Ribeirão Preto, e na elaboração de 
um banco de dados digital, contendo fotos, desenhos e informações sobre cada  imóvel. Bibliografia: BOITO, C. Os restauradores. São Paulo: Ateliê 
Editorial, 2003. BRAGA, Márcia. Conservação e restauro. RJ: Editora Rio, 2003 BRANDI, C. Teoria da Restauração. São Paulo: Ateliê Editorial, 
2004. CHOAY, F. A alegoria do patrimônio. São Paulo: Ed. Unesp, 2001. COSTA, Lucio.  Lucio Costa: registro de uma vivência.  São Paulo: Empresa das 
Artes, 1995. DVORÁK, Max. Catecismo da preservação de monumentos. São Paulo: Ateliê Editorial, 2008. FUNARI, Pedro Paulo; PELEGRINI, Sandra 
C.A. Patrimônio Histórico e Cultural. Rio de Janeiro: Zahar Editor, 2006. GONÇALVES, C. Restauração Arquitetônica – a experiência do SPHAN em São 
Paulo, 1937-1975. São Paulo: Fapesp e Annablume, 2007. GRUNBERG, E.; HORTA, M.; MONTEIRO, A. Guia básico de educação patrimonial. Brasília: 
IPHAN, 1999. LE GOFF, Jacques. História e Memória. Campinas: Unicamp, 1996. LEMOS, C. O que é patrimônio histórico. São Paulo: Brasiliense, 
1981. MARX, Murilo. Cidade no Brasil, terra de quem? São Paulo: Nobel, 1991. RUSKIN, John. A Lâmpada da Memória. São Paulo: Ateliê Editorial, 
2008. SILVA, Adriana Capretz Borges. Campos Elíseos e Ipiranga. Memórias do Antigo Barracão. Ribeirão Preto, SP: Editora COC, 2006. SOUZA, 
Alberto. Arquitetura Neoclássica brasileira: um reexame. São Paulo: Pini Editora, 1994. VASCONCELLOS, S. Arquitetura no Brasil: sistemas construtivos. 
Belo Horizonte: UFMG, 1979. VIOLLET-LE-DUC, E. Restauração. São Paulo: Ateliê Editorial, 2000.

Docente orientador: Ana Teresa Cirigliano Villela E-mail: anacirigliano.arquitetura@gmail.com
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Título PODCAST: UMA EXPERIÊNCIA DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS NA ERA DIGITAL SOCIALIZADORA E INCLUSIVA. 
HTTP://WWW.PUBLICAST.COM.BR

DESCRIÇÃO DO PROJETO
“Publicast” é um projeto que consiste na produção de podcasts por estudantes e professores dos cursos de Comunicação da Universidade Estácio de Sá 
Unidade Ribeirânia. Ribeirão Preto-SP.  O projeto visa promover de forma integradora e multidisciplinar a experiência na produção de conteúdo desse 
tipo de áudio típico da era digital, com distribuição via internet e aplicativos, por alunos em geral, docentes, colaboradores e comunidade.  Nesse 
sentido, as temáticas serão livres, pautadas por assuntos de interesse coletivo e atuais, sobretudo no tocante à inclusão, participação socialização de 
saberes dos diversos públicos envolvidos. As gravações são realizadas em laboratório do curso de Comunicação específico para produções de áudio e 
que foi recentemente instalado na unidade da Instituição em Ribeirão Preto.  Introdução Mídia de áudio fortemente ligada à internet, os podcasts se 
caracterizam pela produção de conteúdo diverso e que atendem a todos os tipos de públicos. Pode ser gravado por uma só pessoa ou por um grupo de 
amigos, apresentando desde uma seleção de músicas ou até mesmo um bate-papo informal. O podcast tem inúmeras facetas, mas a mais relevante é a 
elevação dessa mídia como meio de comunicação de integração, socialização e inclusão. A particularidade dos Podcast é que se colocam à disposição 
das pessoas por meio de um feed: o usuário se inscreve nos canais de podcasting que desejar e todos eles se centralizam em um programa que maneja 
estas inscrições. O usuário recebe diretamente uma notificação no programa e se o deseja, baixa o arquivo multimídia e o reproduz em seu dispositivo, 
com os canais que lhe interessam, para escutá-los  no lugar que desejar. Assim como os blogs, muitos podcast costumam utilizar um tratamento 
informal e uma linguagem coloquial, entretanto, as características dos podcast variam muito, tanto no tempo de duração dos conteúdos como no 
improviso ou na elaboração do material multimídia publicado. Palavras Chave: Podcast, Publicast, Áudio, Publicidade, Propaganda, Marketing, 
Jornalismo, Blog, Comunicação, Estácio, Ribeirão Preto.  Objetivo Geral: Criação de episódios inéditos no formato Podcast, que serão postados no 
site do projeto: publicast.com.br e divulgados por aplicativos e redes sociais.  Objetivo (s) Específico (s): Criação de pautas, convites para participação 
de convidados do meio acadêmico e do mercado de trabalho, e integração com temas relevantes para comunidade em 
geral.  Justificativa: Extremamente atual, o Podcast é uma nova experiência no consumo de mídia, produção e distribuição. Esse tipo de formato se 
equipara aos blogs e é uma maneira revolucionária de publicar na Internet tornou-se a nova saída para a expressão pessoal.  Por isso o intuito do Canal 
Publicast é  promover de forma integradora e multidisciplinar a experiência na produção de conteúdo desse tipo de áudio típico da era digital por 
alunos em geral, docentes, colaboradores e comunidade.   Metodologia: Criação de pautas, gravações e edições de áudios Edição de imagens para o 
blog e postagens no site. Procedimentos a)	Tipo: Gravação de áudios para Web e aplicativos (Episódios) b)	Título ou identificação: Publicast 
(http://www.publicast.com.br) c)	Data: Terças e Quartas-feiras. d)	Horário: 16h30 às 18h30. e)	Local: Sala 5 – Bloco C (Estúdio de Rádio e 
Podcast). f)	Equipe de Trabalho Prevista (mínimo): 2 professores e 1 aluno. g)	Carga horária prevista: 20h  Referências: GUBERTI, Marc.(2018). 
Podcast Domination: Launch, Grow, and Monetize Your Podcast (Inglês).Independently published.Café Brasil com Reino Editorial Moura, A. & 
Carvalho, A. (2006). Podcast: uma ferramenta para usar dentro e fora da sala de aula. In Rui José & C. Baquero , (eds), Conference on Mobile and 
Ubiquitous Systems (CSMU 2006)(pp. 155-158). Universidade do Minho: Braga. PIRES, L. (2016). Café Brasil 10 anos: Os primeiros 10 anos do podcast 
que transforma "célebros" em cérebros. eBook Kindle.

Docente orientador: Fernanda Maria Cicillini Braga E-mail: fernandacicillini@yahoo.com.br

Projeto(s) do curso: Publicidade e Propaganda

Título NARRATIVAS AUDIOVISUAIS PARA WEB

DESCRIÇÃO DO PROJETO
No século XXI, vivemos uma época em que todos os campos do saber passam por transformações e reestruturações dos modos de conhecimento e 
estilo de regulação social. Portanto, é impossível esgueirar-se de temas inerentes à convergência entre os campos de comunicação midiáticos e de 
inovações tecnológicas. Essa convergência se intensifica com as imbricações de produtos midiáticos que se estabelecem como disseminadores de 
conteúdos no campo do entretenimento.  Exemplo disso são os produtos midiáticos veiculados ou distribuídos por meio de diversas plataformas de 
mídias, como no caso das narrativas transmidiáticas segundo Jenkins (2006). Ele conceitua como transmidiática uma narrativa que se expande e se 
perpetua por meio de diversas plataformas contribuindo para a disseminação da narrativa.  O avanço tecnológico promove mudanças significativas 
nos processos de comunicação, tanto do ponto de vista da sua produção, quanto do ponto de vista dos processos de interação.  Por isso se justifica a 
proposta dessa atividade de extensão. A ideia é fazer com que os alunos aprendam como criar uma narrativa por meio de pesquisa, levantamento de 
dados, fichamento e oficinas ministradas por mim. .  2.OBJETIVOS a)	Objetivo Geral Entender como funciona o processo de construção de uma 
narrativa audiovisual digital para web, o que é a machinima e o seu papel nesse processo. Objetivos Específicos 1.	Fazer uma oficina com pelo menos 
5 alunos interessados no processo de criação de uma narrativa, para estudá-la em sua teoria e, ao mesmo tempo, por em prática os conceitos 
aprendidos. 2.	Após as aulas na oficina, criar, roteirizar e produzir uma websérie de ficção para o YouTube, com 5 capítulos curtos de no máximo 
2,5. Será necessário estudar em que medida as estratégias utilizadas nessas narrativas ressignificam e recriam novas formas de contar 
histórias. 4.METODOLOGIA A natureza desta pesquisa é analítico-descritiva e prática. Para mostrar como se caracteriza a construção narrativa e o 
processo de roteirização e criação de episódios de uma série, vamos estudar e aprender o desenvolvimento de uma narrativa desde os seus 
primórdios. Após um semestre de estudos e pesquisas, vamos fazer a criação de um produto midiático que tenha característica transmídia. A extensão 
de sua narrativa pode se dar em outras plataformas, como redes sociais, por exemplo. VIABILIDADE ECONÔMICA 	Não teremos gastos iniciais. A 
proposta é que as oficinas e encontros aconteçam quinzenalmente em uma sala da unidade Estácio de Ribeirão Preto. METAS A meta principal é que 
os alunos aprendam como fazer uma pesquisa científica e com base nela e nos conhecimentos adquiridos, como é possível fazer uma construção 
narrativa. IMPACTO SOCIAL A ideia é auxiliar os alunos a terem compreensão e interpretação de texto, fomentar o estudo, a pesquisa e ajudá-los a 
desenvolver habilidades para contar histórias e usar o máximo de seus talentos para construir narrativas. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA Ribeirão Preto 
e região 6.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  ALMEIDA, F.A. Machinima: entre a narrativa e a experimentação. Dissertação (Mestrado) Programa de Pós-
graduação interunidades em Estética e História da Arte, Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 119, 2014. FIORIN, J. L. As astúcias da enunciação: as 
categorias de pessoa, espaço e tempo. São Paulo: Ática, 2005. ______. Semiótica e comunicação. In: DINIZ, M.L.V.P. ; PORTELA, J.C. (Orgs.). Semiótica 
e Mídia: textos, práticas, estratégias. Bauru: Unesp/Faac, 2008, p. 75-92. 	 FONTANILLE, J. Semiótica do discurso. Tradução de Jean Cristtus Portela. 
São Paulo: Contexto, 2007.  JENKINS, Henry. Cultura da convergência. São Paulo: Editora Aleph, 2006.  PORTELA, Jean Cristtus. Semiótica midiática e 
níveis de pertinência. In: DINIZ, M. L. V. P.; PORTELA,J. C. (Orgs.). Semiótica e Mídia: textos, práticas, estratégias. Bauru: Unesp/Faac, 2008, p. 93-
113.  PROPP, Vladimir. Comicidade e riso. São Paulo: Editora Ática, 1992.

Docente orientador: Jéssica de Amorim Barbosa E-mail: jessica.barbosa@estacio.br
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Título AVALIAÇÃO DE DOSIMETRIA DE RUÍDO EM AMBIENTES E A RELAÇÃO COM COM CABELEREIROS E RELAÇÃO DO IMPACTO AUDITIVO COM OS 
LAYOUTS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O presente projeto tem por objetivo avaliar os níveis de ruído ocupacional ao qual estão expostos profissionais de diferentes áreas. Verificando a 
relação dos resultados obtidos com o layout apresentado pelos estabelecimentos, de modo a identificar se os parâmetros de áreas e distâncias entre 
postos de trabalho são capazes de influenciar no impacto auditivo oriundo das atividades laborais desses profissionais. As análises serão feitas 
utilizando equipamento padronizado com calibração e laudo de aferição, em comum acordo aos proprietários dos ambientes. Objetiva-se, trabalhar 
com o modelo DOS-500, conforme o item 5.1.1.1 da Norma de Higiene Ocupacional – NHO 01, de modo que os resultados obtidos consigam ser 
apresentados por meio de histograma durante a jornada de trabalho de cada profissional. As avaliações serão realizadas durante os períodos laborais 
de segunda a sábado para identificar os dias de maior fluxo ou maior variação de decibéis.  Introdução: Existem diversos riscos a que os trabalhadores 
estão expostos cotidianamente sejam em áreas urbanas ou em seus ambientes de trabalho. Neste locais, pode-se ter a presença de riscos físicos, 
químicos, ergonômicos e de acidentes. Em diversos modelos de mercado de trabalho, onde existe uma fidelidade junto aos seus consumidores, o 
colaborador é o principal bem na organização. Diante disso, no intuito de fornecer melhores condições de trabalho, associado à busca por maior 
eficiência, a segurança tornou-se uma das maiores demandas atrelada a diversas formas de produção presentes nos mais diversos setores. Conforme 
exposto em PEPPLOW (2010) o ruído é considerado um risco físico, que se compreende como sendo um som indesejável, periodicamente gerado por 
máquinas, equipamentos e processos causando influencias no organismo, acarretando em problemas psicológicos e outros ligados a qualidade de vida 
e a saúde como aceleração de pulso, assim como elevados índices de pressão arterial.  Metodologia: Para a elaboração da avaliação de exposição ao 
ruído de cada profissional, irá ser analisado locais e suas peculiaridades, assim como, pesquisas bibliográficas junto a diversas fontes, em especial 
dissertações e artigos. No intuito de gerar parâmetros comparativos e metodologias de trabalho. Os ambientes analisados, poderão ter áreas úteis para 
atendimento ao público com dimensões diferentes. Após embasamento teórico e autorização dos proprietários dos estabelecimentos, a pesquisa terá 
o uso de procedimentos contidos no item 5.1.1.1 da Norma de Higiene Ocupacional – NHO 01, empregando medidor integrado de uso pessoal para 
nortear a aplicação da dosimetria no publico envolvido.  Em relação ao equipamento utilizado, dispomos de um Dosímetro Pessoal de Ruído, fabricado 
pela Instrutherm Instrumentos de Medição Ltda. Ademais, serão realizadas medições dos espaços físicos dos ambientes com auxílio de trena a laser. 
Posteriormente, será representado graficamente com utilização de software da plataforma CAD, para efeito comparativo com os resultados obtidos 
das dosimetrias de ruído.  Metas e Impacto Social: Objetiva-se encontrar em diferentes atividades laborais, maneiras de melhorar a qualidade de vida 
dos profissionais envolvidos. Buscando, conforme normas vigentes garantir seus direitos e adaptações em seus espaços de trabalho. Promovendo, 
maior qualidade e satisfação no trabalho do funcionário. Refletindo, em melhores resultados para a empresa.  Abrangência Geográfica: As análises 
serão realizadas em áreas ligadas a Região de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. No intuito de gerar um comparativo entre as análises da pesquisa. 
  
Referências: BRASIL. Norma Regulamentadora 15 – Atividades e operações insalubres. Portaria MTb n.º 3.214, de 08 de junho de 1978. 
  
FUNDACENTRO. Avaliação da exposição ocupacional ao ruído. Norma de Higiene Ocupacional NHO-01, São Paulo, 2001.  PEPPLOW, Luiz Amilton. 
Segurança do Trabalho. Curitiba-PR: Editora Base 2010.

Docente orientador: Matheus Augusto Oliveira Mattos E-mail: matheus.mattos@estacio.br

Saúde

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título ATENDIMENTO PEDAGÓGICO HOSPITALAR: POTENCIALIZANDO RECURSOS E MINIMIZANDO ADVERSIDADES 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto desenvolve atividades pedagógicas com crianças com câncer com o objetivo de manter o processo de escolarização durante o tratamento 
(CARTOLANO, FERREIRA, MOREIRA-MALAGOLLI, 2017; MOREIRA-MALAGOLLI, DINARDI, 2018.). Este projeto ocorre desde 2015 e atende as políticas 
públicas do Ministério da Educação (BRASIL, 2001). Pretende atender também as exigências da Política Nacional de Humanização do Ministério da 
Saúde (BRASIL, 2010).  O projeto tem convênio com o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC), com o envolvimento dos alunos do curso de 
Pedagogia. A proposta é estender as atividades para os alunos do curso de Gestão Hospitalar.  Justificativa O projeto atende a demanda social por 
apoio pedagógico para crianças hospitalizadas. Atende também a urgência de formação de profissionais que atuem na interface entre saúde e 
educação, na orientação aos pais e no planejamento de ações humanizadas para a assistência hospitalar. Para a Estácio, o projeto é uma atividade de 
responsabilidade social.   Objetivo Potencializar o desempenho social e acadêmico das crianças hospitalizadas, mediante a manutenção da 
aprendizagem e a promoção da saúde a partir da perspectiva da humanização em casa de apoio.    Metodologia  	Mediante assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, todos os envolvidos serão informados sobre todas as etapas do projeto.   	Os alunos do curso de Pedagogia 
desenvolverão as etapas de avaliação (entrevistas e teste padronizado) e intervenção (individual ou em grupo).  Os alunos do curso de Gestão 
Hospitalar trabalharão nas etapas de observação (do contexto físico e social), participação (reuniões de equipe) e intervenção (implantação de ações 
junto aos profissionais da instituição).   Viabilidade econômica financeira 	O projeto não exige custos para a Estácio e o GACC. Solicita-se a 
manutenção das horas/aulas semanais para a coordenadora do mesmo.  Metas 1 – Desenvolver atividades pedagógicas para crianças 
hospitalizadas; 2 – Oferecer orientação aos pais; 3 – Aprimorar a humanização dos funcionários; 4 – Promover a formação dos alunos na interface 
entre a Educação e a Saúde.   Impacto social 	Além dos benefícios sociais e de desempenho acadêmico de crianças com câncer, o projeto 
proporciona orientação para os seus pais. Os funcionários do GACC serão beneficiados com as orientações dos alunos que, por sua vez, terão um ganho 
na sua formação profissional. O projeto é um trabalho de grande relevância para a Estácio, pois se caracteriza como uma ação de responsabilidade 
social.   Abrangência geográfica 	O GACC de Ribeirão Preto, S.P. está instalado dentro do campus da USP, em parceria com o Hospital das Clínicas, 
que recebe crianças do Brasil inteiro. Portanto, o projeto tem abrangência nacional, na medida em que acolhe crianças com câncer das diferentes 
regiões do país. Além disso, futuramente, os resultados poderão ser estendidos para outras unidades do GACC.   Referências BRASIL. RESOLUÇÃO Nº 
2, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001. Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. 2001.  BRASIL. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização. Formação e intervenção / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 
Política Nacional de Humanização. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 242 p. Série B Textos Básicos de Saúde, Cadernos HumanizaSUS, v. 
1.  CARTOLANO, F.; FERREIRA, F.A.A.; MOREIRA-MALAGOLLI, G.M. Atendimento Pedagógico Hospitalar: promovendo a resiliência entre crianças com 
câncer. Pôster apresentado no VI Congresso Brasileiro de Educação: "Educação e Formação Humana: práxis e transformação social", Bauru, S.P. 
2017.  MOREIRA-MALAGOLLI, G.M.; DINARDI, G.S. Roteiro de Estudos: Recurso para o desempenho acadêmico de crianças com câncer. Revista 
Multidisciplinar de Iniciação Científica. Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto. Ano 10 – nº 10. Ribeirão Preto. 2018.

Docente orientador: Gabriela Maffei Moreira Malagolli E-mail: gabriela.moreira@estacio.br
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Título EDUCAÇÃO SEXUAL NA ADOLESCÊNCIA E PROMOÇÃO À SAÚDE: ATIVIDADES DE EXTENSÃO EM ESCOLAS PÚBLICAS DE RIBEIRÃO PRETO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A adolescência corresponde ao período entre os 10 e 19 anos, no qual ocorre a transição da infância para a idade adulta e associa-se a 
comportamentos de risco, maiores chances de contrair infecções sexualmente transmissíveis (IST) e ocorrência de gestações não planejadas. O 
presente projeto tem como objetivo realizar atividades educativas direcionadas para adolescentes matriculados no ensino fundamental II e ensino 
médio de escolas públicas de Ribeirão Preto- SP, a partir da abordagem dos aspectos da educação sexual na adolescência, com ênfase na promoção da 
saúde do adolescente, métodos contraceptivos e infecções sexualmente transmissíveis, além de contribuir no descobrimento e reflexão da sexualidade 
entre os adolescentes nos ambientes escolares e com as famílias. Metodologia: Serão realizadas três oficinas educativas, por meio do método 
participativo abordando a questão da gravidez na adolescência, IST, direitos reprodutivos, métodos contraceptivos, respeito à diversidade sexual e de 
gênero e combate à violência sexual e pedofilia em escolas públicas do município de Ribeirão Preto, São Paulo, no período de setembro de 2018 até 
agosto de 2019. Serão incluídos adolescentes na faixa etária de 11 aos 17 anos de idade, matriculados do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro 
ano do ensino médio, mediante a assinatura do Termo de Assentimento pelo próprio aluno. Durante as oficinas, os alunos registrarão suas dúvidas 
anonimamente em uma urna, seguido pela leitura e esclarecimentos das questões. O conteúdo das perguntas dos alunos será analisado 
posteriormente e submetido à análise qualitativa.

Docente orientador: Nayara Gonçalves Barbosa E-mail: nagbarbosa@gmail.com

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título ATUAÇÃO MULTIPROFISSIONAL E TRANSDISCIPLINAR NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Programa Saúde da Família foi criado em 1994, considerando a necessidade de dar continuidade as conquistas sociais estabelecidas pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) e as propostas da Atenção Primária em Saúde. Atualmente é considerado uma das principais respostas do Ministério da Saúde à 
crise vivenciada no setor de saúde, agora conhecida como Estratégia Saúde da Família (ESF). A ESF traz em seus princípios um novo modelo, o que 
exige também um novo olhar dos profissionais que nela atuarem, é preciso redirecionar a prática para um trabalho que evolve a compreensão da 
dinâmica social do território, bem como um trabalho em equipe coerente para a garantia da integralidade, um dos princípios do SUS. O trabalho na 
ESF vai muito além do atendimento a doença, significa um trabalho social com as famílias e a comunidade, a apropriação de visões de mundo e a 
garantia de direitos.  Uma das diretrizes propostas é: “Fazer com que a saúde seja reconhecida como um direito de cidadania e, portanto, expressão da 
qualidade de vida.  Estimular a organização da comunidade para o efetivo exercício do controle social” (BRASIL,1997). Uma característica peculiar da 
ESF é a aproximação e vínculo existente entre comunidade e equipe, pois favorece a integração e a democratização das instituições em busca de um 
projeto assistencial comum. A aproximação das equipes com a comunidade possibilita incentivar o usuário a participar dos processos de decisão e do 
funcionamento dos serviços. Nas unidades de saúde da família essa atuação pode acontecer por meio das ações coletivas, em grupos e nas reuniões do 
conselho gestor, outro princípio do SUS. Assim, a ESF pode viabilizar o cumprimento de vários princípios e diretrizes do SUS. Considerando a 
importância da ESF como uma estratégia diferenciada de atuação na Atenção Primária, destaca-se a importância da formação de profissionais 
qualificados para atuação com a comunidade, que possibilite o desenvolvimento de vínculos e atendimento com qualidade de acordo com as diretrizes 
do SUS. Diante disto, a proposta deste projeto é qualificar estudantes e profissionais da área da saúde e demais interessados para atuação na ESF. Esta 
será feita através de workshops, aulas expositivas, debates e seminários.  

Docente orientador: Camila Fressatti Furlanetto E-mail: camila.furlanetto@live.estacio.br
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2019 - ESTÁCIO SANTA CATARINA

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título CONCILIA AÇÃO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Poder Judiciário, e o campo jurídico com um todo passam por momentos de transformação no Brasil. Os modelos tradicionais, positivistas e voltados 
para a simplificação de uma jurisdição pautada na simples aplicação de regras aos conflitos sociais torna-se a cada dia menos eficaz.  A judicialização 
da esfera social, o aumento constante de demandas judiciais e a crescente cultura da violência e agressão, elevou a expectativa da população em 
relação ao papel do Sistema de Justiça, que passou a absorver quase que exclusivamente a quota da responsabilidade pela harmonia da sociedade. 
Desse modo, fortaleceu-se de forma geral, um entendimento que reforça a exclusividade da força do Estado por meio da jurisdição em punir de forma 
apropriada aqueles que de alguma forma não observam o dever de tutela e respeito ao direito de outrem. Alguns trabalhos levantaram dados sobre as 
atividades do Judiciário, como o número de processos novos e em andamento a cada ano, mostrando o enorme volume de ações judiciais em 
tramitação, chegando atualmente a mais de 120 milhões de processos (CNJ, 2017). Na média, significa um processo para cada dois brasileiros. Como 
em cada processo, atuam pelo menos duas partes, pode-se dizer que há processos para toda a população brasileira participar.  Neste cenário aparente 
de caos na prestação jurisdicional é que se justifica esta proposta de extensão. É preciso que as instâncias judiciárias, e outras instituições direcionadas 
à pacificação de conflitos em complementaridade à prestação jurisdicional intensifiquem práticas voltadas à pacificação e harmonia sociais, 
direcionados à construção do consenso, possibilitando um acesso democrático à justiça. Essa mudança estrutural e cultural, deve obrigatoriamente 
passar pela formação dos profissionais bacharéis em Direito.  Tão grande é a importância da inclusão de temas voltados para os meios alternativos de 
solução de conflitos, que todos os pareceres de instituições que contribuem para a construção das novas diretrizes curriculares para o Curso de Direito 
no Brasil, sinalizam a necessidade de um currículo voltado para um processo de ensino-aprendizagem focado na pacificação social e não apenas ao 
litígio. Nessa perspectiva, o objetivo deste projeto de extensão é atender as demandas judiciais e acolher aos jurisdicionados, pautando-se nos 
princípios de mediação e conciliação de acordo com a legislação e regulamentos vigentes. Inovando na aplicação de práticas usualmente da área cível, 
em âmbito criminal. Com uma atuação direta dos acadêmicos de Direito, será possível proporcionar-lhes o conhecimento e aplicação de técnicas de 
conciliação e mediação, por meio de uma atuação tutelada pela professora responsável, bem como servidores da Justiça e a Juíza titular, em processos 
reais, vinculados ao Juizado Especial Criminal da Comarca de São José, mediante celebração de convênio com o Tribunal de Justiça de Santa 
Catarina. O trabalho será desenvolvido em 5 etapas que compreenderão desde a seleção e formação específica para os acadêmicos atuantes até a 
pesquisa de satisfação e atendimento do jurisdicionado de forma periódica e sequencial à realização de audiências na Vara conveniada. 

Docente orientador: Jeciane Golinhaki E-mail: jecigolinhaki@gmail.com

Título NUCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - NPJ

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Núcleo de Prática Jurídica, doravante denominado NPJ, é o órgão encarregado de implementar, orientar e controlar as atividades de estágio 
curricular, de acordo com as Diretrizes do Ministério da Educação e profissionalizante, nos termos regulados pela Ordem dos Advogados do Brasil, dos 
alunos do Curso de Direito.  As atividades de estágio curricular e profissionalizante desenvolvidas no Núcleo de Prática Jurídica têm por finalidade 
complementar a formação profissional dos estudantes do Curso de Direito, por meio de prestação de assistência jurídica gratuita judicial e extrajudicial 
à comunidade hipossuficiente, na forma da lei e de simulação de atos processuais e extraprocessuais.  O Estágio Supervisionado, componente 
curricular obrigatório, necessário para a colação de grau, é oferecido aos alunos regularmente matriculados no Curso de Direito do 7º ao 10° períodos e 
tem por finalidade a integração da teoria à prática, por meio da atuação em casos reais e da simulação de atos processuais.  O Estágio supervisionado 
do NPJ é curricular e obrigatório aos alunos regularmente matriculados no curso de direito, a partir do 7º período, nos termos do artigo 7º da 
Resolução nº 9 de 29/09/2004 – CNE/MEC.  Mesmo os alunos que se enquadram no rol do § 3° do artigo 9° da Lei n° 8906/94 deverão participar das 
atividades desenvolvidas no Núcleo de Prática Jurídica, em cumprimento ao estágio curricular obrigatório.  Ao final de cada semestre, o estagiário 
deverá elaborar o RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO, que conterá a descrição de todas as atividades realizadas, e seus respectivos 
comprovantes, para consolidação da carga horária atribuída.  A metodologia utilizada é a presencial, na forma semanal para cada aluno regularmente 
matriculado, de modo que o mesmo possa fazer atendimentos à comunidade, redigir peça, ter contato com instrumentos e peças judiciais, com o 
próprio sistema utilizado pelo Judiciário, e, por vezes, com os próprios servidores, através de ligações para obtenção de informação relacionada a 
processos.  As peças, integralmente redigidas pelos alunos, são enviadas aos advogados responsável para correção, feedback e posterior protocolo, 
fazendo com que o processo ensino-aprendizagem seja melhor aproveitado.  Importante dizer que não há impacto econômico para a Instituição de 
Ensino, pelo menos não em termos de custos adicionais, vez que a sala já está implementada, com custos extremamente baixos, principalmente em 
razão de que  a maior parte dos processos de nossa área de atuação tramitam de forma eletrônica.  O impacto social, por outro lado, á fantástico, a 
medida em que a Instituição passa a ter grande visibilidade dentro da comunidade onde está inserida, com a divulgação de seu nome pelos próprios 
Assistidos (atendidos).  A área de atuação, por sua vez, é de todo o município onde está inserida (São José/SC), bem como toda a parte continental de 
Florianópolis, por não haver outra Instituição que preste serviço semelhante nessa área de Florianópolis.

Docente orientador: Alysson Campos Waltrick E-mail: alysson.waltrick@estacio.br
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Título ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O  arquiteto tem um papel social muito importante, pode promover a inclusão social através de uma arquitetura acessível e inclusiva, principalmente 
no ambiente escolar, onde as crianças e adolescentes estão em constante processo de aprendizagem. O mobiliário e os equipamentos devem 
proporcionar a maior autonomia, conforto e independência possível a todos e dar a pessoa com deficiência, o direito de ir e vir a todos os locais da 
escola, de se comunicar livremente e participar de todas as atividades com o máximo de independência possível. Neste projeto, pretende-se promover 
a acessibilidade nas instituições de ensino, analisando as condições das escolas públicas estaduais de SC. no que se refere à acessibilidade de seus 
usuários. JUSTIFICATIVA:Segundo o INEP, 3 em cada 4 escolas do país não contam com itens básicos de acessibilidade, como rampas, corrimãos e 
sinalização, e menos de um terço possui sanitários adaptados para deficientes. Muitas escolas se limitam a realizar adaptações pontuais, emergenciais 
ou improvisadas, geralmente para cumprir algum requisito para autorização de funcionamento ou suprir a demanda de um estudante em particular. A 
finalidade do projeto não só de complementar a educação universitária, mas também afirmar um compromisso com a realidade social da comunidade 
onde a universidade está inserida. Por isso, foi firmada uma parceria entre a UNESA e a Secretaria de Estado da Educação com o intuito de desenvolver 
um projeto para a realização de  um processo de diagnóstico de  Acessibilidade Física das Escolas Públicas Estaduais de SC.Objeto Geral: Analisar as 
condições em  escolas públicas estaduais no que se refere à acessibilidade de todos os indivíduos que a frequentam. Objetivos Específicos: Criar 
instrumentos de avaliação que permitam identificar as dificuldades encontradas por alunos com deficiência no uso dos espaços e equipamentos 
educacionais;Aplicar um instrumento de avaliação, mapear e diagnosticar as barreiras arquitetônicas referentes à acessibilidade.METODOLOGIA:Será 
de caráter investigativo qualitativo, através do acompanhamento dos estudantes integrantes do projeto nos levantamentos físicos das edificações, 
utilizando métodos pré-determinados de avaliação para qualificar as condições das edificações analisadas.Será realizado também o levantamento 
bibliográfico das normas técnicas e de outras soluções de adequações empregadas em edificações afins.VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA:O 
projeto é mais viável, quando se consegue perceber que, se não houver apoio financeiro, ele tem alternativas próprias para se desenvolver de alguma 
forma.  Por isso pretende-se inicialmente utilizar da infraestrutura dos laboratórios existentes para realizar as reuniões e pesquisas bibliográficas para 
posteriormente realizar as saídas de campo. Para estas, será necessário apoio para deslocamento dos alunos e professores envolvidos através de ajuda 
de custo para transporte/combustível. METAS: Elaboração de um relatório de avaliação das condições de acessibilidade para cada escola visitada e 
realizar a integração da universidade com a sociedade, tornando possível a aplicação prática dos conteúdos vistos em sala de aula.O produto será  o 
levantamento e análise das condições de acessibilidade de acordo com as normas técnicas vigentes através de um relatório com diretrizes 
projetuais.IMPACTO SOCIAL: O projeto de extensão busca integrar o ensino e a pesquisa com as demandas da sociedade, buscando o 
comprometimento da comunidade universitária com interesses da sociedade e da formação do futuro profissional.ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: O 
projeto de extensão irá atuar na região metropolitana da grande Florianópolis, o que pode incluindo cidades como : São José, Palhoça e 
Biguaçu.REFERÊNCIAS:NBR 9050: 2015. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Rio de janeiro: ABNT, 2015..DISCHINGER, Marta; BINS ELY, Vera 
Helena Moro; Promovendo a Acessibilidade nos Edifícios Públicos. Florianópolis: 2009.SILVA, Elvan.

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

Título NÚCLEO DE PROJETOS E CONCURSOS - NPC

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A criação do Núcleo de Projetos e Concurso, com projeto e execução pelo Centro Universitário Estácio de Santa Catarina, visa a expansão da pesquisa 
pelos acadêmicos oportunizando aos alunos ferramentas e orientação para viabilizar a participação em concursos locais, nacionais e internacionais 
voltados para estudantes universitários; e ao Centro Universitário Estácio de Sá, além do aprimoramento à formação dicente, a visibilidade e 
certificação da instituição nos concursos participantes pelo NPC.   Com o objetivo de tentar aproximar o futuro profissional de arquitetura e urbanismo 
ao mercado de trabalho, o projeto iniciará um trabalho pautado na Lei 11.888 de 24 de Dezembro de 2008 que assegura às famílias de baixa renda 
assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social e altera a Lei no 11.124, de 16 de junho de 2005. 
Onde, a partir de alguma comprovação, as famílias que se inserirem nestes quesitos poderão ter assistência primária ao que se refere na arquitetura da 
Habitação de Interesse Social. Além da extensão destes trabalhos na possibilidade de parcerias locais com entidades sem fins lucrativos.

Docente orientador: Reno Luiz Caramori Filho E-mail: renocaramori@gmail.com

Projeto(s) do curso: Design de Moda

ESTÁCIO SANTA CATARINA Página 113 de 173



Título LABORATÓRIO DE CRIATIVIDADE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
As velozes transformações que tem ocorrido em nosso mundo devido ao avanço das tecnologias emergentes, têm trazido uma grande necessidade em 
inovar. Novas maneiras de pensar e agir são necessárias para se relacionar com as pessoas e com o meio ambiente. Permanecer com os mesmos 
modelos na educação e no trabalho podem comprometer a sobrevivência das empresas e o desenvolvimento do indivíduo.  A inovação começa na 
mente das pessoas e um clima favorável à criatividade, assim como à pratica de resolução de problemas de forma criativa, facilita a mudança e pode 
introduzir a inovação. É necessário, para tanto, um ambiente que estabeleça certas condições físicas e psicológicas para produzir indivíduos criativos, 
dispostos a inovar. Muitas vezes isso não é algo simples, pois a resistência à mudança é algo frequente.  Justificativa: A arte e espaços lúdicos têm sido 
utilizados como ferramentas para o desenvolvimento desses requisitos. Muitas escolas e algumas organizações utilizam o brincar como instrumento de 
aprendizado criativo. Dentre elas podemos citar a Natura, MIT (Massachusetts Institute of Technology) com seu projeto Learning Creative Learning, 
Colégio São Luís, Escola da Ponte, Escola dos Sonhos, entre muitas outras. Através de novas experiências e socialização, os indivíduos podem 
transcender os limites pré-estabelecidos, ser altruísta, persistente, motivado, ousado, sensível, intuitivo, flexível, ter uma percepção aguçada, 
investigativo, autocrítico e independente. Sendo a criatividade o primeiro passo para a inovação, o presente projeto pretende montar um laboratório 
de criatividade que leve aos docentes e discentes do Centro Universitário Estácio de Sá essas características e uma possibilidade de expandir seus 
horizontes além do seu espaço convencional. Possibilitando através de diferentes atividades e oficinas um espaço favorável a esse crescimento. O 
objetivo é dar ênfase aos processos psicológicos que levam as pessoas a desenvolverem certas características criativas através da pintura, do desenho, 
da transformação de objetos, para criar um aprendizado criativo, tirando o aluno da carteira e fazendo-o explorar, criar e trabalhar em projetos, 
experimentando,  correndo riscos e tomando decisões. Esses projetos que poderão ser trabalhados também em parceria com outros docentes 
resultarão em objetos funcionais variados para beneficiar casas de acolhimento de crianças carentes ou escolas públicas.  Objetivo Geral: Promover 
um espaço favorável ao desenvolvimento da criatividade para discentes e docentes na criação de objetos e utensílios que favoreçam crianças e 
adolescentes carentes como jogos educativos, objetos e utensílios feitos a partir de materiais reutilizáveis. Objetivos específicos: Promover o 
aprendizado criativo; Fomentar atividades ligadas à projetos criativos que tragam benefícios como percepção aguçada, persistência, auto confiança, 
otimismo, motivação e independência; Desenvolver nos participantes potenciais inovadores; Contribuir com vivências e práticas de ensino e 
aprendizagem na comunidade acadêmica; Beneficiar crianças e adolescentes carentes com objetos funcionais e jogos educativos que facilitarão seu 
processo de aprendizagem e convivência  em sociedade; Ajudar na sustentabilidade do planeta, reutilizando materiais que seriam 
descartados. Metodologia: O projeto se viabilizará através de atividades educativas voltadas para práticas criativas e artísticas, buscando o 
desenvolvimento e a capacitação dos envolvidos para o pensar criativo e potencial de inovação com objetivo de criar utensílios, objetos ou jogos que 
beneficiem crianças e adolescentes carentes. As ações serão através criação de diferentes objetos como brinquedos educativos, jogos, porta objetos, 
bolsas, sacolas e o que a criatividade permitir, sempre com ênfase no beneficiamento sócio afetivo da criança e do adolescente. Os projetos poderão 
ser trabalhados em pares com o objetivo da socialização e da experimentação.

Docente orientador: Gabriela Kuhnen E-mail: gabkuhnen@gmail.com

Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título PROJETE - TALENTOS EMPREENDEDORES

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Este documento versa sobre os objetivos e perspectivas decorrentes da implementação, no ano de 2019, de um projeto de extensão acadêmica 
voltado aos alunos do curso de graduação em Administração do Centro Universitário Estácio de Santa Catarina, o qual tem como um de seus pilares a 
busca do engajamento do aluno com o curso de Administração, IES e comunidade. O projeto materializar-se-á por meio de serviços gratuitos de 
consultorias a serem prestados pelos alunos às micro e pequenas empresas da comunidade em que a IES está inserida. O “PROJETE – Talentos 
Empreendedores” tem como objetivo principal contribuir na formação do egresso a partir da aplicação prática dos conhecimentos, habilidades e 
atitudes adquiridos durante sua trajetória acadêmica, permitindo o desenvolvimento de variadas competências por meio da participação em projetos 
acadêmico-empresariais e oportunizando o contato direto destes alunos com a realidade de organizações públicas e privadas. A implementação do 
PROJETE, justifica-se pelo atendimento de requisitos legais, tais como a integração entre teoria e prática, contextualização em relação às inserções 
institucional, política, geográfica e social, bem como pela possibilidade de aplicação dos conhecimentos por parte dos alunos no mercado. O escopo de 
atuação do PROJETE, no que se refere às atividades de consultoria júnior, envolve atividades típicas de gestão administrativa, além da promoção de 
eventos como a Semana Acadêmica do curso, visitas técnicas, acolhimento dos calouros, dentre outros. No que tange aos resultados esperados, o 
PROJETE servirá como reforço no sentimento de pertencimento dos alunos em relação aos cursos, possibilitando melhora na retenção destes e 
gerando marketing positivo voluntário, contribuindo também para ampliar as experiências positivas vivenciadas pelo aluno na graduação. Referente às 
metas, espera-se que sejam desenvolvidos ao longo do ano de 2019 no mínimo 5 projetos completos de consultoria júnior, que envolvam desde a fase 
de diagnóstico ambiental das empresas selecionadas até o monitoramento e controle das atividades executadas. Entende-se que por meio do PROJETE, 
os alunos serão beneficiados na medida em que poderão: Complementar a formação acadêmica; Adquirir novos conhecimentos e habilidades; 
Desenvolver novas competências transversais e ter a oportunidade de aplicação profissional de projetos. As empresas do entorno do campus que 
receberão os serviços de consultoria gratuita, por outro lado, poderão usufruir de conhecimento técnico-acadêmico que propiciará a melhoria de seus 
processos e ganhos de competitividade. Fazem parte do público interno do PROJETE os alunos e docentes dos cursos componentes da Área de Gestão 
do Centro Universitário Estácio de Santa Catarina. No que tange à viabilidade econômico-financeira, o PROJETE demanda a participação de alunos 
voluntários que estejam matriculados a partir do segundo período em seus respectivos cursos, bem como a necessidade de professores de disciplinas 
específicas para atuarem como mentores dos projetos. Os recursos mínimos necessários para implementação do PROJETE são os seguintes: Espaço 
físico (metragem mínima de 15m2) em local de fácil visualização e acesso; 3 Mesas de apoio para computador; 3 Computadores com acesso à internet; 
Sinal de Wi-fi; Impressora; Quadro branco (médio) com pilot e apagador; 3 cadeiras de escritório; Sofá ou 4 cadeiras universitárias (para fila de espera e 
preenchimento de formulários); Mesa redonda (para reuniões) com 4 cadeiras; Crachás de identificação dos alunos participantes (padrão definido pela 
DE); Camiseta padrão para utilização durante os plantões e atividades diversas.

Docente orientador: Eduardo Cechinell E-mail: educechinel@hotmail.com
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Título NAF - NÚCLEO DE APOIO CONTÁBIL E FISCAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Receita Federal (RFB) desenvolve diversas ações de Educação Fiscal norteadas por diretrizes como a promoção da orientação tributária e aduaneira, 
o fornecimento aos cidadãos de conhecimentos sobre o funcionamento do órgão, a informação e a divulgação dos serviços prestados e dos seus 
diversos canais de atendimento. Esta postura educacional decorre do fato de que, em regra, os sistemas tributários apresentam elevado grau de 
complexidade, característica agravada em países de dimensões continentais e grande diversidade econômica como é o caso do Brasil.  Ciente dessa 
realidade a RFB iniciou estudos acerca da possibilidade de incentivar e apoiar a criação de núcleos de prática contábil e (NAF) nas Instituições de Ensino 
Superior (IES), especialmente nos cursos de Ciências Contábeis. JUSTIFICATIVA Os NAF são como “escritórios” vinculados às IES, nos quais é oferecida 
assistência tributária e fiscal. Promove uma maior interação entre a RFB, as IES, alunos e sociedade, propiciando, por meio da cooperação mútua, a 
qualificação de futuros profissionais contábeis e a prestação de serviços fiscais aos contribuintes hipossuficientes com vistas ao fortalecimento da 
imagem de ambos perante a sociedade e ao desenvolvimento da moral tributária e cidadania. OBJETIVOS Proporcionar aos estudantes a formação 
sobre a função social dos tributos e dos direitos e deveres associados à tributação; Qualificar o futuro profissional por meio de uma vivência prática, 
proporcionando a aplicação prática do seu aprendizado acadêmico, assim como a geração de conhecimento acerca das obrigações tributárias por 
meio, por exemplo, de discussões, criação de palestras, grupos de estudo, treinamentos e visitas guiadas à RFB; Disponibilizar orientação contábil e 
fiscal pelos estudantes universitários a pessoas físicas de baixa renda, bem como a microempresas, microempreendedores individuais e entidades sem 
fins lucrativos METODOLOGIA O NAF da Estácio de Santa Catarina tem por escopo o fortalecimento do vínculo teoria e prática do exercício 
profissional dos acadêmicos do curso de Ciências Contábeis, podendo assim proporcionar aprendizado prático por meio do contato direto com a 
realidade local.  Retorno para os envolvidos: Comunidade -  poder contar com atendimento as suas questões contábeis e fiscais mais básicas. 
 
Delegacia da Receita Federal em Florianópolis - poder, efetivamente, cumprir seu papel na educação fiscal por via direta e de atendimento por via 
indireta.  Estácio de Santa Catarina - poder aprimorar conhecimentos voltados aos aspectos sociais e educacionais com: treinamento com o auxílio da 
Receita Federal do Brasil (RFB); oportunizar ações para a atuação prática dos acadêmicos contribuindo para uma excelente formação 
profissional; VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA O Projeto é realizado sem custos, haja vista, ser desenvolvido pelo professor responsável e por 
alunos em fase de finalização de curso. META Aumentar o número de atendimento realizado no ano de 2018, quando foram atendidos 160 pessoas 
da comunidade no atendimento ao Imposto de Renda e auxiliá-los também, na regularização do MEI, CPF, ITR entre outros serviços oferecidos. 
 
IMPACTO SOCIAL A prestação de serviços gratuito tem impactado positivamente a comunidade circunvizinha, haja vista, a intensificação percebida a 
cada ano de atendimento. ABRANGÊNCIA Pretende-se com este projeto unir as questões de cidadania com a prática pedagógica, quando se busca, 
através do NAF, apoio Contábil e Fiscal a Contribuintes, a pequenas empresas e sociedades com e sem fins lucrativos,  ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA O 
atendimento tem sido realizado e será dado continuidade as regiões de São José, Florianópolis, Palhoça e Biguaçu. Cidade sede da Instituição (São José) 
e circunvizinhas. REFERÊNCIAS As referências estão embasadas no Acordo de Cooperação assinado entre as Entidades (Estácio e RFB-Delegacia 
Florianópolis).

Docente orientador: Geraldo Luiz de Oliveira Silva E-mail: geraldo.luiz@estacio.br

Saúde

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título RECUPERAR - MENTE E CORPO 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto “ Recuperar: Mente e Corpo” foi construído por discentes do curso de graduação em enfermagem das disciplinas de Saúde Mental e Saúde 
Coletiva.  O projeto, consiste em um ciclo de atividades/práticas educativas em saúde, com diferentes temas relacionados à promoção de saúde física 
e mental voltadas aos jovens ( adolescentes) que se encontram em condição socioeducativa no Centro de Atendimento – CASE em São José – SC .  O 
objetivo do projeto é buscar instilar a reflexão entre os jovens sobre: Autoestima;Hábitos de higiene e saúde;Sexualidade, conceitos, puberdade e 
atração/desejo sexual;Infecções sexualmente transmissíveis e métodos de prevenção;Saúde Mental (os transtornos na atenção primária à saúde ) e a 
promoção do Bem Estar Físico e Mental ;Uso, abuso e uso nocivo de substâncias psicoativas;Família e suas dimensões;Mudanças comportamentais. 
Justificativa:  O presente projeto tem como justificativa contribuir com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito 
com a Lei em Regime de Internação e Internação Provisória (PNAISARI) que é regulamentada pelo Ministério da Saúde e contribuir para as  práticas 
educativas em saúde, uma característica das ações realizadas pelo enfermeiro,  que é um campo de conhecimento e de prática do setor saúde que 
historicamente tem-se ocupado em promover a saúde e em atuar na prevenção de doenças. Recursos Necessários: Serão utilizados recursos como data 
show, materiais educativos como cartazes, folders, álbuns seriados como recursos didáticos, além da entrega de preservativos fornecidos pela 
Secretaria Municipal de saúde de São José e pelo Centro Universitário Estácio.  Metodologia: As atividades serão desenvolvidas, utilizando do método 
de ensino dialógico, seguindo algumas etapas, sendo elas:  1. Os discentes do curso de graduação em  enfermagem serão divididos em grupos (com 5 a 
7 acadêmicos) e cada grupo se responsabilizará  por um grupo de jovens internados , abordando uma das temáticas propostas neste projeto; 2. Será 
realizado no CASE ( Centro de Atendimento Socioeducativo)  um encontro com os acadêmicos objetivando conhecer as características dos jovens 
internados, contexto e necessidades para o  desenvolvimento educacional. Após os acadêmicos apresentarão a proposta de trabalho e a definição dos 
respectivos grupos de jovens; 3. Será agendado pelos discentes os encontros e os temas a serem desenvolvidos (sob supervisão do docente 
responsável); 4.  Previamente será elaborado as atividades educativas  pelos discentes  , sob a orientação do docente supervisor, para posteriormente 
serem desenvolvidas no CASE;  5. A atividade será realizada  em  dois encontros agendados previamente  a serem realizados por cada grupo de 
discentes ao longo de cada mês, ou conforme a necessidade do serviço e andamento do estágio curricular. A metodologia a ser aplicada será 
fundamentada nos métodos de ensino dialógico e técnicas de grupos , fundamentada em princípios teóricos e práticos. Acreditamos que este projeto 
irá contribuir com a formação dos acadêmicos e com a saúde dos jovens internados, promovendo a saúde em todos os seus segmentos, além de 
efetivar as ações propostas pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Adolescente e  o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. 
 
Referências BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria da Atenção à Saúde. Saúde integral de adolescentes e jovens: orientações para a organização de 
serviços de saúde. Brasília (DF). 2005. HOFFMANN, Ana Cristina O. da S. Adolescer em família: uma perspectiva para atuação da 
enfermagem.2005.Dissertação (Mestrado em Saúde e gestão do Trabalho).Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 2005.     

Docente orientador: Nelson Júnior Cardoso da Silva E-mail: njrcardoso@yahoo.com.br
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Título PROGRAMA DE EXTENSÃO EM REABILITAÇÃO CARDIOPULMONAR 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A presença concomitante de diversas doenças crônicas tornou-se mais regra do que exceção. Nesse cenário, incluem-se as doenças cardiopulmonares 
(DCP), as quais compartilham fatores comuns como genes, rotas moleculares e proteicas, que repercutem negativamente na carga de morbidade em 
desfechos centrados no paciente – qualidade de vida, dispneia, risco de exacerbação e capacidade funcional de exercício (1,2). Justificativa: As DCP são 
um problema na saúde pública brasileira e, mesmo que a mortalidade e os altos gastos financeiros com medicamentos, tratamentos emergenciais e 
admissões hospitalares sejam usados para descrever o impacto dessas doenças, medidas adicionais como os anos vividos com incapacidade tem se 
tornado importantes marcadores, por revelar limitações funcionais e dependências em atividades cotidianas. Apesar de serem progressivas, essas 
doenças podem ser tratadas com programas de reabilitação cardiopulmonar como complemento à terapia medicamentosa, a fim de amenizar e 
otimizar os desfechos centrados no paciente (1,2). Objetivos: Oferecer um Programa de Reabilitação Cardiopulmonar, baseado em treinamento de 
exercícios físicos a portadores de DCP, visando a melhora de desfechos centrados no paciente. Metodologia: Para inserção no programa e como 
método de acompanhamento os pacientes serão submetidos às avaliações: anamnese detalhada; questionários Saint George Respiratory 
Questionnaire, Short Form 36 e Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (qualidade de vida); Medical Research Council modificado (dispneia); 
e Teste de Caminhada de Seis Minutos (capacidade funcional de exercício). O programa de treinamento físico terá duração de 1h, 2x/semana (terças e 
quintas-feiras), envolvendo 40min de treinamento de resistência aeróbia na esteira ergométrica ou bicicleta estacionária; treinamento de força 
muscular periférica de membros superiores e inferiores com halteres, caneleiras ou estação de musculação; e alongamentos de grupos musculares ao 
final da sessão. Serão disponibilizadas 2h de atendimento a cada dia, totalizando 6 pacientes por grupo. Viabilidade econômico-financeira: O programa 
será realizado nas dependências da clínica de Fisioterapia da Universidade Estácio de SC – São José, a qual conta com os equipamentos necessários à 
realização do programa (esteireiras ergométricas, bicicletas estacionárias, e aparelhos para exercícios resistidos e de musculação). Metas: Diminuir a 
demanda por reabilitação na rede pública dos pacientes com DCP em São José - SC e proporcionar vivência prática na área de cardiopneumologia aos 
alunos do curso de Fisioterapia da Universidade Estácio de SC – São José. Impacto social: A reabilitação destina-se a portadores de DCP da rede pública 
da cidade de São José - SC. Tal iniciativa se faz necessária, por não haver nenhum programa que atenda gratuitamente a população desassistida na 
região de localização da Universidade Estácio de SC. Adicionalmente, tal medida vai ao encontro dos princípios do Plano Estadual para redução das 
Doenças Crônicas não Transmissíveis no estado de Santa Catarina, que iniciou sua implementação em várias cidades em outubro de 2016, com objetivo 
de monitoramento e avaliação, atenção à saúde e cuidado integral destes pacientes. Também, o programa de extensão irá realizar oficinas educativas 
aos acadêmicos dos cursos da saúde da Universidade Estácio de SC, voltadas à sensibilização, educação e instrumentalização dos futuros profissionais, 
a fim de prepara-los para atuações voltadas às ações de enfrentamento das doenças crônicas. Abrangência geográfica: São José – SC (Grande 
Florianópolis). Referências: 1. 	SPRUIT M.et al. An official American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: key concepts and 
advances in pulmonary rehabilitation. Am J Respir Crit Care Med. 2013;188(8):e13–64.  2. 	GOBLE AJ., WORCESTER MU. Best Practice guidelines for 
cardiac rehabilitation and secondary prevention. Heart. 1999.

Docente orientador: Cardine Martins dos Reis E-mail: cardinereis@gmail.com

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título ATENTO PROGRAMA DE CONTROLE DA OBESIDADE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO A obesidade é uma doença crônica, complexa, de etiologia multifatorial e resulta de balanço energético positivo. A OMS caracteriza a 
obesidade como acúmulo de gordura corporal, associado a diferentes fatores que interagem, na maioria dos casos, pela associação de fatores 
genéticos, ambientais e comportamentais (HAWKES, 2004; WHO, 2016). A mudança no consumo alimentar e a inatividade física têm sido consideradas 
as duas variáveis mais importantes relacionadas ao estilo de vida no desenvolvimento da obesidade e aumento nas taxas de sua prevalência nas 
últimas décadas. Essas mudanças parecem ser decorrentes da industrialização, urbanização, desenvolvimento econômico e globalização dos mercados. 
Tais fatores têm levado ao aumento da ingestão energética aliada à diminuição do gasto energético como consequência de estilo de vida sedentário 
(HAWKES, 2004; WHO, 2014, 2016).  A obesidade tem sido uma grande preocupação em saúde pública devido à sua relação com várias complicações 
metabólicas e inúmeras doenças, tais como doenças cardiovasculares, diabetes, esteatose hepática e câncer (LEE, 2009; DIBAISE et al., 2008), as quais 
resultam em significativa morbidade e mortalidade, além de redução da qualidade de vida (BERG & SCHERER, 2005).  JUSTIFICATIVA  A OMS descreve 
o sobrepeso e a obesidade como um dos mais importantes problemas de saúde pública da atualidade (WHO, 2016). Esse destaque no cenário 
epidemiológico mundial associa-se aos danos e agravos à saúde dos indivíduos obesos e à prevalência de sobrepeso e obesidade que está aumentando 
em ritmo alarmante tanto em países desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento (WHO, 2017). Esse quadro demonstra a necessidade de ações, 
em saúde pública, que possam contribuir para o controle desses indicadores, como as políticas governamentais atualmente em vigor no Brasil ou Santa 
Catarina (PNAN, PSF, SISVAN), realizando promoção à saúde. O Programa ATENTO do Centro Universitário Estácio vem de encontro a essas políticas 
sendo que, desde 2009, realiza atendimento nutricional e gratuito à comunidade, contribuindo para a prevenção e tratamento da obesidade, através 
da promoção de melhores hábitos alimentares.  OBJETIVOS * Oferecer atendimento nutricional aos portadores de obesidade ou em risco de 
obesidade, bem como orientação nutricional com a finalidade de minimizar as consequências associadas aos maus hábitos alimentares. * Oportunizar 
aos discentes do Curso de Nutrição que coloquem em prática os conhecimentos teóricos adquiridos durante sua formação acadêmica. 
  
METODOLOGIA Os atendimentos nutricionais serão realizados seguindo o seguinte protocolo: preenchimento da ficha cadastral; avaliação nutricional; 
questionário de estilo de vida, avaliação antropométrica, cálculo das necessidades nutricionais; prescrição dietoterápica; planejamento e entrega do 
cardápio e orientações nutricionais. Posteriormente serão realizados os retornos para reavaliação e verificação do seguimento das orientações 
nutricionais.  VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA Infra-estrutura da Estácio (Ambulatório), balanças, estadiômetros, adipômetros, fichas de 
avaliação, computadores, impressora, professor orientador e material de divulgação.  METAS * Tornar-se um Programa referência no controle da 
obesidade na região da Grande Florianópolis por realizar atendimento nutricional de qualidade e gratuito à população. * Contribuir para a formação 
acadêmica dos alunos do curso de Nutrição do Centro Universitário Estácio, possibilitando a conexão entre teoria e prática.  IMPACTO SOCIAL Esse 
projeto promove importante impacto social na medida em que aproxima a Universidade da Comunidade, com a oferta de um serviço de qualidade e 
especializado com o intuito de melhorar a qualidade de vida da população através de melhores hábitos alimentares e contribuir para a prevenção e 
tratamento da obesidade.  ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA Comunidade, discentes, docentes e colaboradores do Centro Universitário Estácio.

Docente orientador: Roberta Caetano E-mail: betacaetano@yahoo.com.br
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Título CASA (CENTRO DE APOIO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA)

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Nossa realidade é marcada por processos de exclusão, desigualdade e empobrecimento. O coeficiente Gini – instrumento de medida de desigualdades, 
aponta o Brasil como o décimo país mais desigual do mundo, ficando atrás de seis países africanos e três latino-americanos (Correa, 2017).   Diante 
disso, temos presenciado, dentre outros impactos, uma crescente incidência de pessoas que se encontram em situação de rua. Esta população, em sua 
grande maioria desassistida pelo Estado, tem dificuldade para ingressar na rede de saúde e socioassistencial. Além disso, frente ao rompimento de 
vínculos afetivos expressa na vida dessas pessoas, vivem em situação de extrema vulnerabilidade.   Um diagnóstico social participativo da Grande 
Florianópolis entrevistou 937 pessoas em situação de rua apresentando avanços e desafios, a fim de identificar as necessidades desta população. A 
necessidade de articulação intersetorial das políticas públicas, dificuldade de acesso às mesmas, violência generalizada, discriminação e preconceito, 
bem como a escassez de serviços de acolhimento na região foram algumas das problemáticas apresentadas pelo material (ICOM e MNPR-SC, 
2017).  Justificativa  Tendo em vista a importância das ações da universidade junto à comunidade externa, possibilitando articular o conhecimento às 
necessidades do território, faz-se premente oferecer espaços de inclusão às pessoas que são afetadas com a condição de rua. Em uma reunião em 
setembro de 2018 com trabalhadoras do SUS e SUAS de São José-SC, as mesmas apresentaram a necessidade e urgência de que a universidade possa 
atuar como parceira na promoção de qualidade de vida e conquista de direitos básicos e fundamentais para a referida população.   Objetivo Geral: 
Construir espaços de acolhimento e redes de cuidado e apoio às pessoas em situação de rua, fortalecendo os laços sociais, o desenvolvimento da 
autonomia e a conquista de direitos fundamentais.  Objetivos Específicos: 1) Fortalecer a autoestima e os vínculos afetivos da população em situação 
de rua; 2) Propor estratégias de articulação da rede de atenção em saúde e socioassistencial para esta população; 3) Constituir uma rede interna de 
cuidado a esta população com diferentes cursos que integram o Centro Universitário Estácio de Santa Catarina: Nutrição, Fisioterapia, Enfermagem, 
Jornalismo, Direito, entre outros; e 4) Oportunizar campo de Estágio aos cursos que integram o Centro Universitário  Metodologia Serão realizadas 
rodas de conversa com moradores em situação de rua; acolhimento individual; busca ativa e divulgação do serviço. Pretende-se realizar também 
encontros bimestrais com representantes das entidades de Florianópolis e São José: MNPR (Movimento nacional da população de rua); Instituto Arco-
Íris, Centro POP, CREAS, CAPS, entre outras políticas que trabalhem com a população e manifestem interesse.   Viabilidade Econômico-
financeira: Para realização do projeto, será necessário: sala de acolhimento; sala de grupos com cadeiras; material de escritório; local para armazenar 
prontuários; eventuais contribuições para transporte e material de divulgação externa sobre o serviço.  Metas: 1)Realizar um serviço de qualidade 
técnica e comprometimento social que beneficie pessoas em situações de rua 2) Fornecer à comunidade acadêmica a articulação de diferentes áreas 
do saber e estratégias de atuação.  Impacto Social: Alto impacto. Abrangência Geográfica: Município de São José/SC.  Referências Corrêa, M. 
(2017). O Brasil é o 10º país mais desigual do mundo. In. Jornal O Globo. Reportagem de 21 de março de 2017.  Gentili, P.; Stubrin, F.; Arata, N. (2017). 
Apresentação. Curso Internacional – América Latina: Cidadania, Direitos e Igualdade. Conselho Latino Americano de Ciência Sociais. ICOM - Instituto 
Comunitário Grande Florianópolis MNPR-SC Movimento da População em Situação de Rua de Santa Catarina (2017). Diagnóstico social participativo da 
população em situação de rua na Grande Florianópolis.

Docente orientador: Heloísa Petry E-mail: helo.floripa@gmail.com

Título PROJETO DE EXTENSÃO VICENTE DO ESPÍRITO SANTO - SOS RACISMO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto Vicente do Espírito Santo – SOS Racismo surgiu da demanda microrregional de assistência especializada em crimes de racismo. Sua 
implantação aconteceu no dia 13 de maio de 2014. Desde sua implantação o projeto interdisciplinar entre Direito e Psicologia esteve vinculado ao 
Núcleo de Prática Jurídica.  OBJETIVOS: Prestar assistência jurídica á vítima de racismo, acompanhando-a durante todo o processo desde a delegacia 
até o judiciário.  Prestar assistência psicológica emergencial a vítima e caso haja necessidade encaminhá-la a Clínica de Psicologia para atendimento 
psicoterápico.  Oferecer formação continuada aos acadêmicos envolvidos no projeto para trabalhar com casos de racismo. Oferecer aos acadêmicos 
em geral eventos em que o tema Igualdade racial  e racismo sejam abordados.  Realizar eventos em locus nas comunidades periféricas á Estácio SC em 
que o tema Igualdade racial  e racismo sejam abordados, assim como proporcionar orientação jurídica e psicológica para as vítimas . Levantar dados 
para a produção de conhecimento a respeito da situação das vitimas que procurarem atendimento no NPJ.  Divulgar os dados em eventos e 
publicações científicas.  METODOLOGIA: O projeto tem atuado, com Atendimento interdisciplinar com acolhimento e orientação ás vítimas. Abertura 
de processo judicial. Acompanhamento psicológico e ou encaminhamento para a Clínica de Psicologia Aplicada da Estácio SC. Orientações individuais e 
coletivas com os acadêmicos envolvidos no projeto. Realização de seminários temáticos com os acadêmicos envolvidos no projeto. Organização de 
eventos em que o tema Igualdade racial e racismo sejam abordados. Participação em eventos comunitários nos bairros periféricos à Estácio SC. 
Articulação de ações com o poder público e movimento negro da Grande Florianópolis. Realização de pesquisas e divulgação em eventos 
acadêmicos. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: Além das bolsas dos professores coordenadores, tem sido utilizada a estrutura do Núcleo de 
Prática Jurídica.  METAS E IMPACTO SOCIAL: Referência para vítimas de racismo e violências correlatas na Grande Florianópolis. Trabalho articulado 
com o Movimento Social Negro de Santa Catarina. Articulação com a Prefeitura Municipal de São José em atividades específicas. Estabelecimento de 
parceria com organizações profissionais como OAB e Conselhos Federais e Regionais de Psicologia. Sensibilização dos acadêmicos da instituição 
quanto ao tema do racismo, o que pode ser verificado na ampla participação nos eventos e o aumento gradativo de pesquisas sobre o 
tema. Desenvolvimento de teorias e metodologias de compreensão e atendimento em relações raciais. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:  O projeto 
atende vitimas dos municípios da Grande Florianópolis. REFERÊNCIAS: FANON, Frantz. Peles negras, máscaras brancas. Trad. Renato da Silveira. 
Salvador: EDUFBA, 2008. GILROY, Paul. O Atlântico Negro: Modernidade e dupla consciência. São Paulo, Rio de Janeiro: 34/Universidade Cândido 
Mendes – Centro de Estudos Afro-Asiáticos, 2001. GÓES, Luciano. A “tradução” de Lombroso na obra de Nina Rodrigues: o racismo como base 
estruturante da Criminologia Brasileira. Rio de Janeiro: Revan, 2016. HALL, Stuart. Dadiáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: 
UFMG, 2009. NASCIMENTO, Abdias. O Quilombismo. Petrópolis: Editora Vozes, 1980. NOGUEIRA, Simone Gibran. Psicologia crítica africana e 
descolonização da vida na prática da capoeira Angola. 2013. Tese de doutorado em Psicologia Social- PUC- SP. 236 p. 2013.  QUIJANO, Aníbal. 
Colonialidad Del Poder, Eurocentrismo Y América Latina  In:  SANTOS, Boavetura de Sousa. Das ausências e das emergências ao trabalho da tradução. 
In: Gramática do tempo: para uma nova cultura política, São Paulo: Cortez, 3º Ed. 2010.
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Título SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E CLÍNICA ESCOLA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto tem como objetivo oferecer espaço adequado para o exercício profissional de alunos e alunas de psicologia e articular com outros cursos de 
graduação da Unidade, bem como com serviços da Rede de Apoio Psicossocial do Município, ações que garantam o acesso ao atendimento psicossocial 
qualificado e voltado para as demandas tanto da comunidade acadêmica, quanto da comunidade do entorno da IES. O que, efetivamente oferece é 
refere aos benefícios da psicologia como profissão que visa à saúde mental e a busca do autoconhecimento, com fins de oportunizar que sua clientela 
exercite a autogestão e a superação de possíveis sofrimentos psíquicos e/ou conflitos relacionais. Atualmente o Serviço funciona através do benefício 
da Bolsa de Extensão implementada em fevereiro de 2018 e conta com a parceria de professores supervisores de estágio em psicologia. Neste ano de 
2018, passou a dialogar, com mais visibilidade, com os serviços de assistência e de saúde dos Municípios de São José, Palhoça e Florianópolis, 
compondo a Rede de Atenção Psicossocial, uma vez que se caracteriza como ambulatório em saúde mental, privilegiando atendimentos de pessoas em 
sofrimento psíquico que são, ora encaminhadas por outros serviços da rede, ora procuram espontaneamente. O projeto articula ensino, pesquisa e 
extensão, através da supervisão dos professores/psicólogos com inscrição no CRP - 12, a fim de responder as orientações desta instituição a qual rege o 
exercício da profissão orientando também as instituições de ensino superior quanto às obrigatoriedades para a formação profissional. Para que se 
consolide a articulação do tripé pesquisa/ensino/extensão, o projeto contempla ações que atendem as demandas de alunos que estejam matriculados 
a partir da 3ª fase do curso de psicologia, observando como foco o atendimento clínico e comunitário das demandas psicológicas dos sujeitos que 
buscam o atendimento, neste caso, estarão habilitados, à realizar atendimento clínico, individual ou em grupo, ou em instituições, alunos das 8ª, 9ª e 
10ª fases, conforme prerrogativa legal. A metodologia adotada para os trabalhos consideram as particularidades teórico/metodológicas das escolas 
psicológicas, mas também leva em conta o princípio das pesquisas participativas, em que pesquisador e campo de pesquisa encontram-se em 
constante transformação e interlocução, havendo, por isso, necessidade de avaliação continuada das atividades oferecidas pelo projeto. Para 2019 o 
projeto prevê ampliar as parcerias com outros serviços das instituições públicas e não governamentais que compõem a Rede de Atenção Psicossocial 
do entorno da IES, e incorporar programa que contemple atendimento especializado à população LGBTI, sobretudo, aquelas que se encontram em 
impasses frente a redesignação de gênero, comumente conhecidas como pessoas TRANS, o que significa que o projeto buscará parceria com o serviço 
de saúde a fim de propor parceria à nível ambulatorial e emergencial no atendimento desses casos, o que até a presente data vem ocorrendo através 
do Projeto Flores da Clô. Todas as ações do projeto irão contar com a inserção de estagiários do curso. 
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título CIDADANIA NA MELHOR IDADE: CONHECENDO OS DIREITOS DO IDOSO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Em 2018 a população brasileira chegou a 208 milhões de indivíduos e o IBGE apresentou estudos que demonstram que nossa população está cada vez 
mais velha, inclusive projeções apontam que até 2060 o país terá mais idosos que jovens (BRASIL, 2018).  O idoso que já esteve cultural e 
historicamente relacionado à ideia de perda, incapacidades e fraqueza hoje é está passando a ser visto sob a perspectiva de um ser detentor de 
habilidades e competências, capaz de novos aprendizados e hábitos de vida que podem ser construídos e incorporados individual ou coletivamente, 
visto que a própria idade pode dar origem a forças e aptidões não acessíveis em outros estágios anteriores da vida, e desta forma superando cada vez 
mais a condição de vulnerabilidade. Entretanto, a melhoria de vida e efetivação dos direitos do idoso ainda é uma questão crítica e merecedora de 
atenção, principalmente nas comunidades mais carentes e pobres, onde é típico e as vezes até comum essa situação de fragilidade (BOAS, 2015).  
 
Para atender estas novas necessidades, foi criado o Estatuto do Idoso através da Lei nº 10.741 de 2003, contemplando questões relacionadas à saúde, 
à educação, à habitação, à ação do MP para acelerar processos em defesa do idoso, configurando-se como um exercício de cidadania no resgate da 
dignidade da pessoa humana (PINHEIRO, 2016). Em primeiro de outubro de 2018 completou 15 anos de existência, mesmo assim a Lei ainda 
permanece desconhecida pela maioria da população, em especial a população idosa. Por isso esse projeto se justifica em levar o conhecimento jurídico 
de dentro da universidade para a comunidade em geral, principalmente para os próprios idosos, no afã de desenvolver a consciência de enxergá-los 
como sujeito ativo de direitos.  Assim, o objetivo geral deste projeto é divulgar o Estatuto do Idoso para a comunidade e principalmente para os 
idosos. Como objetivos específicos: busca-se orientar os idosos e seus familiares sobre como e onde possam ter seus direitos efetivados; proporcionar 
aos idosos melhoria da qualidade vida com atividades práticas, dinâmicas e lúdicas; desenvolver nos idosos a consciência de exigir o cumprimento dos 
seus direitos.  Quanto a metodologia: seleção de alunos da Graduação e Pós-Graduação em Direito da Estácio São Luís; reunião com os alunos para 
explicar os objetivos, metodologia, cronograma e  o trato com a comunidade; treinamento com os alunos para nivelamento do conhecimento jurídico 
sobre o Estatuto do Idoso no afã de alcançar excelência na ministração das palestras; parceria com empresas e entidades para doações ou patrocínio 
do projeto relacionado a camisas, brindes, lanches, e outras formas de benefícios que possam ser oferecidas à comunidade; elaboração da cartilha dos 
direitos do idoso; elaboração de programação complementar como prática de esportes, passeios, verificação de pressão arterial, dicas de saúde, 
orientação jurídica, direcionamento para órgãos estatais; massagens, orientação nutricional e outras atividades que servirão como atrativo para os 
idosos na melhoria da qualidade de vida; envolvimento de outros cursos da IES; convocação dos meios de comunicação (escrito, radio, televisão) para 
fazer cobertura e dar maior visibilidade ao projeto, ampliando a adesão dos idosos; fazer os ciclos de eventos de forma itinerante em vários bairros da 
capital durante o ano; promover apresentação dos resultados em seminários e congressos. É perfeitamente viável economicamente, posto que não 
vai gerar custos para a Faculdade Estácio São Luís, pois trabalharemos com entidades e empresas patrocinadoras.  A Meta é alcançarmos de 500 a 800 
pessoas entre idosos e seus familiares entre 5 e 8 bairros. A abrangência geográfica se dará em alguns bairros da cidade de São Luis-MA e o impacto 
social do projeto será prontamente percebido por se tratar de cuidar de pessoas vulneráveis tão carentes de atenção em todos os aspectos, como os 
idosos.  
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Título PROJETO VIA EXPRESSA CIDADÃ

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Em 2014 o Estado do Maranhão construiu a rodovia MA 207. Apesar de ser uma rodovia, a MA 207, batizada de Via Expressa, foi construída na zona 
urbana da cidade de São Luís, capital do estado. O objetivo da construção foi diminuir o tráfego de veículos em duas das principais avenidas da cidade: 
Carlos Cunha e Jerônimo de Albuquerque.  A Construção interligou os bairros Renascença/Jaracaty, Santa Eulália, COHAFUMA, Vila Roseana, Parque 
Olinda, Vinhais Velho, Recanto dos Vinhais, Jardim Monterrey, Morada Nova e IPASE/Maranhão Novo. Mas, para que isso acontecesse, vários terrenos 
e residências foram desapropriados e famílias que moravam em palafitas foram retiradas. Durante a construção várias famílias que moravam em áreas 
vizinhas migraram para a área do projeto. A migração aumentou a ocupação do solo à margem direita do rio Anil, ampliando os impactos ambientais, 
principalmente nas áreas de mangues e brejos, berçários naturais na fauna aquática. Hoje existem aproximadamente 100 residências construídas de 
forma irregular às margens da rodovia. Ruas foram construídas sem planejamento urbano, não há coleta de lixo regular, a água que serve a população 
é retirada de poços artesianos cavados nos quintais das casas ou desviadas do sistema de fornecimento da Companhia de Água e Esgoto do Maranhão. 
Além disso, não existem creches, escolas, posto de saúde ou quaisquer outras estruturas estatais que lhes garantam direitos sociais. Estudar essa 
realidade e propor iniciativas que incluam essas pessoas de forma a lhes garantir acesso aos direitos sociais e a cidadania de forma plena é uma 
necessidade, por isso o projeto tem como objetivos: 1.	Garantir acesso aos direitos sociais da comunidade por meio de projetos educativos 
interdisciplinares, envolvendo intervenções sociais, interligando o ensino e a pesquisa via extensão universitária. 2.	Patrocinar o desenvolvimento e a 
melhoria das condições de vida da população por meio da sensibilização e formação da consciência social, tendo como base de sustentação o 
fortalecimento da autoestima e convivência comunitária; 3.	Contribuir para a formação dos alunos que participarem do projeto para que no futuro 
tornem-se profissionais-cidadãos comprometidos com o processo de transformação social; 4.	Incentivar a prática da Responsabilidade Social e 
Ambiental entre os moradores que vivem da captura de caranguejos, pesca de camarão e de outros animais da fauna aquática dos manguezais 
existentes nas proximidades da comunidade.  Metodologicamente o trabalho será realizado em três etapas, todas buscando atender aos anseios e 
necessidades da população, por meio de atuação direta junto a crianças, adolescentes e adultos, com vistas a seu desenvolvimento integral, e ao 
efetivo exercício de sua cidadania.  Na primeira etapa do projeto será realizado o levantamento socioeconômico da comunidade, a delimitação 
espacial da área ocupada e o mapeamento das lideranças existentes na comunidade. A segunda etapa terá como ponto de partida reuniões com 
membros da comunidade para delimitar os problemas sociais que mais afligem a comunidade e assessorá-los na busca de soluções para os mesmos 
pelas vias legais, em parcerias com ONG’s ou outras instituições que atuem promovendo inclusão social. A terceira etapa será a implantação de 
subprojetos ou ações sociais realizadas em parceria com os cursos da área de saúde (Biomedicina, Enfermagem, Nutrição, Psicologia e Educação Física) 
e sociais aplicadas (Direito, Administração e Serviço Social) da Faculdade Estácio São Luís, definidos a partir das necessidades da comunidade. Por ser 
um projeto voltado para a capacitação da comunidade, pautado principalmente na realização de ações de inclusão social via valorização do exercício 
da Cidadania o projeto é financeiramente viável.  Como meta, o projeto busca garantir o gozo pleno da Cidadania pelos moradores da comunidade 
através da urbanização da área e garantir a preservação da área de mangue via educação ambiental. 
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Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Jornalismo

Título CAPACITAÇÃO PARA RADIALISTAS COMUNITÁRIOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Projeto de Extensão Capacitação para Radialistas Comunitários consiste na realização de curso sobre teoria e prática de rádio para radialistas 
comunitários. 2.	JUSTIFICATIVA Segundo a Lei 9.612/98, as rádios comunitárias devem ser espaços democráticos de comunicação para pequenas 
comunidades. Mas por sua natureza intuitiva, grande parte dos profissionais dessas emissoras carece de formação técnica. "Acredita-se que dois 
fatores contribuem para a prática distanciada (...) do que preconiza a lei e salientam os estudiosos deste campo da comunicação. Primeiramente, seria 
a ausência de profissionais com formação superior ou técnica na área de comunicação, e esta carência levaria ao desconhecimento da legislação e das 
especificidades peculiares a estas rádios" (FERREIRA; GARCÊS, 2013). Dessa forma, este Projeto de Extensão justifica-se pela necessidade de qualificar 
o corpo profissional das rádios comunitárias, a fim de que o importante trabalho desenvolvido possa ser feito com mais precisão técnica, segundo os 
preceitos que norteiam a prática do rádio. 3.	OBJETIVOS 3.1 Objetivo geral Capacitar técnica e conceitualmente os radialistas que atuam nas rádios 
comunitárias a realizarem as diferentes etapas da produção radiofônica. 3.2	Objetivos específicos •	Exercitar as diversas etapas da produção 
radiofônica (produção, gravação e edição); •	Destacar a importância social do rádio comunitário; •	Desenvolver a prática da locução e apresentação 
de programas; •	Conhecer a legislação em torno da rádio comunitária; 4.	METODOLOGIA Aulas expositivas dialogadas; Atividades práticas; Palestras 
com convidados; Metodologias ativas, com protagonismo do aluno. 5.	VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA A iniciativa acarreta custos baixos para 
a Faculdade Estácio São Luís, que apenas oferece a estrutura física (sala de aula e laboratório) e o trabalho do facilitador (professor), bem como assina 
o Projeto como proponente e realizadora. Para os alunos, as aulas são gratuitas. Como retorno, a Estácio São Luís recebe reconhecimento social, 
consolida a marca como parceria das rádios comunitárias, e usufrui de marketing espontâneo nessas emissoras, sites, blogs e demais 
mídias. 6.	METAS - Abranger alunos que representem o máximo possível de localidades em que existem rádios comunitárias no Maranhão; - Incluir 
nos alunos a ideia de que eles são multiplicadores do conhecimento compartilhado com os colegas e o professor durante o período do Projeto; - 
Tornar a Faculdade Estácio São Luís referência no processo de ensino-aprendizagem em radialismo comunitário no Maranhão. 7.	IMPACTO SOCIAL A 
responsabilidade social do rádio é uma de suas principais preocupações. A informação veiculada tem impacto no ouvinte, ao lhe proporcionar 
conhecimento sobre diversos assuntos e estimular seus modos de pensar, consciência crítica e senso de observação. Neste sentido, as rádios 
comunitárias desempenham papel fundamental na democratização da informação de interesse coletivo e no protagonismo da comunidade. Ao 
capacitar radialistas comunitários, este Projeto de Extensão cumpre função igualmente importante, não somente de compartilhar conhecimento, mas 
de promover  discussões que incentivem a prática do rádio verdadeiramente comunitário, vetor de transformações na localidade. 8.	ABRANGÊNCIA 
GEOGRÁFICA O Projeto de Extensão Capacitação para Radialistas Comunitários envolve emissoras de São Luís, Raposa, Paço do Lumiar, São José de 
Ribamar, Alcântara, Rosário, Santa Rita, Itapecuru-Mirim, Penalva, Turiaçu, São João Batista, Santo Amaro, Icatu, Arari, Viana e Pedro do 
Rosário. 9.	REFERÊNCIAS FERRARETTO, Luís Artur. Rádio: o veículo, a história e a técnica. Porto alegre: Sagra Luzzatto, 2001. FERREIRA, Flávio Reis; 
GARCÊS, Graças de Maria Paixão. Rádios comunitárias e sua função social: o caso da Verdes Mares de São José de Ribamar. Monografia. São Luís, 
2013. MCLEISH, Robert. Produção de rádio: um guia abrangente da produção radiofônica. 1. ed. Curitiba: Summus, 2001.
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Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título 100 ANOS DE LIBERDADE: FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE PLANEJAMENTO ÓTIMO BASEADAS EM MODELOS MATEMÁTICOS E 
SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS VOLTADAS PARA O PROBLEMA DO SANEAMENTO BÁSICO NO BAIRRO DA LIBERDADE - SÃO LUÍS - MA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO: Neste ano o tradicional Bairro da Liberdade, com localização fronteiriça com o campus da Estácio São Luís, completa 100 anos. Apesar 
de ser considerado um dos bairros mais antigos da cidade, persiste em sua infraestrutura sérios problemas de saneamento básico. A proposta do 
presente projeto de extensão combina a preocupação com esta problemática (ausência de coleta e tratamento de esgoto, vulnerabilidade a doenças e 
distribuição irregular de água) e a experiência do docente, e da equipe discente, advinda de outras atividades de pesquisa já consolidadas. 
JUSTIFICATIVA: Segundo relatório do Instituto Trata Brasil [1] São Luís é a 83ª cidade no Ranking de Saneamento nas 100 maiores cidades brasileiras. 
Oferta serviços de água tratada para 80,62% da população, mas somente 45,5% têm acesso à coleta de esgoto e apenas 8,07% desse esgoto é tratado. 
O Bairro da Liberdade, que possui pouco mais de cinco mil residências e não há estação de tratamento de esgoto, contribui com as estatísticas 
negativas citadas. Vários estudos  tem surgido realçando a discussão da gestão estratégica do saneamento básico, bem como orientando sobre a 
modalidade sustentável desse que é uma dos maiores problemas das áreas urbanas brasileiras [2]. No entanto, uma abordagem extencionista a luz dos 
conhecimentos adquiridos em atividades de ensino e pesquisa que remetam aos estudos de otmização de sistemas, simulação de processos, projetos 
de engenharia e de pesquisa estatística, pode contribuir significativamente para o desenvolvimento socioambiental da comunidade situada no bairro. 
OBJETIVOS: Desenvolver modelos computacionais para redes coletoras otimizadas utilizando a ferramenta computacional Epanet; Elaborar cenários de 
viabilidade econômica condizentes com condições de salubridade instaladas na comunidade utilizando Pesquisa Operacional e Power BI; Utilizar 
recursos estatísticos para realização de pesquisa estatística e análise de inferências voltados para subsídio à tomada de decisão por parte do poder 
público; Estudar a viabilidade de projetos de saneamento urbano sustentável adaptados ao bairro.  METODOLOGIA:Os procedimentos que tornam 
viável a realização do projeto envolvem pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e pesquisa descritiva.  VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA: Parte 
da execução se dará através consulta bibliográfica às obras de interesse do tema e na utilização de programas computacionais disponibilizados nos 
laboratórios da IES. As visitas técnicas ao bairro, reuniões com a comunidade e visitas aos órgãos municipais serão viabilizadas com recursos próprios. 
METAS:Construção cenários de custos com saneamento básico considerando o dimensionamento do bairro; 2 relatórios estatísticos abrangendo 
questionários aplicados ao moradores, variáveis de meio ambiente e possibilidades mercadológicas; Produção de arquivos de simulações de rede de 
esgoto e água; desenvolvimento de relatório técnico contendo intervenções projetizadas; desenvolvimento de 4 artigos científicos; Reunião com a 
União de Moradores para debater boas práticas no uso da água, esgoto e resíduos;Protocolar todo material produzido junto as Secretarias Municipais 
competentes. IMPACTO SOCIAL:Parcerias com setores comunitários e governo municipal promovendo interação e transferência de conhecimento; 
articulação de propostas alternativas de intervenção do poder público nos serviços de saneamento básico do bairro; levantamento de opiniões, 
construção de quadros situacionais e mapeamento de necessidades que auxiliem estrategicamente possíveis diretrizes para execução de projetos que 
culminem com melhoria da qualidade de vida dos moradores. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:Área de cobertura do projeto compreende as localidades do 
Bairro da Liberdade. REFÊRENCIAS: [1] Ranking do Saneamento - Instituto Trata Brasil 2016.Disponível em 
http://tratabrasil.org.br/datafiles/estudos/ranking/2016/relatorio-completo.pdf.[2] ARY, H. A. Gestão estratégica do saneamento. Editora Manole, São 
Paulo:2011.
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Saúde

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título NUTRINDO A SAÚDE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
No Brasil, as DCNT´s despontam como campeãs em problemas de saúde, correspondendo a cerca de 75% das causas de morte. As DCNT´s possuem 
etiologia multifatorial e vários fatores de risco. Para deter o crescimento das DCNT´s, são necessárias estratégias focadas em seus principais fatores de 
risco modificáveis, tais como o tabagismo, inatividade física, alimentação inadequada, obesidade, dislipidemia e consumo de álcool. Sendo assim, a 
alimentação adequada desempenha um papel importante na a redução da incidência de DCNT´s, retardando o aparecimento de complicações e 
incapacidades, aliviando a gravidade dessas complicações e prolongando a vida com qualidade. JUSTIFICATIVA: Diante disso, a existência do presente 
projeto decorre da necessidade de avaliar mensalmente e continuamente esses indivíduos, bem como de educar os mesmos através da realização de 
palestras sobre alimentação saudável e ações de educação nutricional, visando a recuperação ou a manutenção do adequado status de saúde. 
OBJETIVOS: Realizar a avaliação nutricional, educação nutricional e palestras educativas sobre alimentação saudável e melhorar o status de saúde da 
população atendida; Preparar futuros profissionais para o mercado de trabalho e como expô-los as técnicas atuais e avançadas de intervenção na área 
de atendimento e acompanhamento nutricional. METODOLOGIA: Os acadêmicos receberão treinamento acerca de conteúdos como a avaliação física, 
montagens de programas alimentares e execução de programas de orientação nutricional e participarão de atividades práticas, ministrando palestras e 
atendimentos sob a supervisão de um profissional formado. Os atendimentos ocorrerão, mensalmente e continuamente, nas salas de atendimento 
localizadas nas dependências do parque do bom menino, localizado na Av. Alexandre de Moura, s/n - Centro, São Luís – MA, em dias e horários pré-
determinados a partir de agendamento prévio. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: Os principais itens necessários para a execução do projeto 
envolverão, como material de consumo, a impressão de questionários de avaliação nutricional, e como material permanente os adipômetros, 
estadiômetros, fitas inelásticas, balanças digitais e pranchetas. As demandas de empréstimos de material permanente e de impressão de questionários 
de avaliação serão encaminhadas à coordenação do curso de nutrição da Estácio São Luís. METAS: Promover melhora na qualidade de vida dos 
indivíduos atendidos; Reduzir a frequência dos fatores de risco para DCNT´s; Envolver os acadêmicos do curso de Nutrição na vivência prática das ações 
de saúde e na geração de conhecimento científico. IMPACTO SOCIAL: Interferir positivamente nas dificuldades inicialmente diagnosticadas através da 
avaliação nutricional; Alterar a rotina dos indivíduos atendidos através da transmissão de conhecimento; Transformar de modo efetivo a realidade de 
desses indivíduos através do conhecimento e da prática da alimentação e de hábitos saudáveis.  ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: A abrangência deste 
projeto incluirá aos indivíduos que praticam atividades físicas no Parque do Bom Menino, bem como a comunidade da região, que envolvem os bairros 
do Apicum, Camboa, Fabril, Belira e Vila Passos, localizados no município de São Luís.  REFERÊNCIAS MALTA, D.C; FRANÇA, E; ABREU, D.M.X; PERILLO, 
R.D; SALMEN, M.C; TEIXEIRA, R.A, et al. Mortality due to noncommunicable diseases in Brazil, 1990 to 2015, according to estimates from the Global 
Burden of Disease study. São Paulo Med J 2017.  WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Global status report 2014. Health statistics and information 
systems. Geneva: WHO; 2014. [Internet]. Disponível em: http://www. who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/ en/index1.html (Acessado 
em 1 de novembro de 2018).
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Título PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Saúde pública é a ciência e a arte de evitar doenças, prolongar a vida e desenvolver a saúde física e mental e sua promoção é considerada uma 
estratégia das mais promissoras para enfrentar os problemas de saúde que afetam as populações humanas. Neste aspecto, destaca que a prevenção 
sanitária é um valor ético que constitui um reconhecimento da importância do bem-estar psicofísico e social, de acordo com a definição da 
Organização Mundial de Saúde (Fadista, 2008). Cabe a vigilância sanitária o papel de atuar na prevenção da transmissão de doenças infecciosas por 
alimentos que se constitui em um evento freqüente, que, em algumas situações, pode apresentar elevada gravidade para um grande número de 
pessoas. Neste aspecto, a ação de extensão que desenvolvemos vai de encontro à proposta da vigilância sanitária, que segundo (Cardoso, 2009) deve 
ser entendida como um processo amplo e complexo voltado para o enfrentamento dos inúmeros problemas e agravos que comprometem a qualidade 
de vida dos diferentes segmentos populacionais. A realização de cursos de noções básicas de higiene na produção de alimentos propicia minimizar um 
dos principais problemas enfrentados pela vigilância sanitária que é a dificuldade de manter sob controle os riscos inerentes a contaminação dos 
alimentos e água.  De acordo com Gonçalves (2010) os trabalhos de educação sanitária podem desenvolver junto aos cidadãos e empresários uma 
consciência sanitária, alicerce importante para construir um padrão sanitário, necessária para a manutenção e promoção da saúde. É Nesse sentido 
buscamos atuar na nossa ação de extensão. Justificativa: Justificamos nossa proposta pela preocupação sobre a quantidade de casos de intoxicação 
alimentar quem vem ocorrendo principalmente pelo consumo de alimentos  vendidos pelos comerciantes ambulantes informais, onde não existe 
fiscalização adequada. Segundo a Organização Mundial de Saúde, considera as Doenças Transmitidas por Alimentos como um dos maiores problemas 
de saúde do mundo. Isso sugere a necessidade de desenvolver estratégias de educação sanitária, com vista à higiene e produção segura de alimentos, 
para dar conhecimento à população acerca dos riscos inerentes aos processos e produtos que podem colocar em risco a saúde. Justifica-se a Área de 
Conhecimento Principal em Higiene e Segurança Alimentar em face do maior envolvimento dos profissionais de Nutrição com a questão da higiene dos 
alimentos. Objetivo: oferecer qualificação da mão de obra a manipuladores de alimentos que comercializam produtos alimentares nas vias públicas do 
centro da cidade de São Luis-MA. Metodologia: oferecer cursos, palestras e oficinas que divulgam conceitos e práticas recomendadas para a produção 
higiênica de alimentos de acordo com as resoluções vigentes RDC216 e RDC 275. Serão utilizados recursos audiovisuais, e materiais como tintas e 
papelaria em geral para executar oficinas e aprendizado. O projeto tem como meta alcançar o maior número de vendedores ambulantes para que eles 
participem dos cursos, palestras e oficinas, e com que eles façam a adesão de todo o conhecimento repassado, e com isso melhore a qualidade 
higiênico sanitária dos alimentos comercializados, diminuindo a incidência de surtos alimentares. Referências Bibliográficas: BRASIL. Ministério da 
Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação de Vigilância das Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar. Análise Epidemiológica dos 
Surtos de Doenças Transmitidas por Alimentos no Brasil, 2008. GONÇALVES, E. Direito Sanitário: Reflexões acerca da sua importância nas relações 
entre Estado e Sociedade. Disponível em: http://www.saude.sc.gov.br/gestores/sala_de_leitura/artigos/Direito_Sani... . Acesso em 
14/01/2010  LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA: RESOLUÇÃO - RDC nº 216, 15 de setembro de 2004  RESOLUÇÃO - RDC 259, 20 de setembro de 2002

Docente orientador: Samyra Suelen Conceição Furtado E-mail: sscfurtado@gmail.com
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2019 - ESTÁCIO SÃO PAULO

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Objetivo do projeto é fazer com o aluno de direito tenha vivência com os temas de Direitos Humanos e possa aplicar na prática a teoria aprendida 
em sala de aula e serem multiplicadores de conhecimento em Direitos Humanos.  A dignidade da pessoa humana será a linha mestra para abordamos 
outros princípios constitucionais, além dos documentos internacionais de direitos humanos. O estudo dos documentos internacionais de Direitos 
Humanos irá capacitar os discentes a reconhecerem temas internacionais e nacionais relacionados às violações à Dignidade da Pessoa Humana.

Docente orientador: Douglas Eduardo Galiazzo Cardoso de Araujo E-mail: douglasgaliazzo@yahoo.com.br

Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo

Título INSERÇÃO ALUNO X COMUNIDADE NA ARQUITETURA COMERCIAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A educação superior está alicerçada em três grandes pilares: o ensino, a pesquisa e a extensão. Para o campo da arquitetura e urbanismo a tecnologia é 
essencial para o desenvolvimento dos projetos dos mais diversos seguimentos. Portanto o projeto de extensão da universidade consiste em atuar 
diretamente com as tecnologias disponíveis. Entrando aqui cabe as novas formas de aprender e ensinar a refletir sobre as possibilidades de integração 
das tecnologias digitais do ensino voltado ao mercado de trabalho. Aqui salienta as Metodologias Ativas direcionadas a comunidade e ao discente, que 
são “pontos de partida para avançar para processos mais avançados de reflexão, de integração cognitiva, de generalização, de reelaboração de novas 
práticas” (MORAN, 2015, p.18).  Objetivo geral: O objetivo geral desde projeto de extensão compete ao incentivo do discente para o mercado de 
trabalho, sendo prestação de serviços e ensino de tecnologias. Fortalecer a apresentação do discente ao cliente e incentivo a comunidade local para 
conhecimentos dos ofícios da arquitetura e urbanismo.  Objetivos Específicos: Incentivar o discente a buscar oportunidades de trabalhos (projetos de 
arquitetura comercial, foco em lojas de roupas) em sua comunidade local; Ensinar a ferramenta de AutoCad através de oficinas para a comunidade 
local, no espaço da universidade; Conduzir aos mais diversos ofícios da arquitetura e urbanismo, tendo foco a arquitetura comercial; Promover a 
inclusão social da comunidade local dentro do Centro Universitário Estácio de São Paulo - Campus Santo Amaro.  METODOLOGIA: O projeto de 
extensão busca relacionar o discente como o mercado de trabalho, dentro da economia criativa, fortalecendo a ideia de empreendedorismo. Para 
tanto a inserção deste projeto consiste na interação entre discente e empresário da região de Santo Amaro afim de projetar propostas de arquitetura 
comercial para interiores. Tais projetos são caráter conceitual, não considerando a aplicação física do mesmo. Esse processo será acompanhado pelo 
professor, a fim de orientar os projetos e compreender a condução do mesmo.  Para inserir a comunidade local, os alunos deverão ministrar oficinas 
do software Autocad para a comunidade. Esse procedimento será realizado ao longo de 12 meses, tendo 4 oficinas com 10 horas cada. Será 
acompanhado pelo professor.   VIABILIDADE ECONOMICO FINANCEIRO: A viabilidade econômico-financeira é destinado ao uso da universidade e seus 
recursos já disponíveis. Para as reuniões será utilizado o espaço Agência de Integração ao Aluno. As oficinas serão realizadas no laboratório 202 da 
universidade, com a presença do professor.  METAS: Através desde projeto compõem-se metas a serem atingidas em âmbito quantitativo. Como 
capacitar 40 pessoas na ferramenta Autocad e desenvolver 10 projetos em parceria com Design de Moda.  IMPACTO SOCIAL:O impacto social é dado 
pela orientação do discente ao pequeno empresário sobre as necessidades de mudança para seu comercio afim de incrementar as vendas locais. 
Incentivar a comunidade local ao uso da universidade para as oficinas de AutoCad básico. As oficinas são gratuitas, com inscrição de 20 pessoas, tendo 
carga horário de 10 horas.   ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA Santo Amaro contem 238.025 habitantes que compreende a uma área de 37,50 km2. Para 
tanto contem mais de 900 lojas em toda região. O transporte publico consiste em trens, metros e ônibus, atendendo também o grande ABC de São 
Paulo.  REFERENCIAS  Moran, J., As tecnologias digitais no ensino híbrido. In: Bacich, L., Neto, A., Trevisani, F. Ensino Híbrido: Personalização e 
tecnologia na educação. Porto Alegre. Editora: Penso. 2015. Santos, Luis André dos. BIM no ensino de arquitetura e urbanismo: percepção e 
disseminação do BIM nas Instituições de Ensino Superior do Estado de São Paulo / Luis André dos Santos. - São Paulo, 2017.

Docente orientador: Fernanda Ramos Melo E-mail: agaty.way@gmail.com

Projeto(s) do curso: Design de Moda
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Título SANTO AMARO NA MODA 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O distrito de Santo Amaro, na cidade de São Paulo, é o mais importante centro da região centro-sul da cidade com aproximadamente 60.373 
habitantes. Santo Amaro já foi o maior polo industrial da cidade e, hoje em dia, é considerado o segundo maior polo comercial (atrás apenas da região 
da 25 de Março), no qual o varejo de moda possui uma grande força. A partir desse cenário, “Santo Amaro na Moda” é um projeto de extensão 
universitária criado para ser um exercício experimental de pesquisa e atuação entre professor e alunos no mercado da moda de Santo Amaro.  
  
Objetivos:  Promover a atuação de professor e alunos junto ao varejo de moda do Largo Treze, no bairro de Santo Amaro, favorecendo a aplicação 
dos conteúdos desenvolvidos no curso de Design de Moda, assessorando e capacitando pequenos empreendedores locais.  Justificativa:   O projeto 
se JUSTIFICA  pelo:  1)	Caráter pedagógico: permitir integração entre professor e aluno a partir da pesquisa de extensão; tornar o aluno apto em 
metodologias de pesquisa; transmitir saberes adquiridos no ambiente acadêmico para os micro empreendedores do mercado de moda da região. 
 
2)	Caráter institucional: ampliar a visibilidade da Estácio na região, e do curso de Design de Moda, promovendo também colaborações e parcerias com 
outras instituições (Sebrae, Associação Comercial, por exemplo)  3)	Caráter social: contribuir para o aprimoramento profissional do micro 
empreendedor de Santo Amaro a partir dos conhecimentos desenvolvidos na instituição.    Metodologia:  O projeto se servirá de pesquisas 
(histórica, geográfica e sócio-econômica), entrevistas e questionários, além de assessoria para os participantes.   Viabilidade:  A viabilidade do 
projeto reside no fato de a unidade Santo Amaro da Estácio, estar situada na região do Largo Treze que é, o segundo maior mercado de vestuário da 
cidade, tornando possível a coleta de dados local e as demais ações de extensão pedagógicas.   Metas:  - Capacitação dos discentes para atuação em 
metodologias de pesquisa, planejamento estratégico e ações no mercado da moda. - Impacto Social nos micro empreendedores do mercado de moda 
(Largo Treze) a partir da oferta de assessoria estratégica em planejamento de moda. - Visibilidade institucional para a Estácio Santo Amaro no bairro. 
  
Impacto Social:  Possibilitar ao mesmo tempo: experiência de pesquisa, planejamento e assessoria para os discentes e orientações de planejamento 
estratégico para micro empreendedores escolhidos a fim de contribuir para o aprimoramento de seus produtos e serviços.   Abrangência 
geográfica:  Distrito de Santo Amaro, cidade de São Paulo.

Docente orientador: Naum Simão de Santana E-mail: naumsimao@yahoo.com.br

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

Título MOBILIDADE URBANA PARA ACESSIBILIDADE NO INÍCIO DO SÉCULO 21

DESCRIÇÃO DO PROJETO
As grandes cidades convivem neste início de século 21 com grandes problemas de mobilidade. Congestionamentos, baixa qualidade do transporte 
público, longas distâncias a serem percorridas e o tempo gastos nos deslocamentos são problemas do cotidiano na vida da maioria dos brasileiros que 
vivem em centros urbanos. Assim, é possível perceber a importância de estudos sobre o tema da mobilidade urbana.   Justificativa  O tema 
mobilidade vem como uma questão central na constituição da qualidade de vida, da qualidade ambiental, da conservação dos recursos naturais e da 
saúde pública entre outros.  Objetivos - Reconhecer a importância da responsabilidade social e sustentabilidade na formação profissional e ética do 
cidadão. - Identificar algumas propostas de políticas públicas para a mobilidade urbana. - Avaliar alguns indicadores da mobilidade urbana. - Propor 
temas de estudos acadêmicos sobre mobilidade urbana.  Metodologia A pesquisa será realizada com base em revisão bibliográfica e estudo de 
caso.  Viabilidade econômico-financeira Para a realização da pesquisa não são previstos custos extras.   Metas Fevereiro/2019 a Julho/2019 – 
Revisão Bibliográfica Agosto/2019 a Janeiro/2020 – Estudo de caso e Conclusões  Impacto social A pesquisa poderá ser publicada em revistas 
técnicas e congressos. Seu impacto social é a construção de massa crítica quanto as questões da mobilidade urbana, possibilitando a construção da 
cultura da mobilidade urbana em grandes centros urbanos.  Abrangência geográfica A questão da mobilidade urbana tem abrangência mundial, 
porque é uma questão importante para os centros urbanos populosos.  Referências; Brasil – Ministério das Cidades – IBAM – Mobilidade Urbana no 
Planejamento das Cidades. Brasília, 2017 Disponível em: <http://www.ibam.org.br/media/arquivos/estudos/mobilidade_urbana.pdf>. Acesso em: 01 
nov. 2018. ____ - Câmara dos Deputados – Centro de Estudos e Debates Estratégicos – Consultoria Legislativa – O Desafio da Mobilidade Urbana – 
Brasília – 2015. Disponível em: <file:///C:/Users/Antonio%20Manoel/Downloads/desafio_mobilidade_conle.pdf>. Acesso em: 01 nov. 
2018. CARVALHO, C.H.R – Desafios da mobilidade Urbana no Brasil. IPEA, São Paulo, 2016. Disponível em: < 
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/6664/1/td_2198.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2018. INSTITUTO POLIS – Mobilidade Urbana é 
Desenvolvimento Urbano. Disponível em: <http://www.polis.org.br/uploads/922/922.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2018. PAULA, M; BARTELT, D. D. (Org.) 
Mobilidade Urbana no Brasil: Desafios e Alternativas. HBS – Brasil, 2016. Disponível em: 
<https://br.boell.org/sites/default/files/mobilidade_urbana_boll_brasil_web_.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2018.  PIRES, A.C.M.; PIRES, L.R.G.M. (Org.) – 
Mobilidade Urbana – Desafios e Sustentabilidade – UPM, 2016. Disponível em: <http://cidadeemmovimento.org/wp-
content/uploads/2016/10/Mobilidade-Urbana-Desafios-e-Sustentabilidade.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2016.   REIS, M. – Mobilidade Urbana: Um 
Desafio para os Gestores Públicos. UFSC, 2016. Disponível em: 
<https://moodle.ufsc.br/pluginfile.php/2377097/mod_resource/content/1/cidades_inteligentes_e_mobilidade_urbana_0.pdf>. Acesso em: 01 nov. 
2018. RUBIM, B.; LEITÃO, S. -  O Plano de Mobilidade Urbana e o futuro das cidades. – Revista de Estudos Avançados – Greenpeace, São Paulo, 2013. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ea/v27n79/v27n79a05.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2018.

Docente orientador: Antonio Carlos da Fonseca Bragança Pinheiro E-mail: acbraganca@yahoo.com.br

Gestão

Projeto(s) do curso: Administração
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Título COOPERATIVA SOLIDÁRIA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
As grandes cidades convivem neste início de século 21 com grandes problemas de reciclagem de lixo. Acúmulos, falta de incentivo do poder público e 
dificuldades de inserção dos catadores na sociedade. Capacitar e conscientizar a sociedade e inserir os nossos discentes no contexto de 
responsabilidade junto a comunidade. A viabilidade do projeto dar-se com o envolvimento do corpo docente, discente do campus Conceição e poderá 
contar com a inclusão dos demais, de acordo com a demanda do projeto.A parceria junto a Rede Sul de cooperativas facilitará a viabilidade de 
investimentos, bem como a utilização dos ambientes das cooperativas quanto dos campos envolvidos. A meta é atender o maior número possível de 
cooperados e a separação das necessidades, de acordo com o semestre letivo dos discentes, inserindo assim as demandas de necessidades das áreas 
estudadas na grade curricular do curso de administração e demais cursos de gestão para que haja o envolvimento dos alunos no desenvolvimento de 
suas competências, habilidade e desenvolvam um atitude sócio ambiental e econômica.    

Docente orientador: Claudia Rosa de Moura Velozo E-mail: claudia.velozo@estacio.br

Título DOE SANGUE E SEJA AMIGO DA VIDA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
No Brasil, a situação dos bancos de sangue vive em constante deficiência, e no presente projeto contemplamos a cidade de São Paulo - SP. O principal 
motivo dessa situação é a falta de doadores. Acredita-se que um dos motivos para a baixa participação dos brasileiros é a falta de informação. As 
pessoas têm receio do material utilizado, medo de contaminação, além dos mitos de que doar sangue emagrece, engorda, vicia ou enfraquece o 
organismo. O doador de sangue não corre nenhum risco de contaminação ao doar sangue. Todo o material utilizado está dentro de um rigoroso 
padrão de qualidade elaborado pelo Ministério da Saúde e órgãos internacionais, levando sempre em conta a saúde do doador e do receptor. A doação 
de sangue é um processo seguro, rápido (dura cerca de 15 minutos) e não obriga a outras doações. Para ter sangue disponível para todos aqueles que 
dele necessitam, os indivíduos saudáveis devem criar o hábito de doar e encorajar amigos e familiares saudáveis a praticarem o mesmo ato. Neste 
projeto de extensão, estamos propagando a ideia do “doador amigo da vida”, que é a pessoa que cuida da sua própria saúde e da saúde dos outros 
também, sendo um doador fiel. Nosso objetivo é colaborar com a disseminação das informações entre a comunidade acadêmica e a população e desta 
maneira contribuir com os Hemocentros de nossa cidade.

Docente orientador: Douglas Soares E-mail: dougssgeo@gmail.com

Licenciaturas

Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título DISLEXIA - PORQUE AS LETRAS DANÇAM?

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O presente projeto tem por finalidade compartilhar com a comunidade e contribuir para a divulgação da Dislexia além de esclarecer: as causas da 
Dislexia, Características do aluno Disléxico, Sinais que podem ser observados na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, entre adultos e idosos. 
Além disto, tratamos sobre as formas de acompanhamento multidisciplinar da dislexia, como o disléxico poderá seguir seus estudos durante a vida, 
quais suas possibilidades e potencialidades?  Para isto, utilizo diversos artigos científicos e conteúdos comprovados cientificamente sobre a dislexia, 
além de trechos do filme Como Estrelas na Terra. A metodologia utilizada será embasamento teórico seguido de discussão de casos e debates. São 
utilizados trechos do filme acima mencionado, bem como entrevistas com pessoas com Dislexia.  Não há necessidade de investimentos para este 
curso. São necessários apenas o palestrante, notebook, data show e caixa de som. Temos como metas atingir o maior número possível de pessoas da 
comunidade interna e externa à Universidade para contribuir no esclarecimento da Dislexia e com isso, atuar também junto aos professores da 
Educação Básica no sentido de contribuir para a elucidação e encaminhamento de possíveis casos de alunos disléxicos, favorecendo o diagnóstico 
precoce e reduzindo o trauma existente no período de escolarização do aluno disléxico. O projeto tem por finalidade também apresentar o resultado 
da pesquisa realizada com o aluno universitário disléxico no curso de Pós Graduação Lato Sensu Educação no Ensino Superior, realizado em 2012.  Tem 
como meta futura ampliar o espectro desta pesquisa, atuando juntos aos estudantes disléxicos da Estácio São Paulo Braggio, M. A. , Borba A. L. Como 
interagir com o disléxico em sala de aula – Site ABD. Garcia, J.N.  Manual de Dificuldades de Aprendizagem: linguagem, leitura, escrita e matemática. 
Editora Artmed, 1998. Massi, G. , Santanta, A.P. A desconstrução do conceito de dislexia: conflito entre verdades. Paidéia, 2011.

Docente orientador: Fernanda Mendes Arantes E-mail: mendfernanda@gmail.com
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2019 - ESTÁCIO TERESINA

Saúde

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ESCOLAS E CRECHES DA FUNDAÇÃO 
NOSSA SENHORA DA PAZ

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Vila da Paz originou-se da ocupação de um terreno no ano de 1986 situada na região do bairro Três Andares, localizada na região sul de Teresina. A 
Vila era considerada, nos anos 90, a área com um dos maiores índices de criminalidade da cidade. A história da comunidade foi marcada pela presença 
de várias pessoas que lutaram por mudar esta realidade, mas uma personalidade destacou-se por ajudar a começar a modificar efetivamente a imagem 
de miséria que rondava os moradores da Vila da Paz, essa pessoa foi o padre Pedro Balzi. Mas um projeto de urbanização da Vila da Paz foi assinado 
em 19 de julho de 2011, através de um convênio realizado pela Caixa Econômica e Prefeitura Municipal de Teresina, que contabilizou com recursos 
financeiros no montante de 19 milhões que foram investidos na urbanização da comunidade. O projeto abrangeu uma área de 29 hectares que relatou 
com empreendimentos imobiliários e um canal de drenagem do grotão, além disso, a construção de quadras de esportes, anfiteatro, área de 
preservação ambiental, edifícios, rampas, passarelas para pedestres, edifícios residências e institucionais, escolas, creches e um posto de saúde. 
Atualmente a vila da paz conta com um acentuado número de crianças entre 3 e 6 anos cursando as modalidades de ensino: infantil, foco principal 
deste projeto; que objetiva se estabelecer na escola da creche e ensino infantil. Na Fundação Nossa Senhora da Paz, constituída atualmente com uma 
frequência aproximada de aproximadamente 204 crianças, para a realização do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de crianças 
conforme protocolo do Ministério da saúde.

Docente orientador: Solange Maria de Sousa E-mail: solangemsousa2009@hotmail.com

Título ENVELHECIMENTO E EPIDEMIOLOGIA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Trata-se de um projeto voltado para a análise dos dados sociodemográficos e de saúde em base de dados secundários, que tem como objetivo analisar 
as condições de saúde dos idosos segundo região demográfica brasileira com destaque para aqueles residentes no Estado do Piauí. Para desenvolvê-lo 
os alunos são orientados em sala de aula, sobre os principais conceitos de epidemiologia e envelhecimento, como noções de coeficiente de 
mortalidade, letalidade, esperança e expectativa de vida, coeficiente de Gini, IDH, indicadores socioeconômicos. Os dados para análise são colhidos do 
Datasus, Pesquisa Nacional de Saúde (PNS/MS), Inquéritos de saúde telefônicos como o VIGITEL, inquéritos de vigilância das violências (VIVA/MS). Os 
dados são analisados pelo tabwin, em seguida são construídas tabelas e gráficos para apresentação dos dados. Os resultados obtidos são analisados e 
publicados em eventos locais, regionais e nacionais conforme programação e elaborados boletins epidemiológicos sobre a situação de saúde dos 
idosos piauienses.

Docente orientador: Marylane Viana Veloso E-mail: marylaneveloso@hotmail.com

Título LIGA ACADÊMICA DE ENFERMAGEM EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – LAEUTI

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Proporcionar aos acadêmicos do curso de Enfermagem da Estácio de Teresina (Estácio de Teresina) e, de outras IES´s (Instituições de Ensino Superior) a 
oportunidade de aprofundar seus conhecimentos em Terapia Intensiva.

Docente orientador: Sandra Beatriz Pedra Branca Dourado E-mail: sandra.dourado@live.estacio.br

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título ATENDIMENTO SISTEMATIZADO E AÇÕES DE PROMOÇÃO À ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E ADEQUADA PARA A COMUNIDADE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A assistência educacional nutricional visa oferecer orientação para uma alimentação saudável a indivíduos sadios e enfermos, estabelecendo um 
sistema de vigilância nutricional para a prevenção de doenças e a promoção da saúde. Na contemporaneidade, a falta de tempo para realizar uma 
refeição equilibrada torna mais acessível o consumo de alimentos processados, contribuindo para que a população esteja cada vez mais exposta ao 
risco de desenvolver Doenças Crônicas Não-transmissíveis (DCNT).  O aumento de patologias associadas a má alimentação e a busca por um padrão de 
beleza vem desencadeando uma crescente procura pelo atendimento clínico nutricional, onde o tratamento dietético consiste na perda ou 
manutenção do peso, que deverá ser alcançado através de alterações no estilo de vida, com ênfase na reeducação alimentar para uma alimentação 
saudável e equilibrada associada a pratica de atividade física. O projeto tem como objetivos acompanhar o atendimento sistematizado e promover 
ações de promoção à alimentação saudável e adequada; Avaliar o estado nutricional dos pacientes; Oferecer atendimento dietoterápico; Incentivar a 
adesão ao tratamento nutricional e Avaliar a inserção dos discentes à prática clínica. O projeto será realizado na Clínica Escola da Faculdade Estácio de 
Teresina, onde são atendidos tanto os alunos da Estácio quanto a comunidade. A divulgação dos atendimentos será feita pela faculdade, com o 
informativo no mural, em salas de aula e através das redes sociais. O paciente agendará antecipadamente sua consulta informando nome, idade e qual 
o motivo que o leva ao atendimento nutricional. No consultório, será feita a pesagem e aferição da estatura do paciente para o cálculo do índice de 
massa corporal (IMC). Em seguida, será feita a anamnese, recordatório do que o paciente comeu nas últimas 24 horas e por fim um plano alimentar de 
acordo com suas necessidades. O paciente será acompanhado através do retorno à clínica escola nos meses subsequentes, onde é verificado seu 
estado nutricional. Além disso, um grupo de apoio aos pacientes será criado para incentiva-los à uma alimentação saudável, através de aplicativo de 
celular. Participarão como colaboradores deste projeto dois discentes do curso de Nutrição. Os atendimentos serão feitos uma vez por semana, às 
quintas-feiras, das 15-18h. Por se tratar de atendimento de pacientes, não será permitido tirar fotos dos mesmos. 

Docente orientador: Rocilda Cleide Bonfin de Sabóia E-mail: rocildanutricionista@gmail.com
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Título NUTRIÇÃO EM FOCO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Ao longo dos anos com as transições demográfica, epidemiológica e nutricional que ocorrem no Brasil desde o século XX, as pesquisas de abrangência 
nacional mostram a redução acentuada na prevalência de baixo peso/desnutrição e o aumento considerável, podendo ser considerado um problema 
de saúde pública, na prevalência de sobrepeso e obesidade em todas as fases do curso da vida, o que pode estar associada a uma aumentada 
prevalência das doenças crônicas não transmissíveis. O excesso de peso pode decorrer de  mudanças no estilo de vida levando a um  aumento do 
sedentarismo e o alto consumo de alimentos processados e ultraprocessados, sendo os mesmo ricos em sódio, gorduras, açúcares e calorias e também 
pode ser atribuído a redução no consumo de alimentos saudáveis como frutas, vegetais, leguminosas e outros alimentos in natura ou minimamente 
processados onde se incluem o leite desnatado, queijos brancos, grãos integrais, carnes magras, entre outros. JUSTIFICATIVA: Para mudança nesse 
quadro faz-se necessário o diagnóstico precoce do estado nutricional e a implantação de ações educativas rotineiras sobre a prática de alimentação 
saudável para tentar reduzir o impacto na saúde das pessoas/famílias/comunidades. METODOLOGIA: O projeto será realizado em seis escolas públicas 
do bairro Vila da Paz, situado na zona sul da cidade de Teresina-PI. Alunos da pré-escola (creches), ensino fundamental e ensino médio, assim como 
professores e funcionários das referidas escolas terão o diagnóstico nutricional aferido através de medidas antropométricas que serão realizadas nas 
dependências da escola. Após a análise os mesmos receberão os resultados e serão convidados a participar das ações educativas. Essas ações 
consistirão na realização de atividades lúdicas para as crianças das creches e palestras com dinâmicas para os alunos, professores e funcionários das 
escolas abordando os temas Prato Saudável, Pirâmide dos Alimentos e Guia Alimentar para a População Brasileira. Serão confeccionados e distribuídos 
folders sobre os referidos temas. Os alunos/professores/funcionários que tiverem diagnóstico de baixo peso/sobrepeso ou obesidade, além da 
participação nas ações educativas serão encaminhados para atendimento individual com o profissional nutricionista na Unidade Básica de Saúde 
situada no bairro. VIABILIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA: A execução do projeto não requer orçamento extra. Os materiais como balanças e 
antropômetros serão emprestados da IES da disciplina de Avaliação Nutricional. Os impressos utilizados assim como os folders também serão 
reproduzidos na instituição. O computador é da coordenadora do projeto e as escolas possuem projetor de slide. Os materiais lúdicos serão 
confeccionados e financiados pelos alunos do 8º período do curso de nutrição que participarão do projeto como atividade complementar. METAS: A 
meta do projeto é realizar o diagnóstico nutricional de todos os alunos matriculados nas referidas escolas, assim como professores e colaboradores. A 
ação se dará em quatro semestres, sendo cada semestre em uma ou duas escolas. IMPACTO SOCIAL: o trabalho será de grande relevância, pois 
permitirá o diagnóstico precoce do estado nutricional assim como a mudança de comportamento alimentar pelo público alvo o que pode reduzir o 
impacto do excesso de peso sobra à saúde. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: o projeto contemplará as creches e escolas do bairro Vila da Paz. 
 
REFERÊNCIAS: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Orientações para a Coleta e Análise de 
Dados Antropométricos em Serviços de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde. 2011. 76 páginas.  BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia Alimentar para a População Brasileira.  Brasília: Ministério da Saúde. 2014. 156 páginas.
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Gestão

Projeto(s) do curso: Administração

Título EDUCAÇÃO FINANCEIRA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Visa disseminar a cultura e conhecimento sobre Educação Financeira, através de princípios econômicos, ajudando a comunidade a buscar, a partir da 
própria compreensão, estratégias para um equilíbrio em sua vida financeira. Pois não existe solução rápida para problemas financeiros, o que resolve é 
uma mudança de postura. O projeto visa incentivar a comunidade a encontrar estratégias financeiras, que reflete em melhor qualidade de vida, tanto 
hoje, e principalmente no futuro. O público alvo será os jovens do ensino médio da rede Estadual.  Justificativa  Com o aumento da crise atual do 
Brasil, percebeu-se a necessidade de ampliar as discussões para a temática da Educação Financeira, devido a fragilidade do orçamento familiar e 
consequentemente a perda da qualidade de vida.  Grande parte da população ampliou o poder de consumo, e devido às turbulências financeiras nas 
últimas décadas, vem sofrendo com problemas financeiros, e seus reflexos.  No Brasil, ainda não existe de fato a prática da educação financeira. A 
população não aprende a manusear o dinheiro na escola, no trabalho e muito menos em casa. “Aprender a manusear o dinheiro é algo sério. É urgente 
o aprendizado, porque o Brasil já perdeu muito tempo na ignorância financeira” (ALMEIDA, 2007).  A educação financeira, muitas vezes, não é foco de 
preocupação por parte das famílias e instituições de ensino, porém com as finanças em ordem, o cidadão toma decisões mais racionais e enfrenta 
melhor as adversidades, ajudando não só nos estudos, mas também nos aspectos familiares. O cidadão que souber administrar suas finanças pessoais, 
e conhecer ferramentas financeiras, pode avaliar melhor uma compra, seu preço aplicado, as formas de pagamento, tipos de investimento, como 
buscar sua independência, refletindo uma sociedade que sabe valorizar e usufruir melhor o dinheiro.  Objetivo  Este projeto tem como objetivo 
principal promover a Educação Financeira, para o efetivo exercício da cidadania a partir de problemas cotidianos da comunidade. Deverá disseminar 
informações e conceitos sobre Educação Financeira, para que o participante entenda a lógica do mercado.   Metodologia  Será desenvolvido 
palestras e oficinas sobre a temática proposta, onde será incentivado o debate e discussões. As atividades previstas serão planejadas e desenvolvidas 
pelos integrantes do Projeto de Extensão de Educação Financeira.  Viabilidade econômico-financeira  A Bolsa Auxílio Extensão irá custear o 
deslocamento e consumíveis no projeto.  Metas   	Promover o conhecimento sobre educação financeira, e consequentemente diminuição do 
endividamento da população e melhorar a qualidade de vida dos envolvidos.  Impacto social O cidadão que souber administrar suas finanças 
pessoais, e conhecer ferramentas financeiras, pode avaliar melhor uma compra, seu preço aplicado, as formas de pagamento, tipos de investimento, 
como buscar sua independência, refletindo uma sociedade que sabe valorizar e usufruir melhor o dinheiro. Um processo educacional só se constituirá 
verdadeiramente autônomo e libertador se for capaz de preparar cidadãos críticos dotados das condições que lhes permitam entender os contextos 
históricos, sociais e econômicos em que estão inseridos.  Abrangência geográfica   	Região da Diretoria de Ensino de Ourinhos 
SP.  Referências  ALMEIDA, Alberto Carlos. A cabeça do brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Ed. Record, 2007.  D’AQUINO, C. Educar para o consumo: 
Como lidar com os desejos de crianças e adolescentes. São Paulo: Papirus, 2012.  ESTRATÉGIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA. ENEF 2010: 
Plano Diretor. Brasília: 2014. Disponível em:<http://www.vidaedinheiro.gov.br> acesso em 20 mar. 2014  FRANKENBERG, Louis. Guia Prático para 
cuidar do seu Orçamento: Viva melhor sem dívidas. Rio de Janeiro: Campus, 2002.  MARTINS, José Pio. Educação financeira ao alcance de todos: 
adquirindo conhecimentos financeiros em linguagem simples. São Paulo: Fundamento Educacional, 2004.

Docente orientador: Robson Alexandre Maria E-mail: robson@cednet.com.br

Licenciaturas

Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: DA TEORIA À PRÁTICA.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Partindo da premissa que a alfabetização de jovens e adultos é um desafio, não só para administradores governamentais, universidades, professores, 
como também para toda a sociedade e o próprio aluno,  o projeto de extensão aqui apresentado, intitulado, “A Educação de Jovens e adultos: da 
teoria à prática”  nasce da parceria entre a ACMRO (Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Ourinhos) e FAESO (Faculdade Estácio de Sá 
de Ourinhos), com o objetivo de construir um espaço de construção de conhecimento, que além de proporcionar a alfabetização e a apropriação da 
leitura e da escrita, habilite os trabalhadores cooperados a gerir sua própria organização, transitando pelos saberes necessários para se tornar um 
cidadão consciente e ativo na sociedade. Para dialogar com este conflito, o projeto foi elaborado, tendo como referencial teórico – metodológico as 
contribuições da teoria Freiriana, na qual o educador/aluno do curso de pedagogia deverá saber ouvir o educando/cooperado em suas experiências e 
através delas, elaborar o roteiro de ação, planejando atividades que apresentem sentido para a vida dos alfabetizando/cooperados, proporcionando a 
eles ricos momentos de reflexão e apropriação do sistema de escrita. A análise de viabilidade econômica e financeira para o desenvolvimento do 
projeto aponta para investimento em materiais de consumo (papel, lápis, borracha) com previsão de um retorno significativo, pois, além de propiciar 
aos alunos da FAESO a aplicabilidade da teoria estudada em sala de aula, o desenvolvimento do projeto irá contribuir para a formação dos alunos em 
relação às práticas educativas e pedagógicas, assim como,  possibilitar aos cooperados a apropriação do sistema de escrita e a formação de cidadãos 
reflexivos. No decorrer do ano letivo (2019) pretendemos atender os cooperados não-alfabéticos, em seus diferentes saberes, e assim, incentivá-los a 
continuar ou iniciar seus estudos no Sistema Regular de Ensino, na modalidade EJA - Educação de Jovens e Adultos. 

Docente orientador: Tatiane Andrade de Moraes E-mail: thatimoraes1212@me.com
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Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título APRENDENDO A SER CIDADÃO: LIÇÕES DE CIDADANIA NA ESCOLA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
	 O referido projeto surge da necessidade de se compreender melhor o papel do cidadão frente a sua comunidade. Para tanto, deve ser evidenciado a 
capacidade que cada um possui de modificar a realidade que está a sua volta.   Visando-se cada vez mais se atingir as garantias dos direitos inerentes a 
cidadania é necessário que desde muito cedo todos os membros de uma sociedade já estejam conscientes deles, assim as crianças e adolescentes de 
07 a 16 anos, público alvo deste projeto, passarão a conhecer não apenas direitos, mas também deveres, e então compreenderão seus verdadeiros 
papéis sociais e passarão a influir na realidade de suas escolas, famílias e bairros sendo agentes multiplicadores e transformadores de suas realidades 
sociais. Para tanto, serão expostos nesta formação conhecimentos jurídicos, sociais e filosóficos. 2. JUSTIFICATIVA  Falar em cidadania no Brasil para a 
maioria das pessoas se resume no simples ato de votar, todavia, este termo é bem mais amplo. Ser cidadão além de votar e ser votado, é poder influir 
nos rumos e destinos de uma sociedade. Esse importante papel desde cedo deve ser despertado nas crianças e adolescentes, fazendo-os serem partes 
dos elementos das construções dos contextos sociais de suas comunidades. Isto posto, deseja-se com este projeto promover um verdadeiro despertar 
de cidadania que reflita não apenas na melhoria da vida escolas, mas nas comunidades nas quais eles estão inseridos. 3. OBJETIVOS Estudar o 
conceito de cidadania a partir de uma visão holística; Abordar a reciclagem e a reutilização de materiais; Promover a exposição do Estatuto da Criança 
e do adolescente; Entender o bullying sob o prisma da violência e da dignidade da pessoa humana e preveni-lo nas escolas; Estimular práticas de 
cidadania nas escolas;Promover a conscientização do papel do voto; Estimular o respeito e a valorização docente;Promover políticas de inclusão da 
pessoa com deficiência; Debater sustentabilidade ambiental. 4. METODOLOGIA Formação do grupo de trabalho a partir da leitura de livros, artigos, 
dissertações, teses, bem como palestras e curso de formação sobre os diversos aspectos relacionados à cidadania e aos seus temas conexos, com o 
objetivo de capacitar os discentes para ministração de palestras e elaboração de relatório sobre cada uma delas. 5. VIABILIDADE ECONÔMICO-
FINANCEIRA  Serão escolhidas escolas públicas e privadas dos municípios de Natal e Parnamirim-RN, que ofereçam fácil acessibilidade aos 
discentes. 6. METAS Despertar o papel da escola na promoção da cidadania, a partir de palestras que visam propiciar a conscientização da criança e 
do adolescente, tendo por base não apenas o conhecimento de seus direitos e deveres, mas também de sua capacidade de modificar a realidade da 
comunidade em que vive.  7. IMPACTO SOCIAL Contribuirá com a melhoria da vida escolar, comunitária e familiar das crianças e adolescentes 
envolvidos no projeto. 8. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA Escolas públicas e particulares dos municípios de Natal e Parnamirim/RN. REFERÊNCIAS  
 
ABRAMOVAY, Miriam; RUA, Maria das Graças - Violência nas escolas. Ed. Unesco, doações institucionais. BEANE, A. L. Proteja seu filho do bullying. Rio 
de Janeiro: Best Seller, 2011. BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 14. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2004. DI PIETRO, Maria 
Sylvia Zanella. Direito administrativo. 30. ed. São Paulo: Forense, 2017.  FREITAS, Juarez. O direito fundamental à boa administração pública. 3. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2014. GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. GRANZIERA, Maria Luiza Machado. 
Direito Ambiental. São Paulo: Atlas, 2009. SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 
1988. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. trad. Laura Teixeira. São Paulo: 2010.

Docente orientador: Higor Kalliano Fernandes Queiroz de Sousa E-mail: higor.sousa@estacio.br
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Título ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA EM GESTÃO DA SEGURANÇA PESSOAL E PATRIMONIAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Apresenta a proposta de um Escritório de Consultoria em Gestão da Segurança Privada do Curso de Tecnologia em Gestão de Segurança Privada, para 
realizar consultoria e eventos gratuitos de prevenção de perdas e danos pessoais e ou patrimoniais.  Justificativa:  Se justifica a sua aprovação tendo 
em vista que por causa da crescente violência existe um aumento da procura por empresas e pessoas especializadas em segurança privada, e neste 
sentido, enxergasse a importância e a necessidade de se divulgar o Curso de Tecnologia em Gestão de Segurança Privada, segundo do Nordeste e único 
do Estado do Rio Grande do Norte, como o celeiro da formação superior dos profissionais que o mercado precisa.  Objetivo Geral:   Prestar 
consultoria no campo da segurança privada para prevenir perdas pessoais e patrimoniais, divulgar a Faculdade e o curso e abrir portas no mercado de 
trabalho.  Objetivos Específicos:  1 - Divulgar a FAL Estácio - Unidade Zona Norte e suas dependências 2 - Divulgar o Curso de Tecnologias da 
Segurança Privada da FAL Estácio - Unidade Zona Norte 3 - Captar novos alunos 4 - Realizar atividade acadêmicas complementares para os alunos do 
curso GSP sob a orientação do Professor orientador do Projeto 5 - Trabalhar a interdisciplinaridade 6 - Promover a inter-relação entre teoria e 
prática 7 - Aumentar os índices de satisfação dos alunos para com o curso e consequentemente indicá-lo 8 - Promover a integração entre a FAL 
Estácio - Unidade Zona Norte e a comunidade  9 - Colaborar para que a FAL Estácio - Unidade Zona Norte, preste um serviço importante e necessário à 
comunidade de Natal e regiões limítrofes de forma gratuita.  Metodologia:   Prestar consultoria em prevenção de perdas pessoais e patrimoniais 
para empresários e comerciantes, através do Escritório de Consultoria em Gestão da Segurança Pessoal e Patrimonial e mediante agendamento que 
funcionará na sala TI/TP. Realizar eventos na área da Segurança Pública e Privada sempre nas instalações da FAL Estácio - Unidade Zona Norte, 
utilizando os equipamentos disponíveis. Os alunos voluntários para participar do Projeto deverão estar cursando Gestão de Segurança Privada e cuja 
participação será sem ônus para a Faculdade, as atividades acontecerão sob a supervisão do Professor Orientado e mediante disponibilidade dos 
alunos voluntários. A divulgação da Consultoria e dos eventos ofertados serão feitas através das redes sociais, nas salas de aulas, através dos murais e 
através da empresa prestadora de serviços na área de comunicação contratada pela Faculdade.  Viabilidade econômico-financeira:  A viabilidade 
econômico-financeira está garantida através da utilização dos recursos existentes na FAL Estácio - Unidade Zona Norte.  Os alunos envolvidos serão 
todos voluntários e o Professor Orientador já fará jus a bolsa do Projeto de iniciação científica.  Metas:  Durante a sua realização pretende-se 
envolver diretamente na execução do projeto entre 10 (dez) e 20 (vinte) alunos do Curso GSP, prestar consultoria a 60 (sessenta) empresários, realizar  
16 (dezesseis) atividades acadêmicas fora de sala e, ao final, alcançar um público estimado em 1.000 (mil) pessoas.  Impacto Social:   Pretende-se 
promover uma mudanças de atitudes das pessoas assistidas para não serem vítimas de violência ou de crimes e ou sofrerem perdas patrimoniais, 
alunos melhor qualificados para o mercado de trabalho e a Faculdade cumprir um papel social de colaborar com a segurança pública conforme 
preceitua o artigo 144 da Constituição Federal que diz que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos.  Abrangência 
geográfica:   Atender inicialmente a Zona Norte da Cidade de Natal e as Cidades limítrofes não desconsiderando a possibilidade de atender outras 
regiões da Cidade e até do Estado, desde que os interessados se dirijam a Unidade Zona Norte.  Referências:  Todas contempladas no Projeto do 
Curso de Tecnologias da Segurança Privada e nas ementas das disciplinas.     

Docente orientador: Vantuil José Carvalho de Oliveira E-mail: vantuiljco@gmail.com

Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo

Título ARQUITETURA PARA TODOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O trabalho desenvolvido pelo arquiteto e urbanista é ainda hoje bastante desconhecido pela população. Nas universidades, os alunos são apresentados 
à vasta abrangência de atribuições de sua profissão, mas, na prática, ainda há pouca diversidade de campos de atuação explorados e certo 
desconhecimento dos normativos do conselho profissional. De acordo com números do Censo do CAU/BR, apenas 7% da população brasileira tem 
acesso aos serviços técnicos de um arquiteto e urbanista, ou seja, há uma imensa parcela da população que não contrata ou até mesmo desconhece a 
importância da atuação deste profissional, e que desenvolve serviços de projeto e reforma de forma irregular e ilegal. Diante desse contexto vê-se a 
importância de difundir entre as diversas camadas da sociedade o papel do profissional arquiteto e urbanista e inibir os ricos de insegurança e 
desconforto das autoconstruções.  Justificativa:  Diante da importância de se difundir o papel do profissional arquiteto, seu campo de atuação e o 
vasto mercado que a ele compete, ainda pouco explorado em nossa sociedade, vê-se a precisão de levar, de forma didática e acessível, às diversas 
camadas da sociedade, a necessidade de sua contratação, ressaltando os benefícios gerados do ponto de vista legal, do conforto ambiental, do bem 
estar, da qualidade de vida e da sustentabilidade, abrindo, assim, campos de trabalho e valorização profissional.  Objetivos:  Levar ao conhecimento 
dos alunos, dos profissionais e da sociedade, a importância da presença de um responsável técnico dentro de um processo construtivo; Fomentar 
junto ao conselho de arquiteta e urbanismo local, o CAU/RN, uma parceria que possa gerar nos alunos um conhecimento mais aprofundado do campo 
de trabalho que ele irá atuar, através do contato com normativos e orientações, contribuindo, assim, para sua formação;  Possibilitar divulgação do 
curso e uma proximidade maior com a comunidade.  Metodologia: O projeto se dará em 4 etapas: Etapa 1: Leitura e discussão dos normativos  Os 
alunos serão apresentados aos normativos pertinentes à atuação profissional, suas atribuições e obrigatoriedades. Serão feitas leituras e discussões, 
em forma de mesa redonda, junto a entes do conselho, de órgãos públicos e profissionais atuantes no mercado, para assim terem mais propriedade do 
universo que dita a prática da arquitetura. Etapa 2: Plano de ação  Serão definidas as ações a serem realizadas, no que se refere a divulgação dos 
conteúdos, abrangência, regularidade e cumprimento do objetivo de levar a informação aos diversos públicos.  Etapa 3: Construção das ferramentas 
 
Serão investigados que canais melhor difundirão as informações relevantes, e em seguida desenvolvidas as ferramentas, virtuais e físicos, definindo-se 
formatos, modelos e estratégias. Etapa 4: Concretização das ações Será definido um calendário de atividades que possibilitem dar visibilidade ao 
material elaborado. Através do CAU/RN e da participação em eventos locais, o conhecimento adquirido será repassado ao público em geral, de modo 
que se consolide o objetivo maior desse projeto que é de levar a importância do trabalho do arquiteto e urbanista para toda a sociedade.  Viabilidade 
econômica – financeira:  Sem custos para instituição. Irá se buscar parcerias privadas e institucionais.  Metas: Promover a alunos e profissionais um 
maior conhecimento de seu campo de atuação e dos normativos do CAU, e levar à sociedade a importância do trabalho do arquiteto e 
urbanista.  Impacto social:  Fazer com que a população perceba o importante papel do arquiteto e urbanista, dentro do contexto da construções e os 
benefícios que o seu trabalho proporciona.  Abrangência geográfica:  Local, na cidade de Natal, com foco maior na Zona 
Norte.  Referências: Manual do Arquiteto e Urbanista  Censo do Arquiteto e urbanista Site co CAR/BR: www.caubr.gov.br

Docente orientador: Lílian Brito de Macedo E-mail: arqlibrito@hotmail.com
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Título RECRIANDO ESPAÇOS - NOVOS USUÁRIOS

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

Docente orientador: Celieny da Silva Guedes E-mail: celieny.guedes@estacio.br

Título REFORMA E DIAGNÓSTICO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM EDIFÍCIOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O surgimento do programa do governo 'Minha casa minha vida" deu uma oportunidade ímpar à classe carente do Brasil de comprar um imóvel. No 
entanto é comum muitos moradores se mostrarem insatisfeitos com os layouts dos cômodos. A falta de profissionais qualificados e o elevado custo, 
tem impedido muitos moradores a realizar reformas em suas residências. Existe também uma grande lacuna no que diz respeito a manutenção 
preventiva. Na maioria dos casos a manutenção realizada é a corretiva, que por sua vez, só é executada quando a obra já atingiu seu estado limite de 
utilização. A regra de Sitter (1997) demonstra que os custos crescem exponencialmente quanto mais tarde for a intervenção. Estima-se que na fase de 
execução esse custo é 5 (cinco) vezes superior, para obter-se o mesmo nível de vida útil da estrutura. Na manutenção preventiva, as intervenções 
necessárias chegam a ser 25 (vinte e cinco) vezes mais caras. Já nas manutenções corretivas esses custos são 125 vezes aos custos das medidas no 
projeto.   Segundo Vitorio (2005) a garantia de uma vida útil e desempenho estrutural só serão alcançados com uma adequada manutenção. Segundo 
Helene (1986), Patologia é a parte da engenharia que estuda os sintomas, os mecanismos, as causas e as origens dos defeitos das construções civis, ou 
seja, é o estudo das artes que compõem o diagnóstico do problema.  JUSTIFICATIVA  A produção de projetos de reforma e a identificação de 
patologia em desenvolvimento em residências populares e públicos e propor soluções pode contribuir para   auxiliar o desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de uma visão técnica e crítica do processo por parte dos alunos. Esse projeto pode contribuir para o aumento de empregos, devido a 
mão de obra, para sanear os problemas averiguados. A extensão ainda se justifica por auxiliar na melhoria da qualidade de vida e conforto da 
sociedade.   OBJETIVO O projeto   tem como objetivo avaliar as diferentes manifestações patologias que tem diminuído a qualidade de vida da 
sociedade de Natal/RN e propor soluções técnicas eficientes baseadas em pesquisas, normas e códigos.  O projeto ainda conta com os seguintes 
objetivos específicos:  •	Evidenciar falhas no processo de planejamento, fiscalização e execução de obras, envolvendo todo o poder público e privado; 
 
•	Auxiliar o aperfeiçoamento das competências dos alunos; •	Contribuir para a melhoria do bem-estar da sociedade com a proposta de 
reparo.  METODOLOGIA Serão selecionados 8 alunos. A sociedade será comunicada que a instituição estará ofertando serviços de reforma e 
avaliação, diagnóstico de manifestações patológicas em residências. As datas de atendimento serão também divulgadas. Serão realizadas entrevistas, a 
respeito dos problemas que o morador está enfrentando, e preenchido um formulário com os dados do cliente para formalizar a prestação de serviço. 
 
VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA  O projeto é viável visto que os materiais são de baixo custo e de fácil acesso.  METAS   Atender 3 residências 
por mês e 36  em um ano. IMPACTO SOCIAL •	uma melhoria de conforto da população atendida mediante as propostas de reforma e de soluções de 
manifestações patológicas;  •	conscientização a respeito da realização de manutenções preventivas. •	reconhecer a instituição ESTACIO como sendo 
um dos colaboradores da sociedade na melhoria do bem-estar da população.  ABRANGÊNCIA  Edifícios de populares e de pequeno porte na cidade de 
natal/RN.  REFERÊNCIAS  HELENE, Paulo R. L. Corrosão em armaduras para concreto armado. - São Paulo: PINI, 1986. HELENE, Paulo R. L. Manual de 
reabilitação de Estruturas de Concreto – Reparo, Reforço e Proteção. São Paulo: Red Rehabilitar, 2003. SITTER, W.R. Cost for servisse life optimization. 
The “Law of Five”. Durability of Structure – CEB – rilem international workshop, Copenhagen, 1993. VITORIO, A. Manutenção e Gestão de Obras de 
Artes Especiais. Recife, 2005.
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Título RIBEIRA, MINHA RIBEIRA - AMPLIADO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O curso de Arquitetura e Urbanismo deve ter como uma das bases da formação do seus alunos, criar o senso de responsabilidade perante à sua 
profissão. Promover ações para discutir e disseminar conhecimentos sobre o patrimônio histórico faz parte desse dever, tomando para si, a 
responsabilidade da preservação do nosso patrimônio. Tendo em vista o atual cenário de abandono em que se encontra o centro histórico da cidade 
do Natal, mais especificamente o bairro da Ribeira, é de grande importância difundir esses conhecimentos, transmitindo-os principalmente para os 
mais jovens. Esse é um tema que ainda se encontra em bastante evidência, devido ao trágico incêndio ocorrido no corrente ano, no Museu Nacional. O 
projeto surgiu com foco no bairro da Ribeira, mas a necessidade latente de ampliar a área de atuação e atender o público mais jovem, fez com que o 
nosso objetivo esse ano, seja redirecionado.  Justificativa • A necessidade do resgate histórico, através do contexto arquitetônico, trabalhando nas 
crianças o gosto pela preservação do patrimônio; • O grande enfoque e a visibilidade que este tema levaria ao curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Estácio Natal; • Disponibilidade de um acervo já resgatado pelo projeto de extensão no ano de 2018, com vários vídeos e matérias produzidas ao 
longo do ano de 2018, além de produzir material para alimentar as redes sociais já existentes do projeto, inclusive, já com vários 
seguidores.  Objetivos • Divulgar e regatar o tema com foco no público infantil, para que a história do centro histórico (Ribeira e área adjacente) não 
se perca no tempo;  • Divulgar o curso de Arquitetura e Urbanismo da Estácio, que necessita de uma maior visibilidade no Estado, agregando valor e 
ampliando as possibilidades para uma futura captação de alunos; • Contribuir para a formação dos discentes, aliando a teoria dos projetos de 
patrimônio histórico, às realidades existentes; • Possibilitar uma aproximação maior do curso com a comunidade; • Integrar os alunos de cursos 
distintos em um mesmo projeto, uma vez que a participação de alunos de pedagogia será de grande importância.  Metodologia O projeto seria 
dividido em etapas, adotando as seguintes metodologias: Etapa 1: Seleção dos participantes e produção do material para exposição. Será feita a 
seleção dos alunos dos dois cursos envolvidos para participação do projeto. Em seguida, será desenvolvido o material de apresentação da exposição 
itinerante e lúdica, voltada para crianças. Usaremos como base o material existente, criado pelo projeto de extensão “Ribeira, minha Ribeira” de forma 
a estimular as crianças a tomar gosto pelo patrimônio.  Etapa 2: Divulgação e gravação de mais vídeos Nessa etapa, começaremos a fazer a exposição 
nas escolas ou em outros lugares que seja interessante, de acordo com o nosso público-alvo. Também iremos colher novos depoimentos e fazer mais 
pesquisas sobre o tema, afim de aprimorar constantemente o material da exposição.   Viabilidade econômico-financeira Tanto produção quanto 
exposições seriam feitas com um baixo custo, de forma gratuita, onde todo o trabalho seria desenvolvido em parceria com alunos voluntários. 
  
Metas • Em um ano, atingir um público infantil de pelo menos 500 crianças; • Através de redes sociais, atingir mais de 1000 seguidores em apenas um 
ano; • Mais de 500 pessoas através de palestras e exposições para o público adulto; • Garantir uma divulgação entre as crianças de até 12 anos, sobre 
o tema “Patrimônio histórico da nossa cidade”, realizando pelo menos 10 exposições nas escolas; • Produzir material sobre o assunto para o público 
adulto e infantil, divulgando sempre nas redes sociais do projeto e em palestras;  Impacto social A valorização do potencial histórico e turístico do 
bairro, principalmente para o público infantil.   Abrangência geográfica  Cidade do Natal e através de divulgação todo o 
Estado.  Referências MIRANDA, João Mauricio. “Natal FOTO-GRÁFICO – do Passado ao Presente”.

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

Título SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE EFICAÇÕES

DESCRIÇÃO DO PROJETO
De acordo com o Procel Info (2006), o consumo de energia elétrica nas edificações corresponde a cerca de 45% do consumo faturado no país. Uma 
edificação pode ter seu consumo de energia reduzido em quase 50% caso se utilize os recursos naturais disponíveis, como ventilação e iluminação 
natural. Os gastos com energia elétrica e água têm grande peso no orçamento das instituições sociais ao longo de 50 anos da vida útil da edificação. 
Com isso, ao se reduzir o consumo de energia elétrica e água se obtém uma economia financeira, uma redução do impacto ambiental no uso desses 
edifícios e um ganho de produtividade e bem-estar dos usuários. A construção civil uma das principais fontes geradoras de resíduos no país. Cerca de 
50% a 70% dos resíduos sólidos urbanos coletados advém desse setor (MARQUES NETO, 2005). Nesse sentido, faz-se necessário o uso de materiais 
construtivos provenientes da localidade e reaproveitamento e reciclagem de materiais. 2.	JUSTIFICATIVA Aponta-se nesse projeto três grandes 
justificativas. Uma é a preocupação com o consumo de energia das edificações diante do constante aumento das tarifas de energia elétrica. Segundo, 
também se justifica no papel social e ambiental. A divulgação das ações geradas serve de exemplo para conscientizar um público bem maior que os 
beneficiários diretos do projeto. Palestras sobre sustentabilidade em edificações também serão realizadas para complementar esse papel 
pedagógico. Outra justificativa é para fomentar a atuação do escritório-modelo no curso de Arquitetura e Urbanismo da Fal Estácio Zona Norte, 
exigido pelo Ministério da Educação nas suas Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2006) e desenvolver habilidades e competências exigidas para 
suas atuações como futuros profissionais. 3.	OBJETIVO Possibilitar que os alunos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Estácio de 
Natal desenvolvam habilidades concretas aplicando os conhecimentos aprendidos e contribuam com a comunidade prestando serviço gratuito visando 
à redução do consumo de energia e a sustentabilidade nas edificações. 4.	METODOLOGIA O projeto será dividido de acordo com as seguintes 
etapas: a)	Seleção dos participantes e capacitação; b)	Seleção de beneficiários c)	Levantamento de dados d)	Desenvolvimento das 
propostas e)	Apresentação dos projetos f)	Divulgação dos resultados g)	Realização de palestras e oficinas 5.	VIABILIDADE ECONOMICO-
FINANCEIRA As ações do projeto utilização o espaço já existente do escritório-modelo de Arquitetura e Urbanismo da Fal Estácio Zona Norte. Este 
espaço conta com 10 computadores e plotter. Os equipamentos empregados nas medições também serão os equipamentos já disponíveis no escritório-
modelo e no laboratório de conforto.  6.	METAS •	Desenvolvimento e apresentação de projetos com baixo impacto ambiental  •	Criação de página 
das redes sociais •	Divulgação das ações nas redes sociais •	Oficina de mobiliário urbano com materiais reciclados •	Palestras em escolas 
públicas •	Elaboração de relatórios trimestrais •	Elaboração do relatório final 7.	IMPACTO SOCIAL As instituições sociais que vão ser beneficiadas 
com as ações do projeto poderão realizar adaptações nos seus edifícios para reduzir o consumo de energia ou melhorar as condições de conforto. 
Outro benefício são as pessoas que serão instruídas nesse tema através de oficinas e palestras. 8.	ABRANGENCIA GEOGRÁFICA Região metropolitana 
do município de Natal-RN, em especial a Zona Norte da capital e os municípios de São Gonçalo e Extremoz. 9.	REFERENCIAS LAMBERTS, R.; DUTRA, 
L.; PEREIRA, F. Eficiência Energética na Arquitetura. 3ª Edição. Eletrobrás, 2015. CORBELLA, O., YANNAS, S. Em busca de uma arquitetura sustentável 
para os trópicos. Conforto Ambiental. Rio de Janeiro, Revan, 2003. KEELER, M.; BURKE, B. Fundamentos de projeto de Edificações Sustentáveis. Porto 
Alegre: Bookman. 2000. [DISPONÍVEL NA MINHA BIBLIOTECA]
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Título DESCOMPLICANDO A MATEMÁTICA  

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Observa-se através da publicação de indicadores de desempenho das escolas públicas que o aluno tem bastante dificuldades no que concerne ao uso 
do raciocínio lógico quantitativo e na sua aplicação na resolução de problemas que envolvam cálculos e sentenças matemáticas/estatísticos. Esta 
deficiência está relacionada as formas do ensino- aprendizagem, na qual os alunos não são estimulados a pensar e a procurar alternativas para a 
resolução de problemas. O presente projeto tem como objetivo descomplicar a matemática para os alunos do ensino médio e despertar a capacidade 
de instigar a superar desafios, investigação de métodos matemáticos/estatísticos que apontem caminhos para a resolução de problema com lógica e 
racionalidade de forma simples e de fácil compreensão.  JUSTIFICATIVA: faz-se necessário uma preparação prévia do aluno para prestar a prova 
elaborada pelo ministério da educação – exame nacional do ensino médio (Enem) –  que tem como objetivo verificar o domínio de competências e 
habilidades na conclusão do ensino médio. O Enem é usado como parte do processo seletivo das instituições de ensino superior públicas e privadas. E 
tornou-se a prova de conclusão do ensino médio para os estudantes maiores de 18 anos que cursam a educação de jovens e adultos (EJA). Portanto a 
matemática, que para muitos é considerando algo complicado e de difícil compreensão precisa ser trabalhado em todos os anos do ensino médio, para 
que assim, o aluno do ensino público ou que esteja desnivelado possa concorrer de igual para igual com estudantes do ensino privado no momento de 
realizar o Enem, nessa perspectiva é que o projeto visa atender estudantes do ensino médio e membros da comunidade que desejem ingressar num 
curso superior.    OBJETIVOS:  Geral: Aperfeiçoar as habilidades no que concerne a realização de cálculos matemático de forma lógica e na resolução 
de problemas que envolvam situações cotidianas. Específicos: Identificar as deficiências encontradas pelos alunos no que se refere à interpretação do 
problema para a linguagem matemática e na montagem lógica das informações para a sua resolução; Distinguir as variáveis e aplicar de forma lógica 
as operações matemáticas envolvidas no problema; Desenvolver o raciocínio estatístico na tomada de decisões frente aos problemas; Realizar leitura 
e interpretação de gráficos; Realizar leitura de problemas matemático em termos comparativos e críticos; Desenvolver a construção de estratégias, a 
criatividade pessoal e a autonomia advinda da confiança na própria capacidade para enfrentar desafios.   METODOLOGIA:   Aula Expositiva com o 
uso de Lousa Branca e Data Show; Exposição oral dialogada e interativa com resolução de situações-problemas; Recursos Computacionais (Software 
Excel); Um Encontro Semanal na comunidade; Utilização de redes sociais com dicas e informativos de matemática.  VIABILIDADE ECONÔMICA E 
FINANCEIRA: o projeto apenas demandará de marcador para quadro branco, giz, lousa e papel ofício.  METAS: Habilitar os alunos das escolas públicas 
da zona Leste de Natal.  IMPACTO SOCIAL:  Possibilitar oportunidade de aprender e aprimorar os conhecimentos matemáticos de alunos de escolas 
públicas e privadas, como também membros da comunidade da zona leste de natal. Um Docente envolvido.  ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: Zona Leste 
de Natal  REFERÊNCIAS:  CERQUEIRA, Dermeval Santos; NETTO, Egídio Trambaiolli; CRUZ, Eduardo Sales. O universo da matemática. São Paulo: 
Escala educacional. CRESPO, Antônio Arnot. Estatística fácil. 18 ed. São Paulo: Saraiva, 2002. IEZZI, Gelson. Fundamentos de Matemática elementar. 7. 
ed. São Paulo: Atlas, 1993. LEONARDO, Fabio Martins de. Conexões com a matemática. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2016.  MACHADO, Antônio dos 
Santos. Matemática-Volume Único. São Paulo. Atual, 2012. POLYA, George. A arte de resolver problemas: um novo aspecto matemático. Rio de 
Janeiro: interciência, 1995.
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Projeto(s) do curso: Gestão de Recursos Humanos

Título A PONTE DOS TALENTOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Com foco no desenvolvimento de jovens das comunidades próximas às instalações da Faculdade, bem como nossos atuais alunos e egressos, surgiu 
este projeto denominado A Ponte dos Talentos. De forma inovadora no ambiente acadêmico, A Ponte dos Talentos tem como objetivo proporcionar 
aos alunos de RH e Administração, a vivência prática de um processo real de Recrutamento, Seleção e Capacitação com o uso de técnica e ferramentas 
estudadas em sala. Durante as atividades, os alunos voluntários do projeto, serão orientados e conduzidos no processo, com candidatos reais (jovens 
das comunidades, atuais alunos e egressos que buscam uma colocação no mercado), de forma a dotá-los de confiança para que possam aplicar, com 
segurança, no ambiente empresarial. Para isto, serão feitas parcerias com empresas da região e, assim, seremos a ponte entre os jovens, público alvo 
deste projeto, e as empresas que buscam profissionais capacitados e aptos ao mercado de trabalho.
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Título RH CARREIRAS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto de extensão RH CARREIRAS tem objetivo de exercitar a cidadania através da socialização dos conteúdos aprendidos com a população menos 
favorecida que forma a Zona Norte da região metropolitana de Natal, através da orientação básica profissionalizante como: dicas para a elaboração de 
um currículo profissional, como se comportar em uma entrevista de emprego, orientação para capacitação e desenvolvimento comportamental, 
dentre outras atividades. Ao mesmo tempo em que o RH CARREIRAS contribui para a formação dos nossos discentes, também beneficia os alunos da 
rede estadual e municipal, na medida em que permite a formação consciente destes alunos, mostrando-lhes, por meio das orientações, que o preparo 
profissional vai além de habilidades técnicas: inclui também um comportamento profissional guiado pela ética e por ações sustentáveis. As atividades 
são desenvolvidas em parceria com as escolas estaduais e municipais que auxiliam com a infraestrutura. O projeto de extensão RH CARREIRAS tem no 
seu plano de ação, atividades que buscam a superação das atuais condições de desigualdade e exclusão existentes no Rio Grande do Norte, foca na 
formação do profissional cidadão e assegura a relação bidirecional entre a academia e a sociedade, de tal modo que os problemas sociais urgentes 
recebam maior atenção. OBJETIVO: O projeto procura orientar os alunos das escolas estaduais e municipais diante das dificuldades encontradas, em 
sua iniciação profissional. Por meio de práticas voluntárias, os discentes da Fal Estácio – Faculdade Estácio de Natal podem perceber a importância de 
suas ações no desenvolvimento de jovens, aprendem que a prática da cidadania é um dever de todos e que ela é possível por meio de ações 
socialmente responsáveis oriundas de um planejamento estruturado e organizado. METODOLOGIA DA AÇÃO: A prática da futura profissão é essencial 
para os alunos da graduação, o RH carreiras possibilitará neste período o exercício das atividades relacionadas a seguir:  Identificação das Necessidades 
de Competências dos alunos das escolas atendidas; Elaboração do Plano de Capacitação dos alunos das Escolas atendidas; Execução do Treinamento; 
Avaliação dos Resultados. Nos meses iniciais a equipe do RH carreiras, composto por oito alunos orientadores e a professora, estabeleceram um 
método de trabalho para atender o maior número de Escolas Estaduais. Na rotina, todas as quartas das 17h até às 18h30min, a equipe do RH carreiras 
reúne-se no laboratório 3 da Estácio Zona Norte para tratar pautas das visitas seguintes, orientações sobre o desempenho dos alunos orientadores nos 
treinamentos ministrados e principalmente a elaboração do próximo roteiro e divisão de tarefas para boa execução. RESULTADOS JÁ ALCANÇADOS: 
 
1.	Contribuição para a participação da instituição no desenvolvimento da comunidade; 2.	Acompanhamento semanal do amadurecimento acadêmico 
do aluno Estácio; 3.	Contribuição para desenvolvimento acadêmico e profissional dos alunos do Ensino Médio; 4.	Maior divulgação e credibilidade da 
instituição; 5.445 alunos atendidos nas escolas; 6.Alunos Estácio participando como consultores de Carreira; IMPACTO SOCIAL: O projeto vai abranger 
todas as escolas estaduais e municipais, é de assistência social, sem finalidades lucrativas, que trabalha em prol da juventude estudantil dando 
autonomia por meio da promoção da cidadania e da capacitação profissional oportunizando o desenvolvimento da empregabilidade e a geração de 
renda para jovens da Zona Norte da cidade de Natal. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: A Zona Norte de Natal é uma das quatro zonas administrativas da 
cidade do Natal no estado do Rio Grande do Norte e a maior, tanto em extensão territorial, quanto em população.   SARAIVA, Suzana Barros Corrêa. 
Recrutamento e seleção por competências. Rio de Janeiro: FGV, 2013.

Docente orientador: Carolline Candeias da Silva E-mail: carolline.silva@estacio.br

Licenciaturas

Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título CAPACITA EDU: TECNOLOGIAS A FAVOR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E ALUNOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
É notório que a sociedade vem passando por profundas mudanças, afetando diversas áreas, mudando hábitos, fazendo com que, os cidadãos, estejam 
em processo de atualização e busca por novos conhecimentos constantemente. Isto é decorrente da ação, das máquinas geradas pela sociedade da 
informação, comunicação e tecnologia. Assim, esse projeto pretende oferecer oficinas de capacitação que possam ser realizadas em escolas públicas 
e/ou privadas, com laboratórios de informática ou uma estrutura mínima necessária. Serão ofertadas um grupo de temáticas voltadas para dois 
públicos, ou seja, Professores, para que possam se apropriar do uso de recursos que poderão contribuir para a melhoria de suas aulas; assim como 
também, para os alunos, de forma que eles recebam orientações pertinentes a segurança de informações, uso de redes sociais, softwares, aplicativos, 
para que compreendam e possam fzer o melhor uso de tais recursos.  JUSTIFICATIVA A utilização de recursos tecnológicos no ambiente escolar está 
se tornando comum e, quando bem utilizado, permite um incremento e uma nova dinâmica, tornando o processo ensino/aprendizagem uma atividade 
prazerosa. Ao propor oficinas de capacitação para professores e alunos de escolas públicas e privada da região metropolitana de Natal e 
principalmente a zona norte, este projeto estará contribuindo para uma melhoria nos processos educativos, tornando-os mais inovadores e pertinentes 
com a realidade exigida nas escolas, assim como em outros campos da sociedade. Além disso estará preparando os alunos para o melhor uso destes 
recursos e capacitando-os futuramente para uso em futuras faculdades ou universidades, além do próprio mercado de trabalho. Por último, cabe 
destacar a importância do tema a ser apresentado neste projeto para a educação como um todo, criando oportunidade para reflexão, estudo e 
atuação, reafirmando com isso, o seu compromisso com o desenvolvimento do Rio Grande do Norte.  OBJETIVOS GERAL: •	Realizar 
capacitações/formações sobre o uso de tecnologias na educação para professores e alunos de escolas públicas e privadas da região metropolitana de 
Natal, em especial a Zona Norte da cidade.  METODOLOGIA Partindo de toda a discussão fomentada neste projeto, considera-se pertinente propor 
oficinas pedagógicas como alternativa para a formação continuada dos professores, assim como de inicial e de orientação para os alunos, pois podem 
ser estratégias relevantes para aperfeiçoar o processo de ensinar e aprender, principalmente quando bem planejadas, pois permitem que os 
conhecimentos teóricos sejam aplicados aos desafios enfrentados na sala de aula, contribuindo para uma prática mais efetiva.   VIABILIDADE 
ECONÔMICO-FINANCEIRA Em termos de viabilidade econômico-financeira, o projeto irá se amparar na estrutura das escolas onde as capacitações 
forem realizadas, onde serão necessários a estrutura de salas de aula ou laboratórios de informática, quadro branco, pincel, projetor multimídia e 
internet.  METAS •	Capacitar professores e alunos de escolas públicas/privadas do entorno da FAL Estácio – Campus Zona Norte; •	Conscientizar a 
comunidade escolar sobre as possibilidades do uso das tecnologias na educação quando bem planejadas.  IMPACTO SOCIAL •	Promover melhorias 
nas práticas pedagógicas de professores das escolas onde serão realizadas as oficinas e consequentemente para a educação do RN, visto que quando 
um professor muda sua conduta quanto ao uso de determinados aparatos tecnológicos ele estará se reciclando (formação continuada), além de 
também estar atento as novas exigências impostas pela  sociedade da informação.  ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA •	Atuação em escolas da região 
metropolitana de Natal, em especial da Zona Norte, onde possui um alto índice populacional. Além disso, escolas do entorno dessa região que poderão 
estar localizadas nos municípios de São Gonçalo do Amarante e Extremoz.

Docente orientador: Bruna Patricia da Silva Braga Baracho E-mail: brunapbraga@gmail.com
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2019 - FESCG

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título PROJETO CIDADANIA - EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS PARA TODOS/AS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A declaração universal dos direitos humanos proclamou em 1948 um ideal comum para alcance de todas as nações, o da justiça, liberdade e paz no 
mundo. Aos signatários foi solicitada a publicação do texto “para que ele fosse divulgado, mostrado, lido e explicado, principalmente nas escolas e em 
outras instituições educacionais, sem distinção nenhuma baseada na situação política ou econômica dos Países ou Estados”. A existência do texto é 
acompanhada do desafio da divulgação e explicação dos mesmos, o esforço para vencê-lo depende de cada indivíduo e dos órgãos da sociedade, para 
promoção dos direitos e liberdades e também para garantir o reconhecimento e a observância necessários. Difundir o conteúdo da declaração para o 
maior número possível de pessoas aumenta as possibilidades de alcance do ideal previsto na declaração. No Brasil há iniciativas educacionais em 
direitos humanos, seja pela inserção do conteúdo nos currículos de escolas e universidades ou por projetos extracurriculares, que proporcionam 
experiências e materiais escritos que permitem às novas iniciativas avançar desde o conteúdo já existente até um modelo para aplicação local, 
considerando as especificidades de cada território.   Embora a meta 6 do Plano Nacional de Educação considere o desenvolvimento de atividades em 
direitos humanos para ampliação da educação em tempo integral, em acordo com o §1º do Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010, que dispõe 
sobre o Programa Mais Educação, é necessário, portanto, desenvolver ações específicas para esse grupo, salvaguardando que as conquistas em direitos 
humanos não serão esquecidas ou perdidas pela sucessão das novas gerações.   Acreditando que as transformações sociais partem de ações locais, 
mesmo as que apresentarão resultados internacionais, é proposto o projeto “Educação em direitos humanos para todos” para o município de Campo 
Grande/MS, para que através da educação em direitos humanos se estabeleça a consciência responsável do cidadão e da cidadã. As ações serão 
executadas utilizando o espaço do ambiente escolar e/ou espaços comunitários nas sete regiões de Campo Grande, assim chegará até as localidades 
dos grupos atingidos, para alcançar a participação de um número maior de jovens, haja vista a proximidade com suas casas e escolas. Essa presença 
nas comunidades não é por acaso, durante as explicações sobre a declaração serão utilizados exemplos das situações cotidianas da comunidade, para a 
interpretação dos trinta artigos através da realidade vivenciada por cada participante. Assim, a realização desse projeto justifica-se pelo avanço de um 
ideal traçado desde 1948 pela declaração dos direitos humanos: a divulgação e explicação dos artigos da declaração, para transformação das realidades 
locais, como parte de uma transformação maior. Transformação necessária diante dos inúmeros casos de desrespeito às garantias legais já 
estabelecidas e ao desconhecimento da própria sociedade sobre seus direitos e liberdades. Referências  BRASIL. Caderno de Educação em Direitos 
Humanos. Educação em Direitos Humanos: Diretrizes Nacionais. Brasília: SDH, 2013.  DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, ONU, 1948. 
 
KATO, FÉLIX, R. Educação em Direitos Humanos e o Plano Nacional de E.D.H. Universidade Federal do Matogrosso do Sul, Fevereiro de 2016.

Docente orientador: Rosangela Lieko Kato E-mail: rosangelalkato@gmail.com

Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Jornalismo
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Título A CONSTRUÇÃO DE PRÁTICAS EDUCOMUNICATIVAS  NAS ESCOLAS ESTADUAIS  EM CAMPO GRANDE MS ( A CONSTRUÇÃO DE UM JORNAL 
ESCOLAR WEB E INTERATIVO)

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O presente trabalho aborda a  Educomunicação  como processo de aprendizagem dos alunos por intermédio da   integração entre os meios  de 
comunicação e o ensino médio. Diante disso, o projeto de extensão buscará analisar a adoção de práticas inovadoras na área da comunicação em 
escolas públicas na cidade de Campo Grande MS. Dessa forma temos a  intenção de identificar os fatores que influenciam o uso das mídias na prática 
docente e a aproximação dessas práticas com o campode estudo. A parte teórica no que refere ao uso de mídias no ambiente escolar neste projeto  
transita sob a ótica da educomunicação na qual a mídia deixa de ser um recurso e passa a ser parte do parte do processo de aprendizagem  (SOARES, 
2011; CITELLI, 2004). 2. Partimos da sala de aula  e a produção de gêneros híbridos os quais transitam pela mídia e estão inseridos no cotidiano do 
discente. 3-Abordar a prática a construção dos diversos gêneros textuais informativos; Envolver os setores e os segmentos da faculdade e escola num 
processo de interação; Aplicar o conhecimento midiático e tecnológico  dos cursos de comunicação da  na educação por intermédio da  criação de 
plataformas virtuais para o jornal usos  do  QR codes ; 4 Para a execução do projeto na escola já selecionada realizamos  coleta de dados e faremos  
um levantamento de atualização das mídias que envolvam a construção de um jornal, análise de bibliografia especializada referente aos processos das 
formas impressas e digital, pesquisas, oficinas de diagramação,estruturação de textos jornalísticos e oficinas de criação de aplicativo digital 
informativo.Com base no calendário escolar será desenvolvido cronogramas de atividades e datas de execução projetos que serão futuras matérias 
trabalhadas em oficinas de criação de texto jornalístico, elaboração da coluna de classificados do Jornal em que serão inseridos anúncios de serviços 
ofertados pela comunidade escolar, elaboração de agenda de eventos escolares como guia de eventos para os estudantes, todas as colunas estarão 
disponíveis nas edições digitais e impressas. 5- O projeto possui viabilidade financeira para execução, uma vez que os recursos midiáticos de sua 
realização estão nas STES ( Sala de tecnologia Educacional)das escolas do Estado ( LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA). 6- -Incentivar o hábito da 
leitura ; -Explorar questões sócio  –culturais, tecnológicos e midiáticos; -Aprofundar conhecimentos sobre temas transversais; - Estimular a 
descoberta, a pesquisa e o senso crítico e argumentação; - Levar o aluno a construir conhecimento frente a situações específicas e diversificadas; -
Utilizar instrumentos e informações proporcionados pela tecnologia; -Concretizar o trabalho integrado envolvendo as disciplinas, seus professores, 
alunos , comunidade e faculdade; -Comprometer e envolver os diversos segmentos da comunidade escolar e a Estácio de Sá  na criação e elaboração 
das edições do jornal. 7- A intenção do projeto é beneficiar a comunidade escolar e universitária, a primeira estando inclusa em um processo de 
metodologias ativas e segunda desenvolvendo suas práticas. 8- As escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado de Mato Grosso do Sul na cidade de 
Campo Grande -MS; 9- CITELLI, Adilson e COSTA, Maria Cristina Castilho. “Apresentação”. In: Educomunicação. Construindo uma nova área de 
conhecimento. São Paulo: Paulinas, 2011. MARCUSCHI, Luiz Antônio. Compreensão de texto: algumas reflexões. In: DIONISIO, Angela Paiva e 
BEZERRA, Maria Auxiliadora. (Org.). O Livro Didático de Português: múltiplos olhares. Editora Lucerna. Rio de Janeiro, 2001.  _____________, Luiz 
Antônio. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In DIONÍSIO, A. et al. Gêneros textuais e ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002.  SOARES, Ismar 
de Oliveira. “Educomunicação: um campo de mediações”. In: Educomunicação. Construindo uma nova área de conhecimento. São Paulo: Paulinas, 
2011.

Docente orientador: Nagila Kelli Prado Sana Utinoi E-mail: nagila.sana@estacio.br

Engenharias

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

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

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Pesquisas apontam (FREGONEIS, 2002; FERREIRA;  BRUMATTI, 2009) que cursos de Engenharias das Universidades brasileiras apresentam altos índices 
de reprovação nas disciplinas da área de exatas. No que tange à Matemática, observamos que muitos alunos apresentam dificuldades nos conceitos 
que envolvem a compreensão e manipulação de objetos da Geometria Analítica. Ao lecionarmos a disciplina de Cálculo Vetorial e Geometria Analítica 
na Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande constatamos a grande dificuldade dos alunos nesta disciplina. Nesse contexto, despertou-nos o interesse 
de realizar um projeto com o intuito de contribuir com a construção do conhecimento em Geometria Analítica, bem como incentivar nos alunos do 
Ensino Médio o interesse por cursos das áreas de exatas. Tendo em vista a potencialidade dos recursos tecnológicos no ensino da matemática, o 
presente projeto propõe desenvolver uma sequência de atividades com o recurso do software Geogebra que é uma ferramenta dinâmica e interativa. 
Consideramos que o ensino da Geometria Analítica por meio deste software propicia  um ambiente de exploração oferecendo aos alunos ricas 
oportunidades de investigação, experimentação, e visualização, o que poderá favorecer a aprendizagem dos conceitos matemáticos. Além disso, é um 
software livre de distribuição gratuita.             Sendo assim, o projeto tem como objetivo geral a proposta de uma sequência de atividades para a 
aprendizagem de conceitos da Geometria Analítica utilizando como recurso o software Geogebra.          A presente investigação será desenvolvida com 
alunos do curso de Engenharia Civil da Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande MS - unidade centro e alunos do terceiro ano do Ensino Médio da 
Escola Estadual  de tempo integral Severino de Queiroz,  localizada na Rua São Paulo, 1103, Monte Castelo, Campo Grande - MS, 79010. Inicialmente 
haverá reuniões apenas com os acadêmicos da FESCG e com os docentes responsáveis pelo projeto, para elaboração de um questionário diagnóstico e 
das primeiras atividades que serão desenvolvidas na escola. O curso será desenvolvido por meio de aulas teóricas e práticas, sendo que as atividades 
farão o uso de recursos audiovisuais, laboratório de informática e do software Geogebra. Os alunos serão avaliados continuamente, ou seja, durante a 
realização das atividades. Ao final do projeto será reaplicado o questionário com o intuito de verificar se objetivos propostos foram atingidos.  Não 
haverá aporte financeiro por parte da  FESCG, uma vez que todos os recursos pedagógicos utilizados serão disponibilizados pela própria instituição de 
ensino onde o projeto será executado, como sala de informática completa e aparelho multimídia.  Metas   Contato com a escola parceira Revisão 
teórica, planejamento das atividades que serão propostas e apresentação aos acadêmicos. Aplicação das atividades propostas aos acadêmicos e as 
mesmas reaplicadas aos alunos do Ensino Médio. Coleta de dados por meio de atividades escritas, fichas avaliativas, arquivos do geogebra, fotos e 
depoimentos.  Análise das sequências de atividades e divulgação dos resultados por meio de palestras, participação de Eventos Científicos e 
publicação de artigos Espera-se um impacto significativo e positivo  no desenvolvimento cognitivo, no âmbito da Geometria Analítica, dos alunos 
participantes do Ensino Médio, despertando o interesse em ingressar no Ensino Superior. Abrangência geográfica: Projeto previsto somente para uma 
Escola do município de Campo Grande/MS. FREGONEIS, Jucelia Geni Pereira. Estudo do desempenho acadêmico nos cursos de graduação dos centros 
de ciências exatas e de tecnologia da universidade estadual de Maringá: período 1995 - 2000. 2002, 147 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de 
Produção). Programa de PósGraduação em Engenharia de Produção, UFSC, Florianópolis, 2002. FERREIRA, D. H. & BRUMATTI, R. N. (2009). 
Dificuldades em matemática em um curso de engenharia elétrica. Horizontes, 27(1), 51-60

Docente orientador: Viviane Ramos Gomes Gaspar E-mail: vivi.r.gomes@gmail.com
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Título A LOGÍSTICA REVERSA APLICADA NO DESENVOLVIMENTO DE ECOPONTOS PARA RESÍDUOS SÓLIDOS DE DIFÍCIL RECICLAGEM

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Este projeto tem como objetivo a aplicação da logística reversa no desenvolvimento de ecopontos para resíduos sólidos de difícil reciclagem, de forma 
a proporcionar o descarte adequado dos produtos de pós-consumo. A logística reversa é considerada como a área da logística empresarial que planeja, 
opera e controla o fluxo e as informações logísticas correspondentes, do retorno de bens de pós-venda e de pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao 
ciclo produtivo, por meio de canais de distribuição reversos, agregando valor de diversas naturezas: econômico, ecológico, legal, logístico, de imagem 
corporativa (LEITE, 2003). O desenvolvimento do Ecoponto visa ampliar a coleta de resíduos sólidos de difícil reciclagem que podem incluir também 
componentes tóxicos ao meio ambiente e à própria saúde humana o que se dá, muitas vezes em razão das dificuldades com a logística reversa. Com a 
política nacional de resíduos sólidos (PNRS) instituída a partir da Lei 12.305/1, que estabeleceu a destinação de forma adequada de resíduos sólidos.  
Dessa forma, busca-se verificar a adequação dos ecopontos conforme a política nacional de resíduos sólidos, bem como identificar e analisar o perfil 
dos usuários dos ecopontos, e verificar se a população tem conhecimento dos mesmos, de forma a mensurar o volume coletado mensalmente e o 
destino que é dado a este material de pós consumo bem como verificar se o comportamento das pessoas estão adequados as tendências do 
desenvolvimento de uma economia circular. Será utilizada uma abordagem qualitativa exploratória resultantes das entrevistas e aplicações de 
questionários desenvolvidos de forma descritiva com o objetivo de permitir a análise dos processos utilizados no recebimento e destinação de resíduos 
dos ecopontos. A abordagem quantitativa de forma a mensurar os volumes arrecadados nos ecopontos institucionais que estarão distribuídos em 
locais de grande circulação na cidade de Campo Grande.  Para o desenvolvimento serão seguidas sete etapas metodológicas, com foco na 
caracterização dos desafios a serem superados em relação à iniciativa pública de gestão de resíduos de difícil reciclagem em relação à implementação 
da PNRS: 1) levantamento bibliográfico e documental sobre políticas de gestão de resíduos; 2) levantamento e análise dos ecopontos disponibilizados 
em Campo Grande; 3) elaboração do material para sensibilização na destinação adequada de resíduos sólidos; 4) desenvolvimento do protótipo para 
coleta de resíduos sólidos; 5) levantamento dos destinos para implantação dos ecopontos locais; 6) análise dos volumes arrecadados nos ecopontos 
locais;7) destinação dos resíduos sólidos de forma adequada;8) Elaboração do relatório final. Para a execução do projeto verifica-se que há a 
viabilidade econômico-financeira devido ao custeio de atividades que visam a conscientização quanto a destinação de resíduos sólidos, bem como no 
desenvolvimento dos protótipos e a coleta dos resíduos nos ecopontos. Como metas para a execução do projeto será: 1) a implementação de 
programa de conscientização e educação ambiental que promova a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos sólidos no 
âmbito da comunidade acadêmica; 2) desenvolvimento de ecopontos para destinação de resíduos sólidos em locais de grande circulação; 3) 
mensuração dos volumes arrecadados, tipos de resíduos recolhidos e fluxo temporal nos ecopontos; 4) destinação de forma adequada dos resíduos 
coletados nos ecopontos. O desenvolvimento de ecopontos para destinação de resíduos de difícil reciclagem proporciona a redução dos impactos, 
conflitos e aumenta o bem estar geral da sociedade e do meio ambiente, devido a ações de preservação e sustentabilidade ambiental por meio de 
atividades vinculadas a economia circular agregando valor a cadeia produtiva. Terá como abrangência a comunidade acadêmica e a sociedade campo-
grandense por meio da distribuição de ecopontos em locais de grande circulação.

Docente orientador: Sandro Gomes Rodrigues E-mail: sandro.gomes@live.estacio.br

Saúde

Projeto(s) do curso: Enfermagem

Título FLORESTINHA SALVANDO VIDAS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Os primeiros socorros são definidos como ações e procedimentos em situações de urgência e emergência e o cenário escolar pode ser observado como 
um laboratório teórico prático para técnicas básicas de reanimação cardiopulmonar para leigos, O suporte básico de vida para leigos com qualidade na 
Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) utiliza-se de recomendações baseadas nos elos fundamentais da cadeia de sobrevivência extra-hospitalar, com 
ênfase no algoritmo universal simplificado de suporte básico de vida (SBV) para jovem, A prática de enfermagem em saúde na comunidade exige um 
conjunto de procedimentos e conhecimentos únicos tanto para os docentes e discentes quanto para os que recebem as orientações. A prática bem 
sucedida envolve a comunidade construindo um relacionamento de respeito e saberes continuo e objetivando mudanças na conduta de cada ser que 
será orientado pela equipe do projeto. Objetivo: Repassar aos alunos condições de atuar nos momentos em que presenciarem uma situação de 
emergência cardiorrespiratória, tendo em vista que a ressuscitação deverá ser ministrada nos primeiros minutos. Utilizando base de conhecimento 
cientifico em conformidade com as diretrizes da AHA 2015, Sendo assim, a intenção é habilitar o estudante a tomar as primeiras providências e realizar 
os primeiros socorros à vítima.  Materiais e Métodos: Após avaliação e aprovação do presente projeto, será realizado a elaboração de Banners, 
Folhetos e Publicações redes sociais vinculada ao projeto com os detalhes para ser entregue nas escolas com o objetivo de divulgação das práticas que 
serão abordadas no projeto. Viabilidade econômica Financeira: Com a implantação do projeto em escolas publica e particulares a visibilidade da 
instituição perante os alunos será de alto valor de divulgação e marketing para os futuros alunos da faculdade Estácio de sá,  Metas: Conscientizar os 
estudantes e professores presentes, da importância de se reconhecer uma Parada Cardiorrespiratória (PCR), e que o treinamento ofertado é de grande 
valia para salvar uma vida, treinar e orientar os estudantes e professores presentes, dos devidos procedimentos a serem adotados no momento da PCR 
e da RCP, oportunizar interação dos alunos com jovem de comunidade, promover educação em saúde na comunidade. Impacto Social: Espera-se 
aperfeiçoar acadêmicos nos aspectos relacionados à abordagem de urgência, emergência e ao suporte de vida pré e/ou intra hospitalar, através: 1.da 
capacitação teórica e prática dos acadêmicos de enfermagem e fisioterapia; 2.da ação integrada e comprometida com a comunidade; 3.do fomento à 
produção científica. Aumentar a interação teórica-prática objetivando a formação complementar do alunos. Abrangência Geográfica: Crianças e 
Adolescentes do Projeto Florestinha de Campo Grande – MS e Alunos da rede publica e privada de ensino de Campo Grande – MS. Referências: 
America Heart Associantion. (2015). DESTAQUES DA ATUALIZAÇÃO DAS DIRETRIZES DA AHA 2015 PARA RCP E ACE. TEXAS (EUA): Guidelines for 
Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. BRUNNER&SUDDARTH'S. (2014). TRATADO DE ENFERMAGEM MÉDICO-
CIRÚRGICO (12ª ed.). (S. C. Smeltzer, B. G. Bare, J. L. Hinkle, & K. H. Cheever, Eds.) RIO DE JANEIRO: GUANABARA KOOGAN. Chaves, A. F., Muniz, P. H., 
Lima, L. C., Morais, H. C., Holanda, R. E., & Lopes, B. B. (2018). REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR NAS ESCOLAS AVALIAÇÃO DE ESTRATÉGIA 
EDUCATIVA. Revista Expressão Católica Saúde, 65-72. FLORESTINHA. (15 de 10 de 2018). Fonte: Polícia Militar de Mato Grosso do Sul: 
http://www.pm.ms.gov.br/projetos-sociais/florestinha/ Potter, P. A., Perry, A. G., Stochert, P. A., & Hall, A. M. (2018). FUNDAMENTOS DA 
ENFERMAGEM (Vol. 9. ed.). Rio de Janeiro: Elsevier. SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, (. (19 de 10 de 2018). Portal Prevenção. Fonte: 
prevencao.cardiol.br: http://prevencao.cardiol.br/noticias/principal.asp?sessao=8&noticia=463

Docente orientador: André Luiz Hoffmann E-mail: alhoffmann@terra.com.br
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Título AVALIAÇÃO DO RISCO PARA DESENVOLVIMENTO DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS E ANEMIAS CARENCIAIS EM ADOLESCENTES 
E JOVENS.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Do total de óbitos ocorridos no mundo nos últimos anos, os relacionados às Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) ultrapassam os 60%. De 
acordo com A OMS (Organização Mundial de Saúde) cerca de 80% dos óbitos por DCNT ocorreram em países de baixa ou média renda. No Brasil as 
DCNT são também a principal causa de mortalidade, dentre elas se destacam as doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e doença respiratória 
crônica. Estimativas mostram que o excesso de peso e a obesidade causem 2,8 milhões de mortes a cada ano. Os riscos de doença cardíaca, acidente 
vascular encefálico (AVE) e diabetes aumentam consideravelmente com o excesso de peso. Além disso, a obesidade tem crescido entre crianças e 
adolescentes, no mundo ocorrendo paradoxalmente um aumento de casos de anemias carenciais, devido ao alto consumo de alimentos com baixo 
valor nutricional.Estudos demonstram que obesidade na infância predispõe obesidade na vida adulta. O diabetes é uma doença crônica que se 
manifesta quando o corpo não produz o hormônio insulina excretado pelo pâncreas ou não consegue utilizar corretamente o que produz. Trata-se de 
uma patologia silenciosa que pode acarretar muitos danos ao paciente se não tratada corretamente. No diabetes mellitus tipo 2 (DM2) o hormônio 
insulina produzido pelo pâncreas não consegue reduzir a glicose da corrente sanguínea, não sendo suficiente para leva-la para o interior da célula, e ser 
transformada em fonte de energia para o corpo. As políticas públicas de saúde demonstram preocupação com o aumento da doença, que apesar de ter 
como fator preponderante a genética, porém, existem outros fatores contribuintes, tais como: obesidade, sobrepeso, sedentarismo, altos índices de 
colesterol, hipertensão, triglicerídeos. A prevenção e controle das DCNT e seus fatores de risco são fundamentais para evitar um crescimento 
epidêmico dessas doenças. Justificativa: Apesar do rápido crescimento das DCNT, seu impacto pode ser revertido por meio de intervenções amplas e 
custo-efetivas de promoção de saúde, para redução de seus fatores de risco, e pela melhoria da atenção à saúde, detecção precoce, especialmente 
ainda na infância e tratamento adequado. Objetivos: Identificar o risco de desenvolver DCNT: DM2, Doenças Cardiovasculares, Hipertensão, Obesidade 
e Anemia Carencial em adolescentes e jovens participantes de ONG (Organização Não Governamental) em Campo Grande MS. Metodologia: Estudo 
Epidemiológico Transversal Descritivo Quantitativo, que visa identificar o risco de desenvolver Diabetes Mellitus tipo 2, Doenças Cardiovasculares, 
Obesidade, Hipertensão e Anemias Carenciais em uma população de adolescentes e jovens através da aplicação de questionário específico e realização 
de exames laboratoriais. Viabilidade econômica: Serão utilizados recursos fixos (equipamentos: espectrofotômetro, balança, aparelho de pressão, 
banho maria, microscópio micropipetas) e reagentes em estoque na Faculdade Estácio de Sá Campo Grande e demais materiais (insumos) serão 
financiados pelo próprio pesquisador. Metas: identificar fatores de risco para DCNT em população carente; promover ações educativas referentes, 
focadas na prevenção a longo prazo; criar uma linha de pesquisa em análises laboratoriais de DCNT; propiciar material para o desenvolvimento de 
trabalhos de conclusão de curso; preparo dos discentes envolvidos para o mercado de trabalho, integrando teoria e prática; mostrar a importância do 
farmacêutico analista clínico, levando o nome da instituição e seus projetos ao conhecimento da sociedade. Impacto Social: proporcionar à população 
carente atendida, de forma gratuita, acesso a exames que podem levar meses para ser agendados na rede pública; descoberta de forma precoce de 
fatores de risco para DCNT e trabalho de educação em saúde para a população. Abrangência Geográfica: população participante de ONG de região 
carente de Campo Grande/ MS.

Docente orientador: Simone Malheiros Ricas E-mail: simonemricas@gmail.com

Tecnologia da Informação

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

Título MARATONA DE PROGRAMAÇÃO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Diversas empresas como Google, Facebook, IBM e Microsoft organizam e investem em competições de programação para encontrar talentos e 
incentivar o estudo da computação e da programação. Aqui no Brasil, temos como a principal competição, de nível nacional, para universitários a 
Maratona de Programação que é organizada pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC). Já para o nível fundamental e médio temos como 
principal evento a OBI (Olimpíada Brasileira de Informática). Ambos os eventos possuem edições anuais com fazes regionais que classificão os 
candidatos para a fase nacional. Para o nível médio e fundamental, como nem todas as escolas ensinam lógica de programação e algoritmos, essas 
competições tem um grande déficit de participação que ocasiona, consequentemente, pouco interesse em cursos superiores voltados para a 
computação. Já no nível universitário, há dois anos nenhuma instituição de ensino superior da cidade de Campo Grande sedeia a primeira fase da 
competição, reduzindo o engajamento de ambos os níveis de escolaridade na área de computação.  Justificativa Com isto em vista a proposta do 
projeto é criar um grupo de estudo com os alunos do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas para programação competitiva e 
com este grupo de alunos organizar, em escolas públicas parceiras, um curso de lógica e programação para os alunos selecionados. Este curso será um 
preparatório para a Olimpíada Brasileira de informática, além de uma introdução dos alunos à area de computação.  Objetivo: Apresentar aos alunos 
de escola público uma oportunidade de aprender algoritmos e programação, para que possam participar da Olimpíada Brasileira de informática, e 
assim, terem uma vivência de como é a área da computação. Para os discentes, é oferecer a oportunidade de melhorar suas habilidades de 
programação e interação coletiva através do ensino de técnicas de programação para os alunos do ensino médio. Já para a instituição é sediar a etapa 
regional da maratona de programação, trazendo visibilidade para a instituição.  Metodologia: O primeira etapa do projeto será a definição do plano 
de ensino dos discentes que irão participar deste grupo de estudos, definindo quais áreas de ensino serão vistas. Em paralelo, a parceria com a Escola 
Estadual Waldemir Barros da Silva será feita, para que este escola selecione os alunos interessados na participação do curso. Com o plano de ensino 
dos disgentes definido, o plano de ensino do curso da escola pode ser montado, a partir daí, aulas semanais serão feitas, tanto para os disgentes 
quanto para os alunos da escola. As aulas e atividades serão definidas seguindo a metodologia ativa de ensino. Perto do período das provas os alunos 
farão simulados para avaliar que possamos avaliar o desempenho e atuar nas principais dificuldades das turmas. Com o fim das provas as atividades 
serão continuádas, para que os alunos se preparem para o próximo ano.  Viabilidade Financeira Esse projeto é de baixo custo, mas que trará grandes 
benefícios para a evolução do interesse à área de computação no estado do Mato Grosso do Sul.  Meta:   - Formar parceria com pelo menos uma 
escola pública   - Atender ao menos 30 alunos do ensino fundamental e médio   - Atender ao menos 10 alunos do curso de Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas   - Sediar a fase regional da maratona de programação  Impacto Social Como o foco do trabalho é a atuação com 
alunos do ensino médio e fundamental, o impacto social é grande visto que a apresentação de uma área de atuação desconhecido pela grande massa 
dos alunos (que não possuem disciplinas voltadas para a computação) pode apresentar um novo caminho a seguir.  Abrangência Geográfica A 
princípio o projeto está planejado para atender a região de Campo Grande, sendo o foco nesta região o atendimento a uma escola pública.

Docente orientador: Diogo Soares da Silva E-mail: diogo.ec.2013@gmail.com
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2019 - FESGO

Economia Criativa

Projeto(s) do curso: Design de Moda

Título RESÍDUO CRIATIVO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Resíduo Criativo é um projeto de extensão do curso de Design de Moda, que corresponde a área de Trabalho dentro dos Projetos sociais, possuindo 
a interdisciplinaridade como base para sua estruturação. Parte do processo de reestruturação produtiva, globalização econômica e de abertura de 
mercados mundiais que promoveu a intensificação da competição global. Tais fatos fizeram surgir novos padrões competitivos e estratégias 
empresariais, dando origem a outras formas de organização do trabalho e de atividades produtivas e comerciais. O Polo de confecção de Goiânia, 
sofreu o impacto dessas mudanças, tendo como resultado a reconfiguração do trabalho e do espaço das atividades comerciais. Goiânia constitui 
atualmente fonte de trabalho/emprego para milhares de trabalhadores e trabalhadoras do setor de confecção e de outros setores correlatos, gerando 
na mesma proporção uma quantidade de resíduos têxteis proveniente dessa produção.  Justificativa No que se refere ao setor de confecção em 
Goiás, há um crescimento iniciado na década de 1980, no período de 1990 a 2005, ocupando a liderança no ranking de número de estabelecimentos 
industriais no estado. De acordo com Nunes e Marques (2007), o número de estabelecimentos industriais no segmento do vestuário, calçados e 
artefatos de tecidos em Goiás em 1991 era de 2.619; em 2005 esse número salta para 3.787 unidades produtivas. Junto a esse crescimento, 
observamos o aumento expressivo de resíduos têxteis e a necessidade de capacitarmos pessoas para o seu uso ou reuso, aliando economia criativa, 
design e sustentabilidade.  Objetivo Essa é uma das razões do nascimento do projeto de extensão Resíduo Criativo, que tem como objetivo capacitar 
pessoas em situação de vulnerabilidade social, em conjunto com ONG's e Instituições Carentes, gerando alguma renda extra e dando um novo uso para 
resíduos têxteis oriundos das confecções goianas.   Metodologia 	Após realizar uma entrevista coletiva com todos os participantes no momento de 
inscrição no projeto, as aulas serão pensadas para atender as necessidades dos mesmos e do projeto, visando o nível de conhecimento e interesse de 
todos os envolvidos. Posteriormente o coordenador do projeto elaborará um cronograma de atividades em conjunto com os docentes participantes do 
projeto. Serão desenvolvidas técnicas manuais e artesanais, bem como industriais para o desenvolvimento de produtos de moda, buscando atender o 
mercado goiano inicialmente.  Para a realização deste projeto, é necessário um envolvimento de pessoas que dividem-se entre professores, alunos, 
assistentes sociais da prefeitura de Goiânia o e os beneficiados. Os docentes da Faculdade Estácio de Sá são dispostos entre um professor coordenador 
do projeto, que responde por todas as ações; docentes que ministram conteúdos de Tecnologia de Costura e Modelagem, Economia criativa e 
sustentabilidade, e desenvolvem as aulas práticas; Já os alunos dividem-se entre bolsistas dos cursos de Design de Moda, somados aos voluntários do 
curso. O projeto ainda conta com a parceria de professores, bolsistas e voluntários dos demais cursos da instituição. Já no âmbito da comunidade, a 
seleção dos beneficiados é feita através dos professores envolvidos, tendo uma pré-seleção da prefeitura, de acordo com o perfil socioeconômico dos 
inscritos. Geralmente são selecionadas 20 pessoas por semestre, por uma questão de espaço físico. As aulas aconteceram nos laboratórios de curso de 
moda da Faculdade Estácio de Sá – Unidade Estação, conforme cronograma elaborado pelo coordenador do projeto.  Referências 
Bibliográficas DISITZER, Marcia; VIEIRA, Silvia. A Moda como ela é – bastidores, criação e profissionalização. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 
2006.  NUNES, Jordão H; MARQUES, Rogério dos S. B. Marques. O associativismo no setor de confecções em Goiânia. XIII Congresso Brasileiro de 
Sociologia 29 de maio a 1 de junho de 2007, UFPE, Recife (PE).

Docente orientador: Edinaldo Alves de Araújo E-mail: araujoedinaldo@hotmail.com
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Título FACILITADORES DE ACESSO À EMPREGABILIDADE DE ESTUDANTES

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O curso de Gestão Tecnológica de Recursos Humanos da Faculdade Estácio de Sá de Goiás, através de Coordenação e Alunos, propõem Projeto de 
Extensão visando à inserção de estudantes no mercado de trabalho. 	Inúmeros jovens na educação básica e superior encontram dificuldades de se 
inserirem no mercado de trabalho alegando falta de oportunidades. Este projeto cria estas condições e gera estas oportunidades para que aqueles que 
têm encontrado dificuldades visualizem possibilidades. 	Justificativa: 	O projeto é de cunho social com grande relevância, pois trata de assuntos 
voltados à oportunidades de trabalho àqueles que declaram dificuldades de encontrar o primeiro emprego ou estágio e adquirir experiência 
profissional para iniciar e se manter em vínculos empregatícios.  	Objetivos: 	O presente projeto de extensão tem como objetivo criar facilitadores, 
através de empresas conveniadas, da área de Recursos Humanos, para a inserção de estudantes no mercado de trabalho. 	Tem-se ainda a finalidade 
de, através de alunos do curso envolvido, criar um banco de dados, com informações curriculares de estudantes, da rede pública e privada, a serem 
cadastradas, analisadas, selecionadas e enviadas a empresas parceiras para preenchimento de vagas de emprego. Esta ação dos alunos envolvidos deve 
acontecer de forma periódica em locais estratégicos e atingir um resultado mínimo. Metas serão traçadas. 	Metodologia:  	Este projeto deve 
apresentar e discutir dados de pesquisa sobre a empregabilidade de estudantes, analisando classes sociais, perfis psicotécnicos e de aptidão. Para isso, 
pesquisas qualitativas de cunho bibliográfico serão utilizadas para embasamento científico. Pesquisas quantitativas, através de atividades de campo 
também irão contemplar o projeto. 	Viabilidade Econômico-Financeira: 	As ações propostas terão apoio de empresas parceiras que poderão ofertar 
estruturas de trabalho. Estas estruturas também poderão ser ofertadas através de recursos já existentes na IES. Portanto, inicialmente, o projeto terá 
custos financeiros diretos mínimos, tais como panfletagem para divulgação, transporte e alimentação para os alunos envolvidos nas ações externas, 
viabilizando economicamente o projeto. 	Metas: 	Inicialmente o projeto deverá atingir seus objetivos com uma meta mínima de 100 (cem) cadastros 
por mês de alunos das redes públicas e privadas, e garantir que estes cadastros sejam enviados às empresas parceiras e focais em Recursos Humanos 
da área de empregabilidade como facilitador de oportunidades de Estágios e Empregos. 	Impacto Social: 	O projeto irá impactar diretamente na vida 
de alunos que têm a necessidade de um emprego ou estágio e que encontram dificuldade na entrada do mercado de trabalho no intuito de promover a 
transformação na vida dessas pessoas. A promoção deste acesso são soluções que reduzam a desigualdade de informações entre as classes sociais e 
facilitem estas entradas à empregabilidade. 	Abrangência Geográfica: 	O trabalho terá uma delimitação geográfica, que será o município de Goiânia-
GO. Esta abrangência se dá visando a eficiência do projeto, pela quantidade de pessoas envolvidas e pela viabilidade 
financeira. 	Referências: MALVEZZI, Sigmar. Empregabilidade e carreira. Cadernos de psicologia social do trabalho, v. 2, p. 64-68, 1999. NERI, 
Aguinaldo A. Gestão de RH por competências e a empregabilidade. Papirus Editora, 1999. CASALI, Alípio. Empregabilidade e educação: novos 
caminhos no mundo do trabalho. Educ, 1997. MINARELLI, José Augusto. Empregabilidade. Editora Gente, 2016.

Docente orientador: Lucas Pereira Furtado E-mail: lucas.furtado@estacio.br

Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado

Título PROJETO DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUISA HIDROSLIM

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Em 2018 no projeto HIDROMASTER os acadêmicos da FESGO trabalharam com foco nos idosos. Após o grande sucesso do projeto, a comunidade já 
espera pelo próximo evento, logo, propomos a continuação do trabalho, agora com o tema: combate a obesidade no projeto HIDROSLIM. 
JUSTIFICATIVA: A obesidade é um agravante para o desenvolvimento de doenças crônicas como hipertensão arterial, diabetes e artrose (1) e já é uma 
realidade para quase 20% dos brasileiros, sendo que o sobrepeso atinge mais da metade da população (54%), segundo dados divulgados em 2018 pelo 
Ministério da Saúde. Entre os jovens, a obesidade aumentou 110% entre 2007 e 2017. Sabemos que a atividade física e uma alimentação balanceada 
fazem parte da prevenção e do tratamento da doença. Assim, devem ser incentivadas estratégias para esclarecer e incentivar a população a manter 
uma vida saudável, como nosso projeto HIDROSLIM. Objetivos Gerais: Atender adultos da comunidade oferecendo serviços na área da saúde e 
propiciar aos acadêmicos da FESGO experiências de atuação profissional. Objetivos Específicos: Avaliar adultos da comunidade através de dados como 
estatura, peso corporal, risco cardiovascular pela circunferência da cintura e percentual de gordura por bioimpedância elétrica e pregas cutâneas, além 
de um questionário de qualidade de vida; Produzir conhecimento científico a ser divulgado em forma de artigos científicos e apresentações em eventos 
científicos da área; Estimular os membros da comunidade a praticarem atividades físicas e orientá-los sobre alimentação saudável através de palestra 
com os acadêmicos do curso de nutrição da FESGO. METODOLOGIA: O projeto funcionará durante dois semestres letivos, iniciando com a preparação 
dos acadêmicos durante as aulas normais de cada disciplina e terminando com evento aberto á comunidade, em um sábado no fim de cada semestre, 
das 8:00 as 12:00 no Clube Sesi, onde haverá a avaliação física, a palestra sobre nutrição saudável e a aula de hidroginástica para a comunidade. 
VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: O projeto custará muito pouco para sua execução, pois os materiais necessários para a avaliação física dos 
participantes constam na FESGO e para a aula de hidroginástica serão fornecidos pelo SESI Ferreira Pacheco, com o qual temos uma parceria.  Nosso 
gasto será com o lanche dos acadêmicos e participantes e a impressão das fichas dos testes e medidas. A visibilidade que daremos para o trabalho feito 
pela FESGO certamente renderá muito crédito junto á sociedade trazendo um retorno financeiro e moral para essa Instituição. METAS: Envolver 300 
pessoas nesse projeto (professores, acadêmicos e participantes da comunidade); Mostrar para a sociedade o trabalho da FESGO na formação 
profissional de seus acadêmicos; Melhorar a captação de alunos novos nos próximos semestres em virtude da maior exposição do trabalho da FESGO e 
publicar dois artigos científicos em revistas indexadas em áreas relativas ao tema estudado até um ano após a coleta de dados feita em cada evento. 
IMPACTO SOCIAL: O impacto social desse projeto será grande, pois será realizado durante um dia de funcionamento normal do Clube SESI onde 
milhares de associados estarão presentes testemunhando o evento. A comunidade em geral sairá com a impressão de que em Goiás temos uma 
Instituição de Ensino de ótima qualidade preocupada com o ensino e o atendimento á população. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: Esse projeto abrangerá 
os acadêmicos e os participantes da cidade de Goiânia. REFERÊNCIAS: 1. Suliga E, Cieśla E, Rębak D, Kozieł D, Głuszek S. Relationship Between Sitting 
Time, Physical Activity, and Metabolic Syndrome Among Adults Depending on Body Mass Index (BMI).Med Sci Monit. 2018 Oct 26;24:7633-7645. doi: 
10.12659/MSM.907582. 2. Ministério da saúde.Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigitel_brasil_2017_saude_suplementar.pdf .

Docente orientador: Linda Denise Fernandes Moreira E-mail: lindafmoreira@gmail.com

Projeto(s) do curso: Educação Física - Licenciatura
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Título EDUCAÇÃO E INOVAÇAO NO COMBATE AO DOPING POR UM JOGO LIMPO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
	O uso de substâncias químicas ou procedimentos proibidos para melhorar o desempenho físico associado ao esporte, é uma prática realizada pelos 
atletas desde a Grécia Antiga. A fim de regulamentar os eventos esportivos e proteger os atletas, o conceito de doping surgiu, como uma ação 
proibitiva e fiscalizadora. 	O foco da política antidoping é voltado para as competições de alto nível, em que o cerne é o atleta profissional. Ocorre que 
nos dias atuais é cada vez mais comum as práticas de dopagem entre indivíduos que buscam alta performance corporal com fins estéticos. Neste 
cenário, o alcance e eficácia dos métodos antidoping tornam-se insatisfatórios. 	O assunto antidoping é bastante delicado em função dos seus 
aspectos sociais, psicológicos e obviamente de saúde e bem-estar. Um trabalho continuado de conscientização e educação são ações importantes para 
consolidar o conhecimento a respeito de todas as características envolvidas neste contexto.  	Com o objetivo de conscientizar a população sobre o 
uso de substâncias e/ou métodos proibidos nos esportes o presente projeto almeja dar continuidade à alimentação de mídias sociais já existentes 
(página do Instagran e facebook “antidoping_por_um_jogo_limpo”), com boa projeção e amplo alcance com intuito de educar e informar a sociedade 
quanto aos perigos do doping e desenvolver material técnico de suporte para as mídias sociais. Contemplando todas as classes sociais de ambos os 
sexos, com interesses relacionados a academia, esportes, exercício físico estética e saúde.  Além de produção acadêmica fortalecendo o tripé 
educação, pesquisa e extensão. 	A equipe proponente já desenvolve o projeto cuja aprovação em Edital n° 02/2017 de Extensão em Esporte, 
Educação e Dopagem do Ministério do Esporte, disponível em (http://www.abcd.gov.br/editais) se deu em 2017.  	O alcance médio por publicação e 
impulsionamento é de 35.000 pessoas em média, com interação direta de aproximadamente 1000 seguidores que a página tem atualmente. O 
planejamento metodológico continuará distribuído de forma a contemplar duas redes sociais, o Facebook ADS© e o Instagram ADS© ambos com 
sistema de geolocalização.  Além da suplementação das redes sociais com material educativo, complementarmente, serão realizadas ações de pesquisa 
com estudantes do curso de Educação Física – FESGO utilizando questionário como instrumento, cujo projeto já foi submetido ao comitê de ética 
UNESA e encontra-se em apreciação.  A estratégia de atuação da equipe proponente levou em consideração dados estatísticos do IBGE, que revelam 
que 62% da população praticam qualquer tipo de esporte ou atividade física. A cidade de Goiânia tem hoje 1.448.639 habitantes, no entanto, a grande 
Goiânia abrange algumas cidades muito próximas, compondo, portanto, uma densidade populacional consideravelmente maior. Uma estimativa do 
alcance das mídias sociais, no tempo de vigência do projeto, são de  500.000 visualizações para Facebook ADS© e 300.000 para o Instagram ADS©. 
Além dos compartilhamentos e divulgações espontâneas, características deste tipo de mídia.    O esporte está fortemente inserido nas diversas 
concepções de educação física e apresenta pelo menos quatro abordagens, são elas esporte educacional, esporte de rendimento, esporte voltado à 
qualidade de vida e esporte voltado à recreação e lazer. Incentivar e educar a sociedade a praticar esportes é um legado para a academia e ciência, de 
maneira “limpa” então, é uma missão.  	Forgues, C., J. Mazanov, and J. Smith, The paradox of human milk doping for anti-doping. Performance 
Enhancement & Health, 2017. 	Henning, A.D. and P. Dimeo, The new front in the war on doping: Amateur athletes. International Journal of Drug 
Policy, 2017. 	Chan, D.K.C., et al., Modal salient belief and social cognitive variables of anti-doping behaviors in sport: Examining an extended model of 
the theory of planned behavior. Psychology of Sport and Exercise, 2015. 16(Part 2): p. 164-174. 

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

Título FUTEBOL UMA POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO SOCIAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto visa trabalhar com criancas de 08 a 12, oportunizando a prática de futebol. Proporcionando para crianças um ambiente saudável, com 
pratica esportiva voltada para para desenvolvimento técnico, social das crianças. As crianças terão oportunidade de praticar o esporte em local seguro, 
com atividades técnicas/táticas; explorando o lúdico e a inserção social das crianças. A proposta e a inclusão, crianças que não teria a oportunidade de 
fazer escolinha de futebol, terão condições, não será cobrado taxa para essas crianças. Não apenas jogar futebol, mas queremos que as crianças 
pensem o futebol.

Docente orientador: Richardson Marques Ferreira E-mail: richardson.ferreira@estacio.br

Projeto(s) do curso: Farmácia

Título PROJETO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM ASSISTÊNCIA E ATENÇÃO FARMACÊUTICA PELO PROGRAMA TELESSAÚDE GOIÁS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Trata-se de uma proposta de implantação de um sistema de educação continuada em Assistência e Atenção farmacêutica para profissionais de saúde 
do SUS em Goiás, através do programa TELESSAÚDE GOIÁS. Seu objetivo é divulgar informações que contribuam para: promoção, proteção, 
recuperação e reabilitação da saúde; prevenção de acidentes domésticos; prevenção e detecção precoce de doenças; cuidado de saúde de mulheres, 
crianças, idosos, adultos e pessoas deficientes em casa. Propõe-se uma parceria com o programa TELESSAÚDE GOIÁS, que veiculará programas, 
elaboradas pelos alunos e professores dos Grupos de Pesquisa e Extensão Universitária: 1- NÚCLEO DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA DA FACULDADE 
ESTÁCIO DE SÁ DE GOIÁS (NAF/FESGO), 2-NÚCLEO DE PESQUISA EM AGENTES EMERGENTES E RE-EMERGENTES (NUPEREME/UFG) e U UNIDADE 
SENTINELA PARA VIGILÂNCIA, EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DO PROGRAMA INTEGRADO DE MEDICINA DE VIAGENS NO ESTADO DE GOIÁS 
(USCREMIVI/UFG). Será garantido espaço para interação com os profissionais através de cartas ou e-mails e a criação de outros meios de comunicação 
através de um blog a ser criado e também através de redes sociais. 

Docente orientador: Edson Sidiao de Souza Junior E-mail: edson.sidiao@estacio.br
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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), no ano de 2016 foram registrados 57.465 casos de 
intoxicação humana. Os medicamentos lideram o ranking de agentes causadores de intoxicação com 35.78% (20.562). Essas intoxicações muitas vezes 
são fatais, sendo registrados 42 casos de óbito (SINITOX, 2018). Dentro dessa grande quantidade de intoxicações por medicamentos se destaca a faixa 
etária entre 0 a 9 anos que corresponde a 42% (8256) dos casos registrados. Este número elevado de casos pode ser justificado por fatores como as 
diferenças farmacodinâmicas e farmacocinéticas que são características deste grupo etário, principalmente quando falamos de crianças de 0 a 4 anos; 
falta de políticas para desenvolvimento de medicamentos; e falta de informações dos responsáveis sobre automedicação, como administrar, como 
conservar e até mesmo onde fazer o descarte de forma adequada dos medicamentos vencidos ou que não serão mais utilizados (MAIOR; OLIVEIRA, 
2012; TRINDADE et al., 2013). No estudo de Mota et al., (2012), é demonstrado que as intoxicações por medicamentos em crianças menores de 4 anos 
está diretamente relacionado a intoxicação acidental.  A partir dos 4 anos, as crianças começam a compreender melhor as orientações dos adultos e 
são mais seletivas quanto ao paladar, o que diminui o risco de intoxicações. Além do número elevado de casos de intoxicação por medicamentos existe 
outro grave problema que está relacionados ao descarte dos medicamentos. Uma pesquisa realizada por Trindade et al., (2013), revelou que 100% da 
população guarda medicamentos em domicilio, sendo que 80% não são guardados de forma correta e segura, ficando ao alcance de crianças, 47% 
descartam em pia ou tanque, 52% sabem os efeitos negativos que causam no meio ambiente, causando grandes impactos ambientais e danos à saúde 
pública, pois não existe uma legislação que envolva a população em geral. No entanto, a inexistência de informações e orientações sobre o descarte 
correto dos medicamentos trazem várias consequências para a população. Algumas dessas consequências é a contaminação do solo, da água e dos 
seres vivos, o que pode causar resistência em certos microorganismos quando se trata do descarte incorreto de antibióticos e alterações endócrinas 
causadas por resíduos de hormônios (PINTO et al., 2014). 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 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. Dessa forma, uma estratégia efetiva para a redução desses problemas seria a educação continuada, principalmente para as 
crianças a partir de 4 anos, onde já começam a entender as informações que são passadas. Objetivo- O objetivo desse trabalho é promover educação 
continuada de forma lúdica para crianças e adultos. Metodologia/Metas- Ensinar crianças e adultos de forma lúdica, levando brincadeiras de perguntas 
e respostas e palavras cantadas para escolas, creches, centros esportivos, Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs) e em ações sociais onde 
estarão presentes a população adulta, sobre cuidados com os medicamentos, bem como o seu descarte correto. Viabilidade- Por ser um trabalho 
realizado através de informações passadas por meio lúdico, terá gasto apenas com transporte e o investimento inicial com os materiais como placas e 
outros acessórios. Impacto Social- Acreditamos que uma educação de qualidade pode criar uma sociedade mais responsável quanto ao uso e descarte 
de medicamentos.

Docente orientador: Álvaro Paulo Silva Souza E-mail: alvaro.farmaceutico@hotmail.com

Projeto(s) do curso: Fisioterapia

Título OFICINA DA POSTURA: ENTENDER, PRATICAR, SABER CONVIVER E PREVENIR DORES NAS COSTAS.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A incidência de dor lombar baixa (DLB) no mundo aumenta de forma exponencial, chega a ser a segunda maior queixa das pessoas no mundo, perde 
apenas para a cefaleia, sendo causa constante de morbidade, incapacidade, com elevado impacto social e econômico, segundo Júnior et al. (2010). Nos 
Estados Unidos (EUA), o gasto anual com tratamento da lombalgia, envolvendo medicações, exames complexos e cirurgias chegou a $86 bilhões, 
comparando-se com gastos da diabetes ($98 bilhões) e câncer ($89 bilhões) (RAMPERSAUD, et al. 2017). Nascimento e Costa (2015) reportaram que 
essa condição chega a atingir 65% das pessoas anualmente e até 84% em algum momento da vida e que, no Brasil, é a segunda condição crônica de 
saúde prevalente (13,5%), fica atrás somente da hipertensão arterial (14%). Almeida et al. (2014) descrevem que as lombalgias têm se tornado a 
primeira causa de pagamento de auxílio-doença e a terceira causa de aposentadoria por invalidez. Justificativa: A promoção de campanhas educativas 
para entidades clínicas graves e com alto grau de impacto econômico e social, como a DLB, favorecem à tomada de decisões e medidas preventivas, 
estabelecendo novos conceitos e diretrizes para tratamento, convivência, prevenção, controle e evitação dessa grande comorbidade 
musculoesquelética. Objetivos: Conscientizar a população sobre os cuidados com a postura corporal; expor os riscos e consequências das dores não 
tratadas; identificar os principais fatores de risco para dores nas costas; indicar as melhores práticas e posturas em atividades de vida diária e 
profissional para prevenir e evitar dores nas costas. Metodologia: Trata-se de um trabalho de extensão acadêmica, que contará com a coordenação do 
professor e diretor de Liga Acadêmica e mais 11 (onze) alunos da graduação do curso de Fisioterapia. Será montada uma oficina (representação tipo 
teatro) que represente posturas e atividades cotidianas comuns ao ser humano, mas que, na maioria das vezes são realizadas de forma errada. Os 
alunos mostrarão o que é ERRADO e, posteriormente apresentarão a forma CORRETA de realizar tal postura ou atividade, com auxílio de equipamentos 
como: computadores, cadeiras, travesseiros, utensílios domésticos, etc. Serão também utilizadas cartilhas ilustradas para reforçar as orientações. 
Viabilidade econômico-financeira: O principal custo do projeto será com a parte gráfica de impressão das cartilhas e banners explicativos que serão 
distribuídos à comunidade. O treinamento será por conta do professor coordenador e os espaços físicos serão cedidos pelas escolas ou empresas para 
a montagem das oficinas teatrais. Outros gastos serão com combustível para deslocamento até as instituições. Estima-se um custo mensal com 
impressão e combustível de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reis). Metas: Conscientizar, prevenir e ensinar sobre a dor lombar baixa na população. 
Impacto social: Esperamos diminuir a incidência de dores lombares, acarretando assim em diminuição na administração de medicamentos, 
afastamento do trabalho, evitação de exames complexos e cirurgias de coluna. Abrangência Geográfica: Estima-se alcance em Goiânia e região 
metropolitana. Referências: JUNIOR, M. H., GOLDENFUM, M. A., SIENA, C. Lombalgia Ocupacional. São Paulo. Revista da Associação Médica Brasileira. 
2010; 56 (5): 583-9; RAMPERSAUD, Y. R.; BIDOS, A.; FANTI, C; PERRUCCIO, A. V. The Need for Multidimensional Stratification of Chronic Low Back Pain 
(LBP). Spine, 2017; Vol. 42 – Issue 22 – p. E1318-E1325; NASCIMENTO, P. R. C.; COSTA, L. O. P. Prevalência da dor lombar no Brasil: uma revisão 
sistemática. Rio de Janeiro. Cad. Saúde Pública, 2015; 31 (6):1141-1155; ALMEIDA, R. S. H.; HENRIQUE, M. D.; DE MOURA, M. E. L.; KIRZNER, P. L.; 
TAVARES, K. A. PINTO, D. S.  Hérnia de Disco Lombar: Riscos e Prevenção. Rev. Ciênc. Saúde Nova Esperança, 2014. Dez;12 (2).

Docente orientador: Karolina Kellen Matias E-mail: karolinakellen@yahoo.com.br

Projeto(s) do curso: Nutrição
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Título CONSCIÊNCIA VERSUS CONSUMISMO, UM DESPERDÍCIO QUE PODE SER PREVENIDO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Atrelar a qualidade de vida ao consumismo é comum hoje em dia. Os objetos que podem adornar uma casa ou pessoa são infinitos e estão 
continuamente passando por processos de transformação e que na maioria das vezes procuram deixar ao consumidor uma ideia de evolução e 
necessidade.  Na tentativa de minimizar o consumo vem-se incorporando esse discurso de forma cada vez mais contundente. Há entretanto, que se 
pensar nos desejos particulares e isso perpassa por repensar atitudes e o modo de comportamento, a fim de proporcionar novos valores e paradigmas 
(PINTO E BATINGA, 2016). Justificativa: O desgaste ambiental é uma realidade presente em todas as comunidades e está intimamente relacionado ao 
modo de consumo, onde o indivíduo atua com propósitos consumistas ou com incentivos mercadológicos que não representam suas realidades. Assim 
esse projeto amplia ao modo de vida das populações, ideias simples, funcionais e resolutivas, para melhorar as escolhas ao consumo e o 
reaproveitamento de produtos que são descartados desnecessariamente. Objetivos: Despertar a consciência de reaproveitamento de objetos dentro 
do ambiente doméstico a fim de diminuir o consumismo e a produção de lixo. Apresentar modelos de reaproveitamento de objetos e alimentos que 
seriam descartados como resíduos. Criar estratégias que previnam o consumismo desenfreado. Metodologia: O projeto será desenvolvido em casas de 
apoio à comunidade. Haverá inicialmente exposição do assunto de forma dialogada, seguida à apresentação de técnicas de reaproveitamento de 
objetos, distribuição de panfletos educativos, de exposição de peças de artesanato com objetos reaproveitáveis e de confecção de objetos de uso 
doméstico com sobras de materiais oriundos do descarte doméstico e orientação de aproveitamento de alimentos que são sumariamente 
desperdiçados. Viabilidade Econômica Financeira: Serão confeccionados objetos de uso doméstico com sobras de materiais oriundos do descarte 
doméstico, que serão doados pela comunidade local. Caso haja qualquer outra despesa oriunda de papelaria, transporte público, gasolina, xerox ou 
outros que virem a surgir, essas serão efetivadas com recursos advindos da comunidade local, comunidade acadêmica ou doações de um modo geral. 
Metas: A meta primordial é o contato acadêmico com a comunidade local dentro de Instituições Filantrópicas que permitam aos pares um convívio 
harmonioso e enriquecido por conhecimentos adquiridos na prática educativa ambiental a que se propõe. A meta secundária é promover a consciência 
ambiental e a economia dos recursos naturais existentes, com a redução na produção de resíduos sólidos domésticos. Impacto Social: 	A comunidade 
será beneficiada pelo aprendizado e aperfeiçoamento dos temas abrangidos que envolvam a redução do consumo, o reaproveitamento de objetos de 
descarte e aumento da consciência de preservação ambiental. Abrangência Geográfica: O projeto abrangerá acadêmicos inscritos no grupo da 
Sustentabilidade que atualmente consta com 20 inscritos, podendo haver rodízio de alunos e de tarefas. Os locais escolhidos para a ação social incluem 
as Paróquias Nossa Senhora de Assunção e Sagrada Família, que já possuem convênio com a Instituição. A casa de acolhimento Mãe Benedita e outras 
que fizerem contato com o grupo Sustentabilidade, dentro desse projeto. A cada ação social realizada em áreas abertas, conta-se com público acima de 
300 pessoas e as orientações e minicursos com um público oscilante de 30 pessoas. Referências:  1. Godecke, M. V.; et al. O CONSUMISMO E A 
GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO BRASIL . Rev. Elet. em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental. v(8), nº 8, p. 1700-1712, SET-DEZ, 
2012.  2. Pinto, M. R.; Batinga, G. L. .Org, v. 14, n. 1, Edição Especial, 2016. p 30-43 SSN 1679-1827.

Docente orientador: Sandra Oliveira Santos E-mail: biosandra.so@gmail.com
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2019 - FESV

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título GARANTIA DE DIREITO DE PESSOAS IDOSAS: O CONHECIMENTO COMO FORMA DE PROTEÇÃO  

DESCRIÇÃO DO PROJETO
De acordo com o Ministério da saúde o brasil em 2016 tinha a quinta maior população idosa do mundo, sendo portanto um fenômeno social. A 
Constituição Federal de 1988, o Código Civil Brasileiro e o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003) deixam clara a necessidade do 
cuidado àqueles que dedicaram sua vida cuidando de seus familiares e que neste momento (a velhice) encontram-se na maioria das vezes debilitados 
física e emocionalmente. Em pesquisa exploratória anterior realizada em duas casas de repouso para idosos de um município do estado do ES  foi 
observado que dos 43 idosos que nelas se encontram 75% não recebem visita de seus familiares e 34% deles indicam o abandono afetivo e material 
como a causa de estarem institucionalizados. Impressionante dado é que todos os idosos disseram não conhecer o Estatuto do Idoso e ainda não 
terem ciência de que o abandono material e emocional podem gerar responsabilidades civis a seus filhos. Tais dados demonstram a falta de 
conhecimento dos idosos quanto aos seus direitos e quanto aos instrumentos jurídicos-legais que os garantem. Assim sendo o presente projeto de 
extensão tem como objetivo realizar ações como palestras e rodas de conversa sobre direitos inerentes a esta fase de desenvolvimento nos três 
centros de convivências de idosos localizados no município de Vitória. O trabalho justifica-se pois como  fora apresentado anteriormente os idosos não 
possuem conhecimento dos seus direitos e por isso acabam sofrendo danos psicológicos e materiais. A meta é que sejam realizadas uma palestra por 
mês entre entre abril e outubro de 2019 onde serão tratados temas relacionados ao direito dos idosos em diferentes os âmbitos do direito como por 
exemplo direitos penal, civil, tributário e previdenciário. Há viabilidade econômica haja visto que o presente projeto não gera custos a instituição. A 
busca do centro de vivencia de idosos pela parceria com as IES é constante e assim sendo acreditamos que não haverá problema de inserção nestes 
ambientes de assistência. O impacto social é relevante pois atualmente de acordo com o município mais de 100 idosos são atendidos em cada centro 
de convivência. A abrangência geográfica é o município de vitoria-es onde localiza-se a FESV.    TOALDO, Adriane Medianeira; MACHADO, Hilza Reis. 
Abandono afetivo do idoso pelos familiares: indenização por danos morais. Âmbito Jurídico. XV, v. 99, 2012. BARROS, Erika Emanuelle de. Abandono 
afetivo inverso: a responsabilidade civil dos filhos para com os pais idosos. 2016. ESPITIA, Alexandra Zolet; MARTINS, Josiane de Jesus. Relações 
afetivas entre idosos institucionalizados e família: encontros e desencontros. Arquivos Catarinenses de Medicina. BRAGA, Julio Cesar de Oliveira; 
FUKS, Betty Bernardo. Indenização por Abandono afetivo: a Judicialização do Afeto. DIAS, Maria Berenice et al. Manual de direito das famílias. Livraria 
do Advogado, 2015.

Docente orientador: Satina Priscila Marcondes Pimenta Mello E-mail: satinapm@gmail.com

Licenciaturas

Projeto(s) do curso: Pedagogia

Título OS ENTRELAÇAMENTOS DAS VIDAS/CORPOS NOS COTIDIANOS ESCOLARES: FORMANDO PROFESSORES/AS COM A DIFERENÇA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O debate em torno da formação continuada de professores/as, nas últimas décadas, veio se consolidando por meio do discurso de que a formação 
inicial não dá conta de suprir as necessidades dos rápidos processos de mudanças da/na sociedade.  Essa retórica junto aos interesses da classe política 
e econômica do país produziu um sentimento de desejo acerca da chamada “sociedade da informação”, termo que se tornou parte integrante de nosso 
tecido social, de nossas redes culturais e, de forma mais contundente, nas secretarias estaduais e municipais de educação. Nesse contexto, buscaremos 
a potência das redes de conversações e ações dos/nos encontros na escola. Problematizaremos o conceito de diferença a partir de Bhabha (2013) e a 
forma como é concebida na produção do currículo e nos processos de formação continuada, considerando as falas/narrativas nas redes de 
subjetividades compartilhadas (CARVALHO, 2009) nos cotidianos escolares. JUSTIFICATIVA: Para esta extensão e, diante do exposto, considerando o 
retorno veemente dos processos de padronização e normalização das políticas educacionais, propomos uma problematização, no sentido foucaultiano, 
acerca da produção de conhecimentos e da indissociabilidade política e prática dos processos formativos nos/dos cotidianos escolares. Nesse sentido, 
contextualizamos os processos de formação continuada de professores/as, problematizando e analisando os percursos dos movimentos balizadores 
das políticas de ações afirmativas e seus desdobramentos inscritos a partir das movimentações políticas do campo educacional. Com efeito, 
destacamos a defesa à igualdade de direitos que, segundo Oliveira (2013), [...] pressupõe, portanto, a aceitação e o reconhecimento das diferenças 
individuais e culturais que nos levam a buscar, e nos permitam escolher, umas e não outras formas de estar no mundo. A igualdade precisa incluir o 
direito à diferença (p.389). OBJETIVOS: Problematizar os processos de formação continuada de professores/as com a diferença, a partir dos currículos 
tecidos com as vidas/corpos que habitam e pulsam, em sua multiplicidade, nos/dos/com os cotidianos escolares. A partir disso, organizar encontros 
para momentos de formação continuada de professores/as nos fluxos e possibilidades de bons encontros, de disseminação de saberes e práticas, de 
novas/outras composições, proliferando sentidos e multiplicação de significados e significações. METODOLOGIA: serão organizados encontros 
semanais nos horários de planejamento de área, planejamentos individuais e coletivos, a partir de temas escolhidos junto à direção, à equipe 
pedagógica e professores/as, sempre relacionados à temática da extensão. Serão encontros de 3 horas (segunda a sexta-feira), na EEEM RENATO 
PACHECO, em Jardim Camburi - Vitória. Desses encontros serão produzidos documentos e relatórios que servirão para continuação de outras 
formações continuadas na escola. Esse processo será por meio da metodologia de redes de conversações que possibilitarão momentos de produção de 
conhecimentos e saberes emergidos do próprio cotidiano escolar. A Faculdade Estácio de Sá de Vitória apoiará com a bolsa disponibilizada neste edital 
e com o apoio didático-pedagógico. IMPACTO SOCIAL:  por meio dos encontros, esta extensão, possibilitará o repensar pedagógico a respeito da 
diferença, da diversidade em todas as suas dimensões e assim buscar uma educação de qualidade e equidade social. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: a 
extensão será realizada na EEEM Renato Pacheco, no bairro de Jardim Camburi, em Vitória, mesmo local da FESV e atende alunos/as de bairros 
adjacentes como:  Jardim da Penha – Vitória e Carapina – Bairro de Fátima – Hélio Ferraz no município de Serra.

Docente orientador: Fábio Luiz Alves de Amorim E-mail: fabio.amorim@estacio.br
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2019 - FESVV

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título DIREITO NAS RUAS: DIREITO COMO FERRAMENTA DE MULTIPLICAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CIDADÃ

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto de extensão propõe trabalhar junto a estudantes de uma escola de ensino médio de Vila Velha, tendo como ênfase promover o 
protagonismo juvenil em ações sobre Direitos Humanos. Para tanto, o projeto se dará nas seguintes etapas: análise de fontes sobre os Direitos 
Fundamentais pelos estudantes pesquisadores da FESVV e pesquisa de campo,  oficinas de Direitos Humanos para a comunidade escolar, formação dos 
estudantes (da escola e da FESVV) como multiplicadores para ações na escola e na comunidade como a produção de peças teatrais, exposições 
artísticas, palestras para a comunidade e artigos científicos sobre Direitos Fundamentais com a participação dos alunos da escola e da 
FESVV. 	  Justificativa:  A falta de reflexões sobre Direitos Humanos nas escolas dificulta a tomada de consciência dos alunos quanto ao seu papel na 
sociedade, além de desconsiderar preceitos estabelecidos pela Declaração da ONU que instituiu como possibilidade de implementação de uma 
sociedade internacional mais humana aquilo que chamou de “resposta educativa”, atribuindo à educação o lugar de transformação dos indivíduos, 
justificando a realização do projeto proposto.  Objetivos:  Objetivo Geral: Tendo como pontos estruturantes o Direito e a Educação, o objetivo geral 
do projeto se encontra em fomentar reflexões sobre Direitos Humanos e fomentar a prática educativa e mudanças atitudinais em estudantes de uma 
escola de ensino médio de Vila Velha.  Objetivos Específicos: ão sobre Direitos Humanos e Fundamentais. 
que representações os estudantes quanto ao conceito de direito e quanto à importância deste para a vida em sociedade. 
Direitos Humanos. ão artística, palestras, vídeos, canais na internet e textos científicos pelos estudantes. 
mudanças de percepções dos estudantes após a realização das oficinas sobre Direitos Humanos/Fundamentais.  2.	Metodologia   O 
desenvolvimento da proposta de extensão se dará em três etapas básicas, que se interconectaram: a pesquisa em fontes e desenvolvimento de análise 
sobre Direitos Fundamentais junto aos alunos da FESVV, a pesquisa de campo, a realização de oficinas sobre Direitos Humanos/Fundamentais junto aos 
alunos da escola, desenvolvimento de produtos e serviços sobre Direitos Humanos bem como de textos científicos, com a participação dos discentes 
da escola.  Viabilidade Econômico-financeira:  O projeto contará com a participação voluntária de alunos da IES juntamente com o professor 
responsável pela extensão, sem custos para a IES.  Metas:   - Realizar Oficinas de Direitos Humanos entre os alunos da Escola de Ensino Médio. - 
Realização de produções artísticas, palestras e textos científicos sobre Direitos Humanos pelos alunos da FESVV e da escola. - Participar da Mostra 
Científica da IES e da UNESA com textos produzidos pelos alunos da FESVV e da escola.  - Propiciar mudanças positivas no cotidiano escolar.  Impacto 
Social:  Uma vez que o projeto de extensão proposto visa a formação de multiplicadores sobre conhecimentos em Direitos Humanos, o seu impacto 
social se estenderá pelos bairros do entorno da escola onde se desenvolverá o projeto e da FESVV, tendo potencial de grande divulgação no município, 
pois é inédito na região.   3.	Referências Bibliográficas  BRASIL. Constituição (1988). Constituição [da] República Federativa do Brasil. São Paulo: 
Saraiva, 2015.  PARIS. Declaração universal dos direitos humanos. Disponível em: < http://www.onu-brasil.org.br/documentos_direitoshumanos.php> 
. Acesso em: 10 de maio de 2017.  SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 4 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 
2004.  WARAT, Luis Alberto. Direitos Humanos: subjetividades e práticas pedagógicas. In: SOUSA JUNIOR, José Geraldo de et. al (Org.). Educando para 
direitos humanos: pautas pedagógicas para a cidadania na universidade. Porto Alegre: Síntese, 2004.

Docente orientador: Aline de Souza Vasconcellos do Valle E-mail: alinesbof@hotmail.com
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Título ADMINISTRAÇÃO PARA TODOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Para que o desenvolvimento de uma região aconteça é necessário que surjam novos empreendimentos. O “Administração para Todos” é um projeto de 
extensão Social, Inovadora e Continuada que tem como objetivo incentivar e fomentar o empreendedorismo inovador por meio da seleção e 
capacitação dos empreendedores regionais. O Projeto “Administração para Todos” também busca envolver os alunos da graduação que possuem 
interesse em participar como colaboradores, disseminadores e agentes do conhecimento em gestão. INTRODUÇÃO: A educação, processo pelo qual o 
conhecimento é produzido, compartilhado, disseminado e transformado, exerce um papel fundamental na sociedade do conhecimento e da 
informação, responsabilizando-se pelo exercício da criação e geração de emprego e renda. Uma das formas de promover o desenvolvimento de uma 
região dá-se a partir da criação de novos negócios ou da expansão dos já existentes, ampliando assim a geração de emprego e renda. Para que isso 
ocorra é necessário impulsionar o empreendedorismo. Nesse contexto, uma faculdade comprometida com o desenvolvimento regional também deve 
focar no empreendedorismo no ensino, na pesquisa e na extensão. A extensão Social, Inovadora e Continuada funciona como elo entre a faculdade e a 
comunidade onde está inserida. Por meio da prática de extensão, a faculdade tem a oportunidade de levar até a comunidade os conhecimentos de que 
é detentora, produzidos através da pesquisa do ensino superior, buscando socializar e democratizar o conhecimento aos empreendedores regionais 
não tiveram acesso à faculdade.  JUSTIFICATIVA: O tema apresenta relevância, tanto no aspecto didático-pedagógico quanto no social, pois fomenta a 
geração de emprego e renda, além de proporcionar vivências de experiências que contribuem para a formação de todos os que nela estão inseridos. 
Alicerçado na premissa de que um modelo de negócio (Canvas) envolve a lógica do negócio e diz respeito à forma que a empresa funciona englobando 
as atividades, os processos, as pessoas e os recursos envolvidos de alguma forma no negócio. METODOLOGIA: O projeto “Administração para Todos” 
será realizado por meio de palestras, oficinas e workshops sobre gestão, negócios, empreendedorismo e inovação, orientações técnicas para a criação 
do Canvas – Business Model Canvas, projetos de novos produtos, processos ou serviços que possam atender à demanda local, nas quais estudantes de 
cursos superiores e técnicos são o público-alvo. As ações são coordenadas por um grupo de trabalho da Estácio VV. O projeto “Administração para 
Todos” será coordenado por um docente da Estácio VV e contará com a contribuição de outros docentes que tiverem interesse em participar. O 
desenvolvimento do projeto “Administração para Todos” será conduzido, sob a orientação do docente coordenador, por discentes de cursos 
superiores da Estácio VV e/ou discentes de cursos técnicos do CEET Vasco Coutinho que se inscreverem para participar do projeto. O projeto 
“Administração para Todos” selecionará empreendedores locais (Região da Grande Vitória) que se inscreverem para participar.  OBJETIVOS: Este 
projeto de extensão “Administração para Todos” tem como objetivo a capacitação, o incentivo e o fomento do empreendedorismo local através da 
inovação tecnológica gerando emprego e renda.  META: Capacitar 10 projetos empreendedores. Referências ETZKOWITZ, H. Reconstrução criativa: 
hélice tripla e inovação regional. Rio de Janeiro: Inteligência Empresarial/Crie/Coppe/UFRJ, n. 23, 2005. DOLABELA, Fernando. O Segredo de Luísa. 30. 
ed. São Paulo: Editora Cultura, 2011. GARCIA, Francilene Procópio. O Empreendedorismo inovador no Brasil (2008). Disponível 
em:<http://www.finep.gov.br/imprensa/revista/edicao6/inovacao_em_pauta_6_opiniao.pdf>. HISRICH, Robert D.; Michael P. PETERS; SHEPHERD, 
Dean A. Empreendedorismo. 5.ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. LOPES, Rose Mary A. Educação Empreendedora: conceitos, modelos e práticas. Rio 
de Janeiro: Elsevier. São Paulo: Sebrae, 2010.

Docente orientador: Gabriela Favarato Linhaus E-mail: gabrielaflinhaus@uol.com.br

Projeto(s) do curso: Ciências Contábeis

Título NÚCLEO ITINERANTE DE CONTABILIDADE APLICADA À INOVAÇÃO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto “Núcleo Itinerante de Contabilidade Aplicada à Inovação” surge com o intuito de realizar o aprimoramento acadêmico dos alunos do curso 
de Ciências Contábeis por meio de experiência prática no atendimento (assessoria contábil) a demanda da Comunidade Empresarial Inovadora 
caracterizada por STARTUP’S localizadas nas zonas de influência da IES. Tendo em vista o recente crescimento do número de ambientes voltados a 
inovação desruptiva (incubadoras, aceleradoras, etc), em análise preliminar identificou-se a existência de necessidade de orientação nas áreas de 
gestão, principalmente nos aspectos relacionados à constituição de empresas e outros temas envolvendo a contabilidade de startup’s. Neste sentido, 
haveria um fortalecimento dos processos de pré-incubação e incubação de empreendimentos com apoio nas áreas onde este não alcança e, em 
contrapartida, haveria um enriquecimento do conhecimento dos estudantes da Faculdade Estácio de Vila Velha que podem por em prática os seus 
conhecimentos adquiridos ao longo do curso, gerando valor real para os empreendedores atendidos. Têm-se aqui a ideia de elaboração de um 
escritório permanente de assessoria a comunidade em geral, principalmente à novos empreendedores com negócios incipientes e que necessitem de 
assessoramento técnico especiação na área contábil, diminuindo os custos de implantação de startup’s, gerando estímulo a formação e consolidação 
de sociedades civis e comerciais, e, viabilizando a capacitação da comunidade acadêmica na prática de assessoramento contábil, empreendedorismo, 
inovação e gestão de negócios.  Justificativa e Objetivo Em entrevista feita ao Jornal Folha de São Paulo, o atual Presidente da República eleito para o 
exercício de 2019-2022 (Bolsonaro) irá intensificar esforços de maneira a garantir que esforços práticos na área da tecnologia cheguem à população e 
no setor econômico, enaltecendo o empreendedorismo e o desenvolvimento científico no país (Folha de São Paulo, 2018). Assim, nota-se indícios de 
que o ano de 2019 seja marcado pelo incentivo na geração de novos negócios inovadores, negócios estes chamados de starup’s. De uma forma geral, 
empreendimentos voltados a atuar em ambientes com alto nível de inovação carregam uma característica comum: um alto nível de incerteza. É neste 
contexto que surge o projeto “Núcleo Itinerante de Contabilidade Aplicada à Inovação” com o objetivo principal de Instrumentar os empreendedores 
com conhecimentos básicos associados à gestão de empreendimentos. Metodologia e viabilidade econômico-financeira: A metodologia de execução 
dar-se-á num estilo de laboratório de práticas contábeis a ser realizado parte no ambiente da comunidade envolvida, parte nas dependências da 
instituição de ensino. Será composto dos seguintes momentos: 1 - Evento de sensibilização 2 - Elaboração de diagnóstico 3 - Aplicação de 
questionários. 4 - Análise dos resultados, indicando áreas de atuação dos alunos da Estácio. 5 - Entrevistas para a formação das equipes de trabalho 6 - 
Entrevistas aos empreendedores de startup’s 7 - Assessorias às empresas 8 - Relacionamento com a comunidade empresarial. Metas, Viabilidade 
Econômico-financeira e abrangência geográfica: Atender no mínimo 10% dos empreendimentos localizados em incubadoras de empresas. O projeto 
tem por objetivo utilizar as dependências da própria IES como sede (Laboratório de Práticas de Gestão – sala 109), sem necessidade de aporte de 
novos recursos. Além disso, o próprio projeto tem grande possibilidade de captação de recursos, seja por edital de fomento (a exemplo, FAPES, CNPQ), 
seja por contribuições dos parceiros envolvidos. Tem-se como zona de influência primária a cidade de Vila Velha e como zona de influência secundária 
a região da Grande Vitória. 2 principais aspectos de inovação: relacionar teoria x prática na formação dos alunos e projeto piloto para a implantação de 
unidade de atendimento a demandas de startup's.

Docente orientador: Emmanuel Marques Silva E-mail: empreendedor.ifes@gmail.com
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Título ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO: DESAFIOS TEÓRICOS PRÁTICOS DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Observa-se, no âmbito das escolas municipais de Vila Velha, um elevado número de crianças em defasagem idade série o que tem se constituído em 
um desafio para a educação do município. Assim, este projeto tem um duplo sentido. Por um lado, objetiva proporcionar um espaço e tempo de 
formação para os/as acadêmicos e, por outro, visa contribuir para a compreensão e a intervenção em um desafio educacional no 
município. JUSTIFICATIVA: tendo em vista a pluralidade de dificuldades em aprendizagem apresentadas por parte dos/as alunos/as da comunidade e, 
também, a necessidade prosseguirem seus estudos, serão realizadas atividades didáticas pedagógicas com vistas a reduzir a evasão e a reprovação 
escolar anos iniciais do ensino fundamental. O projeto se justifica se considerarmos que o acompanhamento didático-pedagógico proposto 
complementa e amplia os conhecimentos das crianças, ao mesmo tempo em que contribui para a formação de professores em processo de formação e 
recém formados/as em Pedagogia. Objetivos −	Acompanhar pedagogicamente os/as professores/as e os/as alunos/as da escola regular e do 
projeto; −	Estreitar as relações entre a escola, a família e a comunidade local; −	Elevar o rendimento escolar e a autoestima dos/as alunos/as 
participantes; −	Estimular o hábito da leitura como instrumento de auto realização, interação social e cultural;  METODOLOGIA: as atividades serão 
realizadas no turno inverso em que os discentes frequentam a classe regular. O acompanhamento didático-pedagógico refere-se, sobretudo, à 
realização de tarefas de casa, esclarecimento aos familiares e/ou responsáveis de dúvidas e comprometimento que os demais terão na disciplina de 
matemática e língua portuguesa, no cumprimento da agenda escolar. As aulas acontecerão no Centro Comunitário do bairro Vila Garrido (Vila Velha). 
Assim, será utilizada uma metodologia diferenciada, focada em jogos, brincadeiras e brinquedos que proporcionem as condições propícias para uma 
aprendizagem significativa, partindo das necessidades detectadas pelos/as docentes durante o período de sondagem diagnóstica e observações do/a 
professor/a titular das turmas em que os/as alunos/as estão inseridos. As atividades ocorrerão diariamente (de segunda a sexta), duas horas por dia. 
Mensalmente os/as docentes e supervisora farão relatos, em seu diário de registros, das atividades que estarão sendo desenvolvidas, socializando a 
metodologia utilizada, troca de experiência e situações de aprendizagem que se fazem necessárias rever. Também serão realizadas oficinas com as 
famílias locais buscando dialogar sobre o papel da família na gestão da escola, a relevância do acompanhamento familiar do processo de escolarizações 
dos/as filhos e ainda oficinas demandadas pela própria comunidade. Essas atividades vão ocorrer em dias e horários que as famílias possam participar 
com temas do seu interesse. Viabilidade econômico-financeira: o projeto será financiado com subsídio da Prefeitura Municipal de Vila Velha, com 
apoio estrutural do Centro Comunitário. O apoio da Faculdade Estácio será no âmbito pedagógico, cabendo a esta instituição de ensino somente a 
concessão da bolsa prevista neste edital. IMPACTO SOCIAL: considerando que o projeto vai abranger alunos/as que estão inseridos em uma 
comunidade periférica será de suma importância para o desenvolvimento local. Pode-se também considerar o impacto social que o projeto terá na 
formação de futuros professores e no desenvolvimento de relações mais estreitas entre a escola, as famílias e a comunidade local. ABRANGÊNCIA 
GEOGRÁFICA: o Projeto será desenvolvido em um Centro Comunitário do Bairro Vila Garrido, comunidade periférica do município de Vila Velha, em 
que o índice de evasão e reprovação escolares é bastante acentuado. Vai atender a crianças dos anos iniciais do ensino fundamental. No âmbito da 
Estácio o projeto envolverá acadêmicos, professores e egressos do curso de Pedagogia da FESVV.

Docente orientador: Elda Alvarenga E-mail: elda.alvarenga@estacio.br

Título METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: O SUJEITO COMO PROTAGONISTA NO 
DESENVOLVIMENTO DE CONCEITOS MATEMÁTICOS   

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÂO: As metodologias ativas de ensino e aprendizagem podem contribuir e impactar nas formas de ensinar e aprender quando são planejadas 
para compor os planos de ensino e planos de aula, por exemplo, associadas aos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais (ZABALA, 1999). 
Nesse contexto, a ideia de realizar este projeto de extensão surgiu com base na minha reflexão sobre as aulas de Matemática que leciono e nas 
experiências vivenciadas em Educação Matemática nos dois cursos de extensão já realizados: Aprendizagem significativa em Ciências Naturais e 
Matemática: explorando o pensar e o fazer a partir de propostas metodológicas em sala de aula (2017) [finalizado] e Laboratório de Educação 
Matemática (LEM): confecção de material didático em Educação Matemática (2018) [em andamento]. Muitos autores demonstram experiências 
oriundas de seus estudos sobre as metodologias ativas aplicadas na Educação Matemática: design thinking na formação de professores (ROCHA, 2018), 
metodologias ativas de aprendizagem em salas sem paredes (SENNA et al., 2018) e e-portfólio (GALVÃO; FERREIRA, 2018). Entretanto, a ideia de 
metodologia ativa não é nova, mas pode ser inovadora. Diversos autores, como por exemplo, Dewey (1978), Vigotski (2000) e Freire (1970) já 
defendiam que as relações entre educador e educando devem acontecer na horizontal e mediadas pelo diálogo. O indivíduo é entendido como agente 
ativo no processo de ensino-aprendizagem. Assim sendo, a utilização de metodologias ativas pode despertar a autoestima e a autonomia do/a 
estudante e, por consequência, proporcionar uma nova percepção do fazer Matemática. JUSTIFICATIVA, IMPACTO SOCIAL E ABRANGÊNCIA 
GEOGRÁFICA: As razões que justificam a elaboração deste projeto são: nos dias atuais, há uma grande necessidade de que os/as professores/as 
desenvolvam competências profissionais para preparar os/as estudantes numa formação crítico social. É preciso, portanto, oportunizar novas formas 
de ensino por meio de metodologias ativas de aprendizagem, que podem ser utilizadas como recurso didático na prática docente cotidiana; OBJETIVO 
GERAL: Apresentar e desenvolver metodologias ativas em Educação Matemática para o ensino e a aprendizagem de conceitos matemáticos para o 
aperfeiçoamento da formação inicial e continuada de professores/as e estudantes, promovendo a integração das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão; METODOLOGIA: A metodologia utilizada para a realização do projeto foi planejada para ser executada em cinco momentos distintos, porém 
complementares: 1º MOMENTO: preparação dos materiais e divulgação do curso; 2º MOMENTO: desenvolvimento da fundamentação teórica sobre as 
Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem, Educação Matemática e Base Nacional Comum Curricular (BNCC); 3º MOMENTO: aplicação das 
metodologias ativas para o desenvolvimento de conceitos matemáticos de acordo com a BNCC; 4º MOMENTO: apresentação dos planos de aula e 
aplicação das metodologias ativas pelos participantes do curso de extensão em relação aos conceitos matemáticos definidos, conforme a BNCC; 5º 
MOMENTO: meta-análise sobre o processo vivenciado e avaliação do curso; METAS E RESULTADOS ESPERADOS: espera-se que as metodologias ativas 
sejam utilizadas como forma de instigar o processo de ensino e aprendizagem, contribuindo para a formação da autonomia dos/as professores/as e 
dos/as estudantes, despertado a curiosidade, contribuindo para tomadas de decisões individuais e também de forma coletiva; VIABILIDADE 
ECONÔMICO-FINANCEIRA: compra de materiais de papelaria (em geral) para a realização das atividades; impressões de materiais (textos, dentre 
outros) para o estudo dos grupos; impressão dos certificados para a entrega no final do curso; PRINCIPAL REFERÊNCIA: BACICH, L.; MORAN, J. (Orgs.). 
Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso, 2018.

Docente orientador: Raphael Pereira E-mail: raphaelpharma@hotmail.com
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PROJETOS DE EXTENSÃO 2019 - UNESA

Ciências Jurídicas

Projeto(s) do curso: Direito

Título CENTRO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA FAMILIAR 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O presente projeto de extensão consiste no estabelecimento de um centro de proteção, amparo e combate ao fenômeno da violência familiar, 
endêmica na área de abrangência do núcleo de prática jurídica da Universidade Estácio de Sá de Sulacap. Justifica-se o recorte do objeto na 
observação realizada pelos colaboradores do NPJ Sulacap que relatam que, dentro dos atendimentos realizados aos assistidos na área de direito de 
família, o tema “violência familiar” é sempre uma tensão presente, quando não é uma determinante do atendimento em questão. Este projeto de 
extensão se iniciará com uma pesquisa acerca da natureza e incidência do fenômeno na área de abrangência do NPJ Sulacap a fim de confirmar os 
achados iniciais que justificam o presente projeto bem como para compreender como a violência familiar se manifesta na região objeto do projeto de 
extensão. Uma vez que tenhamos estabelecido o perfil etnográfico da violência familiar na região, iniciaremos a interface com a comunidade do 
entorno acadêmico oferecendo atendimento jurídico especializado à estas vítimas, bem como pretendemos estender nossos objetivos com vistas à 
conscientização e educação do público regional. Para tal, pretendemos criar e utilizar, como material pedagógico de referência, uma cartilha de cunho 
lúdico, cujo conteúdo contemple as vicissitudes que caracterizam o fenômeno da violência familiar, criando, assim, novos conceitos sociais acerca das 
questões relacionadas ao gênero, tendo como foco central o combate à violência familiar. OBJETIVOS  GERAIS Registrar, mensurar e descrever o 
fenômeno da violência doméstica na área de abrangência do projeto, com o intuito de subsidiar os órgãos púbicos responsáveis pela área com dados 
científicos para a criação e adoção de políticas públicas de prevenção, proteção e amparo às vítimas da violência doméstica. Combater a violência 
doméstica em suas diversas formas de manifestação, oferecendo ao público em geral, por meio de instrumentos educativos, condições de identificar as 
causas do fenômeno e as formas mais eficazes de prevenção. ESPECÍFICOS Implementação do grupo de pesquisa Observatório da Violência Familiar e 
Violência de Gênero na Zona Oeste, no qual serão desenvolvidas atividades de pesquisa acadêmica e divulgação científica para a comunidade no 
entorno da universidade; Criação do Centro de Enfrentamento da Violência Familiar na unidade Sulacap, onde serão desenvolvidas atividades de 
conscientização, apoio jurídico, psicológico e mediação envolvendo vítimas da violência familiar da região; METODOLOGIA Inicialmente realizar-se-á 
pesquisa de campo para coleta de dados nos estabelecimentos judiciários e policiais, nos anuários e registros estatísticos, e nesta fase da pesquisa será 
utilizado o método exploratório. Para a elaboração do material pedagógico, serão consolidados os dados coletados, iniciando o processo de 
interpretação e adaptação desses à realidade da amostra a ser atingida. RECURSOS MATERIAIS E FINANCEIROS O projeto não depende de insumos 
substantivos, uma vez que se insere dentro da atividade própria do NPJ da instituição, demandando, circunstancialmente, recursos para deslocamento 
da equipe para a apresentação do projeto no entorno da comunidade acadêmica bem como eventuais bolsas a serem oferecidas como estímulo aos 
alunos monitores do projeto. IMPACTO E ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA PRIMÁRIO Vítimas e familiares da violência doméstica dos bairros de Bangu, 
Campo dos Afonsos, Deodoro, Gericinó, Jardim Sulacap, Magalhaes Bastos, Mallet, Padre Miguel, Senador Camará, Realengo e Vila Militar. 
 
SECUNDÁRIO Alunos da rede pública do entorno acadêmico, sindicatos, associações de classe, empresas públicas e privadas e público em 
geral. REFERÊNCIAS CRESWELL, John W., Research design: qualitative, quantitative, and mixed method approaches. 2ª Ed. Housand Oaks - EUA: Sage 
Publications, 2003. THIOLLENT, M.  Metodologias da pesquisa-ação.  São Paulo: Cortez, 1998.

Docente orientador: Paulo José Pereira Carneiro Torres da Silva E-mail: paulo.ctorres@estacio.br

Título ESTÁCIO EXTRA MUROS: MAPEAMENTO DOS CONFLITOS FUNDIÁRIOS NO TERRITÓRIO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A proposta tem por objeto a continuidade do projeto de extensão “Estácio Extra- Muros: mapeamento dos conflitos fundiários no território da cidade 
do Rio de Janeiro”, em execução no presente ano de 2018 e tendo por fundamento a consolidação da política acadêmica de extensão do curso de 
Direito do campus Nova América, à luz das suas singularidades e do instrumental teórico do Direito da Cidade. A opção pela temática dos conflitos 
fundiários justifica-se por sua atualidade, relevância e natureza constitucional, além da estrita conexão com as especificidades próprias do campus 
Nova América. Localizado em área urbana, no bairro de Del Castilho, rodeado de várias comunidades situadas nas cercanias do campus: Complexos do 
Alemão e do Cruzeiro, Manguinhos, Jacarezinho, Águia de Ouro, Parque União de Del Castilho, além do ponto de crack Bandeira 2, evidências do 
processo de favelização, déficit de políticas habitacionais e de regularização fundiária e da intensificação dos conflitos fundiários. Nesse sentido, o 
objeto precípuo do projeto de extensão “Estácio Extra- Muros...” é a ampliação da rede de relações institucionais da UNESA e a  reflexão da 
comunidade acadêmica sobre o processo de uso e ocupação desordenada do solo urbano no contexto do movimento de reestruturação urbana ditado 
por disputas fundiárias, remoções sem reassentamento e pelo processo de financeirização e gentrificação  em importantes trechos do território da 
cidade do Rio de Janeiro. As atividades acadêmicas internas e externas aqui propostas estão centradas na concepção de extensão universitária em 
conexão com o art. 207 da CRFB/88 e na defesa de relações mais estreitas entre entre a UNESA e a sociedade, notadamente na ordenação espacial do 
Rio de Janeiro, base territorial de suas origens e local de sua sede

Docente orientador: Magna Corrêa de Lima Duarte E-mail: mag.correa17@hotmail.com
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Título METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM PARA ALÉM DOS MUROS DA UNIVERSIDADE: DIREITOS HUMANOS.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Na unidade Resende tem um projeto interdisciplinar desenvolvido pelos cursos de Direito, Pedagogia e Psicologia intitulado de Metodologias Ativas de 
Aprendizagem para além dos muros da Universidade. Esse projeto tem como objetivo trabalhar com instituições escolares da Educação Básica para a 
divulgação e implementação de metodologias que promovam maior participação dos alunos no processo educacional e uma aprendizagem mais 
significativa. Considerando também as hipóteses de total desconhecimento e violação de direitos humanos da comunidade, 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. O impacto social deste projeto se dará em dois aspectos: o 
primeiro impacto será na comunidade escolar que terá uma parte do seu corpo docente realizando uma formação continuada podendo assim proceder 
com seus discentes; e, o segundo impacto será em nossos alunos que terão a oportunidade de ampliar o seu conhecimento prático profissional tanto 
quanto a metodologias ativas, como tratando sobre Direitos Humanos. Participarão deste projeto alunos de diversos cursos, já que disponibilizados a 
todos através de Edital enviados à todos Coordenadores de curso do campus Resende, não somente aos alunos do Curso de Direito, mas também 
alunos-monitores dos cursos de Direito e Pedagogia que já fazem parte do Pacto Universitário em Educação em Direitos Humanos do MEC. Os 
objetivos específicos são: capacitar os discentes participantes do Projeto quanto as metodologias ativas mais utilizadas/eficazes, bem como sobre 
como tratar sobre os Direitos Humanos; realizar reuniões mensais de planejamento com os discentes participantes; firmar parceria com instituições 
escolares da Educação Básica; auxiliar os discentes participantes na capacitação dos docentes das escolas parceiras, tanto quanto a metodologia ativa 
como dos Direitos Humanos; realizar oficinas, debates e mesas redondas nas escolas parceiras para tratar dos Direitos Humanos; promover a interação 
com outros cursos da campus Resende, naquilo que for pertinente, considerando seus objetivos; promover a aproximação dos docentes e discentes 
dos Cursos de Direito do campus Resende com a sociedade civil organizada, firmando convênios e parcerias com ONGs, movimentos sociais e afins; 
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 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 disponibilizados na biblioteca e/ou pelo acesso aos bancos de dados. Diante desta realidade não há a priori a necessidade de 
investimento financeiro nesta pesquisa. Os alunos participantes receberão horas de atividades acadêmicas complementares, nas modalidades e 
quantitativos designados em regulamento interno da UNESA. A meta neste projeto é capacitar pelo menos 03 docentes da escola parceira, aplicar a 
metodologia em suas turmas de alunos da Educação Básica, em média impactando 60 alunos por docente das referidas redes. Com esta proposta será 
beneficiada 01 escola da rede pública e 01 da rede privada no município de Resende.

Docente orientador: Juliana Fernanda Barbosa Vianini E-mail: juliana.vianini@estacio.br

Título NÚCLEO DE EXTENSÃO E PESQUISA DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Núcleo de Extensão e Pesquisa de Acessibilidade e Inclusão (NEPAI) foi criado no ano de 2017, face ao grande desafio relacionado aos direitos da 
pessoa com deficiência no Brasil, no contexto da observância e cumprimento do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal nº 13.146/15) que visa 
à efetiva inclusão da pessoa com deficiência, garantindo-se a convivência entre os atores sociais com e sem deficiência.  Nos dois primeiros anos do 
NEPAI o projeto de extensão social alcançou diferentes espaços sociais, contribuindo para a difusão de pesquisas realizadas no Programa de Pós-
graduação Stricto Sensu da Universidade Estácio de Sá, pesquisa realizada por intermédio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e 
das atividades do grupo de pesquisa Observatório de Políticas Públicas, Direito e Proteção Social.  Justifica-se a renovação do projeto diante das 
permanentes demandas sociais e a ampliação do seu alcance no ano de 2018. Para o ano de 2019, além da continuidade do trabalho relacionado às 
pessoas com deficiência, pretende-se ampliar o foco contemplando a inclusão de pessoas LGBT+, de negros e de índios, ampliando o trabalho de 
combate à discriminação, à intolerância, à xenofobia e ao racismo, sem preconceito de origem, raça, sexo, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação. É nesse contexto de relevância social e solidariedade que se propõe a renovação do Projeto de Extensão Social denominado Núcleo de 
Extensão e Pesquisa de Acessibilidade e Inclusão (NEPAI). São objetivos do NEPAI: • Promover encontros, seminários, cursos, palestras, oficinas, mesas 
redondas de reflexão, discussão, sensibilização e qualificação dos colaboradores, discentes e comunidade externa para a temática da acessibilidade e 
inclusão. • identificar, produzir e tornar visíveis os dados relativos à acessibilidade e inclusão das comunidades interna e externa da UNESA. • 
Estabelecer ações que ampliem o acervo bibliográfico, audiovisual, entre outros, relacionados à temática de acessibilidade e de inclusão, 
contemplando a sua diversidade.  • Oportunizar espaços de reconhecimento e interação entre pessoas com deficiência e sem deficiência da UNESA e 
seus entornos, numa perspectiva de solidariedade e inclusão, contemplando a diversidade existente em nossa sociedade, sem preconceito de origem, 
raça, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação.  No que se refere ao método, tomaremos o materialismo histórico dialético como 
referencial a ser adotado que como sabemos, encontra-se visceralmente ligado a um projeto revolucionário, onde se destaca a indissociável conexão 
entre elaboração teórica e formulação metodológica. O materialismo histórico dialético consiste na interpretação da realidade, visão de mundo e 
práxis.   O projeto tem viabilidade econômico-financeira e não depende de recursos institucionais. O impacto social pretendido é no sentido da 
contribuição da UNESA, por intermédio do ensino, da pesquisa e da extensão em relação à temática. O presente projeto traz as seguintes hipóteses de 
trabalho e metas a identificar: como as ações institucionais focadas nas questões relacionadas a temática envolvendo acessibilidade e inclusão são 
percebidas pela comunidade interna e externa.  O Projeto de Extensão Social permanecerá sendo desenvolvido na área de atuação da Universidade 
Estácio de Sá, ou seja, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, sem prejuízo da possibilidade de atividades em outros estados da federação ou em 
outros países.   Referências: FREIRE, Paulo. Conscientização: Teoria e Prática da Libertação, uma introdução ao pensamento de Paulo Freire. São 
Paulo: Cortez & Moraes, 1979. GUIMARÃES, A. S. A. Racismo e anti-racismo no Brasil. São Paulo: Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo; Ed. 
34, 1999. MITTLER, Peter. Educação inclusiva: contextos sociais. Porto Alegre: Artmed, 2003. MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão Escolar: O que 
é? Por quê? Como fazer? São Paulo: Moderna, 2003.

Docente orientador: Carlos Alberto Lima de Almeida E-mail: carlos.almeida@estacio.br
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Título NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO JURÍDICO E PSICOLÓGICO À COMUNIDADE LGBT+ ILHA DO GOVERNADOR

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, queers e intersexuais (LGBTQI) sofrem violações flagrantes, incluindo assassinato, estupro, mutilação, 
tortura, detenção arbitrária, sequestro, agressões físicas e mentais, intervenções cirúrgicas forçadas, inviabilização de mudança de nome, assédio 
moral no ambiente de trabalho, entre outras formas de violência. Mais de 70 países de todo o mundo hoje ainda criminalizam as relações 
homossexuais, e em alguns deles a pena de morte pode ser aplicada, de acordo com o relatório publicado pela Comissão da Assembleia Geral da ONU 
em dezembro de 20111, que trata dos direitos humanos e questões humanitárias e sociais. Portanto, há necessidade de medidas efetivas contra a 
discriminação que abranjam as esferas pública e privada, ressaltando a necessidade de construir uma comunidade aberta para compreender e 
respeitar a diversidade sexual e de gênero. Nesse sentido, o projeto criará o  Núcleo especializado de atendimento jurídico e psicológico para casos de 
violação de direitos LGBT+ da Ilha do Governador, doravante designado pela sigla NEAJP-LGBT+, em articulação entre os cursos de Direito e Psicologia, 
para atendimento aos casos de violações de Direitos Humanos da Comunidade LGBT+ do bairro. JUSTIFICATIVA. As atividades de extensão, em uma 
interlocução entre academia e sociedade civil, apresentação possibilidades de emancipação humana e soluções judiciais e extrajudiciais dos conflitos 
gerados pelas violações à direitos humanos. METODOLOGIA. O projeto está pautado em três principais eixos integradores: Considerando os objetivos 
do projeto as atividades de pesquisa e extensão estão relacionadas com as seguintes áreas designadas pela Política Nacional de Extensão Universitária: 
Direitos Humanos e Justiça; Saúde. O eixo Áreas Temáticas tem por objetivo nortear a sistematização das ações de Extensão Universitária em duas 
áreas correspondentes a grandes focos de política social. Território e Grupos Populacionais. O eixo Território e Grupos Populacionais destina-se à 
promoção da integração, em termos espaciais, das ações extensionistas, assim como das políticas públicas com as quais elas se articulam. Essa 
integração faz-se necessária já que o território, em si mesmo, pode se constituir tanto em matriz de reprodução de desigualdades sociais e de exclusão, 
vinculadas às condições precárias de vida urbana e às dimensões qualitativas de pobreza urbana para um contingente expressivo da população, com 
espaços de construção de representações sociais negativas (internas e externas). A delimitação espacial das atividades de pesquisa e extensão 
viabilizará:  a observação da psicogeografia do bairro Ilha do Governador; a compreensão da operacionalização de políticas púbicas específicas locais, 
destinadas à comunidade LGBQI do bairro; a análise do território como espaço de exclusão e desigualdade sociais; o estudo dos casos de violação de 
direitos da comunidade LGBT+ a partir da análise estrutural e socioeconômica do bairro Ilha do Governador. VIABILIDADE FINANCEIRA. A realização das 
atividades do projeto depende, para além das instalações e equipamentos do NPJ e do SPA: 2 resmas mensais para impressão de petições, 
requerimentos administrativos e documentos. METAS. O número de atendimentos dependerá da capacidade de oferta a cada semestre letivo, das 
ações de divulgação e parceria com a sociedade civil organizada. A principal meta é a interlocução entre academia e sociedade civil, criando identidade 
entre IES e bairro. IMPACTO SOCIAL. Criação de espaço de referência LGBT+ no bairro, com oportunidade de assistência à comunidade. ABRANGÊNCIA 
GEOGRÁFICA: Bairro Ilha do Governador. REFERÊNCIAS. Metodologia para Projetos de Extensão Universitária. Disponível em 
https://www.comunidadedeaprendizagem.com/uploads/materials/208/58ccdbd131c42ed6515fa1df582e24d7.pdf; Reconhecimento de Direitos LGBT. 
De Stonewall à ONU. GORISCH, Patrícia; Homoafetividade de os Direitos LGBTI. DIAS, Maria Berenice.

Docente orientador: Carlos Alfredo Goulart Ventura E-mail: carlosalfredo_advogado@hotmail.com

Título PROGRAMA DE APRENDIZAGEM (APRENDIZ LEGAL) COMO MEIO DE INSERÇÃO SOCIAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O presente trabalho tem como objetivo promover ações com discentes e jovens de escolas públicas a fim de dar direção na busca pelo primeiro 
emprego, esclarecendo os direitos e deveres do jovem aprendiz. Buscará ainda o contato com empresários locais, a fim de promover o entendimento 
acerca da importância do programa de aprendizagem como meio de formação de sua mão de obra além da contribuição social da empresa para com a 
sociedade onde está inserida. Para o jovem aprendiz o programa de aprendizagem, além dos conhecimentos teóricos adquiridos nos cursos de 
formação, representa a obtenção ganhos econômicos e prática profissional, constituindo meio de inserção social no mercado trabalho, sendo ainda 
instrumento de afastamento desse jovem da criminalidade. Dessa forma, verifica-se que fomentar o entendimento e multiplicar conhecimento sobre o 
tema representa importante meio de levar a Universidade Estácio de Sá “para fora de seus muros”, agregando seu valor na sociedade, além de 
aumentar a sua visibilidade no contexto local e reafirmar seu compromisso de educar para transformar.   Justificativa O presente trabalho se justifica 
pela necessidade de possibilidade de promover discussões acerca do programa de aprendizagem aos jovens estudantes de menor poder aquisitivo, 
suas vantagens e oportunidades. Assim como demonstrar aos empresários as oportunidades de agregação de valor e a sua contribuição para a 
sociedade. Para a Unesa haverá importantes ganhos em termos de divulgação de seu nome e em sua missão de educar para 
transformar.  Metodologia O tema será desenvolvido com base na metodologia dedutiva, utilizando informações legais sobre o tema e análise do 
contexto social local, em especial relacionada aos jovens com idade entre 14 e 24 anos de escolas públicas. Também será utilizado o método expositivo 
em palestras e promoção de debates com os discentes da Estácio Resende, alunos de escolas públicas empresários locais.  Viabilidade econômico-
financeira Além de promover a conscientização do jovem de menor poder aquisitivo na busca de uma formação profissional aliada à prática, levará o 
nome da Unesa “para fora dos muros da Universidade”, propiciando que mais pessoas conheçam a instituição e sua contribuição para a 
sociedade. Além disso, o trabalho pretende atingir o empresariado local a fim de fomentar o crescimento do programa de aprendizagem, promovendo 
a inserção do jovem no meio social e no mercado de trabalho.  Metas O programa de extensão terá como meta atingir o público jovem de 14 a 24 de 
anos de escolas públicas (03) na cidade de Resende, além de promover uma aproximação do empresariado, por meio da promoção de palestra/debate 
sobre o tema, além da inclusão de discentes no programa, contribuindo dessa forma para que a Estácio reafirme o seu compromisso de educar para 
transformar.  Impacto Social O referido programa de extensão terá como impacto social a conscientização do jovem em idade entre 14 e 24 anos 
para sua inserção no mercado de trabalho através do programa de aprendizagem, assim como da conscientização de empresários para a importância 
da contratação dos jovens como meio de formação de sua mão de obra, além de sua contribuição social, assim como da Estácio Resende.   
Abrangência Geográfica  O trabalho será desenvolvido na cidade de Resende/RJ, em bairros num raio de até 10km da Unesa.  Referências APRENDIZ 
LEGAL. Disponível em: <http://site.aprendizlegal.org.br/>. Acesso em 09 nov. 2018 Lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10097.htm>. Acesso em 09 nov. 2018. CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho de acordo com a 
Reforma Trabalhista. 15 ed. São Paulo: Editora Método, 2018. NASCIMENTO, Amauri Mascaro; NASCIMENTO, Sônia Mascaro. Iniciação ao Direito do 
Trabalho de acordo com a Reforma Trabalhista.  41 ed. São Paulo: Editora LTR, 2018.

Docente orientador: Andreza Molinario Procopio E-mail: andrezamolinario@gmail.com
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Título ARQUITETURA DA MEMÓRIA: O MOINHO DO QUILOMBO DE BOA ESPERANÇA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
	 O Quilombo da Boa Esperança é uma comunidade nas terras da antiga Fazenda da Boa Esperança, Areal. Hoje as famílias da população quilombola 
ainda habitam esse território, vivendo em crescente distanciamento das tradições, saberes e fazeres que no passado integravam aquela população no 
sentido identitário de Comunidade. Propõe-se investigar o que já foi perdido, restituindo o sentido de identidade comunitário baseado na coleta e 
reunião dos fragmentos de memória, das histórias contadas e compartilhadas entre as famílias, das receitas baseadas na agricultura local e no 
impedimento que o processo de esquecimento se estabeleça. As informações de origem estão imersas em fragmentos de documentos e a perpetuação 
de relatos e histórias fundamentados na tradição oral. E aí, em meio ao que restou da antiga propriedade rural, as ruínas do antigo moinho: 
cruzamento entre patrimônio material e imaterial, compreendendo tanto as técnicas, os saberes e fazeres como os encontros, os eventos, as histórias 
contadas durante as atividades de trabalho. O moinho cruza arquitetura e lenda, memória e esquecimento. A população quilombola precariamente 
busca reconstruí-lo. Usam materiais diversos e improvisam técnicas na busca da forma original lembrada. Desejam fazer girar a roda do tempo e 
recobrar o ciclo onde passado e presente encontram continuidade.  		 Objetivos		 O projeto visa recuperar a estrutura híbrida que compõe o antigo 
Moinho de cana do Quilombo da Boa Esperança: a junção de patrimônio material e imaterial que compõe a estrutura, ou seja, o elemento 
arquitetônico em ruínas e todo o aparato imaterial que o envolve: os hábitos, os encontros, as receitas, as tradições. Elementos que permitem escapar 
das dificuldades do cotidiano, e dar significado aos saberes e fazeres comunitários onde materialidade e imaterialidade são indissociáveis. A ruína do 
elemento arquitetônico é também a constatação do esquecimento e do gradativo apagamento da memória coletiva daquele grupo social. Ainda que se 
tenha em conta que o tempo promove alterações e modifique os laços sociais, o que se objetiva no objeto da pesquisa é a tentativa de reconstrução 
de parte das tradições locais perdida pelo esquecimento de determinados saberes e a descontinuidade de hábitos tidos como caros à comunidade. É 
cooperar para que a própria coletividade viabilize seu projeto de reconstrução do moinho e recuperação das histórias e atividades que trazem sentido 
à essa tarefa. Paralelamente à reconstrução material do moinho de cana, é importante reconquistar as antigas ferramentas utilizadas para refazer as 
tradicionais receitas de rapadura, melaço e alimentos tradicionais a ele relacionado. A viabilização desse processo acredita na capacidade local em 
retomar a consciência de seu valor como patrimônio cultural. É importante frisar o processo de cooperação, onde o pesquisador atuará como um 
mediador, permitindo que a população se reconheça como parte da história viva daquela comunidade e permitindo que seu saber fazer seja mais uma 
vez ser despertado. Metodologia Propõem-se que a comunidade participe ativamente do projeto. Faremos  levantamento dos subgrupos existentes 
no local e a investigação das relações de origem e parentesco, demarcando que tipo de atividade de subsistência cada grupo realiza, e as continuidades 
entre atividades contemporâneas e a tradição local. Promoveremos encontros com a participação dos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo, 
unindo distintas realidades na troca de informações entre os participantes no projeto. Esses encontros debaterão a restauração patrimonial material e 
a revitalização da cultura imaterial e as tradições locais.  Viabilidade econômico-financeira  A viabilidade é garantida pois é local de fácil acesso, de 
carro ou ônibus. A participação dos alunos é voluntária. As técnicas e materiais a serem utilizados de baixo custo e matéria prima local.

Docente orientador: Nelson Ricardo Ferreira da Costa E-mail: n6r2@yahoo.com.br

Título PROJETO SOCIAL ESTÁCIO: AUXILIANDO JOVENS NA SUA FORMAÇÃO ACADÊMICA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Campus da Universidade Estácio de Sá, Praça XI está localizado próximo a algumas comunidades carentes, que possuem diversos jovens que estão 
sujeitos a influência do tráfico de drogas. Por ser um centro de tecnologia possui estudantes que tem em seu currículo disciplinas que possibilitam 
auxiliar jovens destas comunidades em aulas de reforço de Matemática e uso de software CAD.  1.2	JUSTIFICATIVA As favelas e comunidades 
carentes da nossa cidade estão repletas de jovens que se deixam levar pelas facilidades oferecidas pelo tráfico, sem se dar conta que existem outras 
possibilidades. É através da educação que novas oportunidades surgem e que sonhos começam a ser construídos. Uma maneira de ajudarmos aos 
jovens carentes a começarem a construir novos sonhos e criar uma nova geração de futuros professores é dando a ambos a oportunidade de 
experimentar. Aos alunos carentes, será dada a oportunidade de conhecer ferramentas CAD e terem aula de reforço de matemática e aos graduandos 
a oportunidade de experimentar a profissão docente.  1.3	OBJETIVOS Este trabalho tem como objetivo criar um ambiente educacional que ofereça  
aulas de reforço em Matemática e aulas sobre software CAD a alunos carentes de comunidades vizinhas ao Campus Praça XI.  1.4	METODOLOGIA A 
metodologia deste projeto será dividida nas seguintes etapas: 1.	Seleção de alunos dos cursos de engenharia e arquitetura para tutoria. Será lançado 
um edital, onde o histórico dos candidatos será analisado, considerando as notas das disciplinas pertinentes aos temas deste trabalho. Os alunos de 
engenharia serão os responsáveis pela tutoria das aulas de reforço de Matemática e os alunos de arquitetura pela tutoria aos cursos de AutoCAD e 
SketchUp. 2.	Seleção de jovens carentes das comunidades do entorno do Campus Praça XI. As vagas para as aulas de reforço de Matemática, de 
AutoCAD e SketchUp serão oferecidas a alunos carentes que possuam a menor renda, matrículas ativas em instituições de ensino e que apresentem 
bom rendimento escolar. 3.	Para as aulas de reforço em Matemática serão oferecidas 30 vagas, divididas em 3 turmas com 10 alunos cada. Para 
tutores, serão selecionados 3 alunos dos cursos de engenharia. Os espaços físicos para as aulas, serão salas de aula do Campus Praça XI, no turno da 
tarde. As aulas serão oferecidas durante todo o ano. 4.	Para as aulas de SketchUp e AutoCAD serão oferecidas 20 vagas a cada dois meses (tempo de 
duração do curso). Para tutores, serão selecionados 2 alunos do curso de arquitetura, um por software. Os espaços físicos para as aulas serão os 
laboratórios de informática do sexto andar, no período da tarde.  1.5	VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA Para que esse projeto se torne viável, é 
necessário alunos bolsistas dos cursos de arquitetura e de engenharia. Estes alunos seriam responsáveis pela ministração das aulas que seriam 
preparadas com o auxílio de um professor orientador. Será necessário disponibilizar sala de aula para as aulas de reforço de Matemática e laboratório 
de informática para as aulas de AutoCAD e SketchUp. As aulas serão ministradas no período da tarde, horário que o Campus possui pouco 
movimento.  1.6	METAS Dar oportunidade a jovens carentes de comunidades próximas ao Campus Praça XI de conhecerem software’s CAD, terem 
aulas de reforço de matemática e despertar em alunos da graduação o interesse pela profissão docente.  1.7	IMPACTO SOCIAL Este trabalho, 
pretende dar essa oportunidade a jovens que moram em comunidades próximas ao campus Praça XI, apresentando a eles o espaço universitário. 
Despertar nestes jovens o interesse em cursos técnicos que posteriormente poderão leva-los a cursos superiores ou técnicos. Apresentar aos alunos de 
graduação a prática docente, dando oportunidade de no futuro, termos uma nova geração de professores.  1.8	ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA E 
REFERÊNCIAS Jovens carentes do Morro da Providência, Cidade Nova e Santo Cristo.

Docente orientador: Silvana da Rocha Rodrigues E-mail: silvana.rocha@estacio.br
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Título O NEGRO INVISÍVEL. APAGAMENTO DA MEMÓRIA DA FAMÍLIA AFRO-DESCENDENTE NO VALE DOS BARÕES DO CAFÉ.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Ao longo do século XIX, no Vale dos Barões do Café no Estado do Rio, juntamente com o crescimento das fazendas de café, chegavam também as 
novas formas de registros históricos que substituindo em grande parte as pinturas de Retratos. Surgem os primeiros daguerreótipos que viriam integrar 
os álbuns destas famílias donas das fazendas, a aristocracia brasileira do vale do café. Os álbuns de família representam então um modo de preservar a 
memória da família e enaltecer a vida ou mesmo construir a identidade familiar para a posteridade, que servem muito mais para fortalecer uma 
estrutura de poder familiar.   Justificativa: Na proposta de um enfoque diferente desses retratos e dessa história, buscaremos uma visibilidade do 
trabalhador escravo, que vivia na mesma propriedade dos detentores dos álbuns. Neste projeto, O Negro Invisível, a intenção é humanizar os escravos 
destas fazendas. Homens e mulheres sem nome e sem registro e que fazem parte de uma memória perdida que precisa ser encarada e refletida. Nosso 
estudo irá focar naquelas famílias que não aparecem em primeiro plano, aquelas famílias sem nome, sem registro e sem memória, os trabalhadores 
braçais, os negros escravos que viviam nestas fazendas que não tiveram registros de suas memórias, sendo o que nos resta, observar seus gestos, suas 
poses e seu papel no cotidiano e na vida da fazenda. Nosso objetivo será analisar as fotografias, comparar e elaborar discursos que dialogam com 
estudos sociológicos, filosóficos, psicológicos, históricos e políticos, tomando como base o já consagrado estudo de Ermakoff sobre “O Negro na 
Fotografia Brasileira do Século XIX” para, então, encontrar evidências para se reconstruir memórias dos núcleos familiares invisíveis que também 
viviam nestas fazendas. Imagens que nos mostram cenas das famílias dos negros. Ressaltar a presença das famílias invisíveis nestes álbuns, as mães, 
pais e crianças que vivem nestas mesmas propriedades, os escravos, desumanizados e despossuídos de álbuns de fotografias ou qualquer registro. Por 
fim, preparar uma seleção de fotos que formarão uma exposição no espaço Evandro Teixeira do campus João Uchôa da UNESA, com a intenção de 
provocar a reflexão em nossos alunos e em outros visitantes sobre a falta de memória fotográfica das famílias afro-descendentes na História do Brasil. 
 
Os ensaios poderão resultar de reflexões livres sobre o ato de fotografar e o papel da fotografia em uma sociedade controlada por imagens. Esperamos 
que os textos e a exposição provoquem inquietações nos leitores e observadores e incitem a novas criações e a outras investigações. Viabilidade 
econômica: Os gastos serão pequenos e a bolsa será suficiente. Apenas duas visitas aos locais das fazendas e materiais para a exposição. A pesquisa 
bibliográfica, já em processo, é facilmente encontra em livros e arquivos na biblioteca nacional ou através da Internet. As impressões e montagem da 
exposição serão realizadas com materiais simples como sempre fizemos no curso de Fotografia (fios de Nylon, clipes e Papel Pluma Preto com 
cantoneiras transparentes).   Referências: BARTHES, Roland. A Câmera Clara. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. BOURDIEU, Pierre. Um art 
Moyen: essai sur les usages sociaux de la photographie. Paris: Ed. Minuit, 1965. COSTA, Luiz Cláudio da. A Gravidade da Imagem: Arte e Memória na 
Contemporaneidade. Rio de Janeiro: Ed. Quartet, 2014. ERMAKOFF, George. O Negro na Fotografia Brasileira do Século XIX. Rio de Janeiro: G. 
Ermakoff Casa editorial, 2004. KOSSOY, Boris. In SAMAIN, Etienne. O Fotográfico. São Paulo: Editora Hucitec e SENAC, 2005.  ____________. 
Fotografia & História. São Paulo: AE Atelier Editorial, 2001. LISSOVSKY, Maurício. A Máquina de esperar. A Origem e estética da fotografia moderna. 
Rio de Janeiro: Mauad X, 2010. SONTAG, Susan. Ensaios sobre Fotografia. Rio de Janeiro: Editora Arbor, 1981.

Docente orientador: Ivana Denise Grehs E-mail: ivana@portaldeitaipu.com.br

Projeto(s) do curso: Gastronomia

Título O OLHAR DA CRIANÇA SOBRE A GASTRONOMIA SAUDÁVEL E SUSTENTÁVEL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A promoção de uma alimentação adequada e saudável é uma importante diretriz da PNAN (Política Nacional de Alimentação e Nutrição) para garantir 
uma vida com dignidade. Apesar dos avanços na atenção básica à saúde, o Brasil ainda enfrenta dificuldades no que se refere à saúde da população, 
principalmente das crianças que dependem de uma estrutura familiar com conhecimentos básicos em saúde. A erradicação da fome, o alcance da 
segurança alimentar, a melhoria da nutrição e a promoção da agricultura sustentável fazem parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
definidos pelas Nações Unidas. São necessárias ações cotidianas relacionadas à proteção e à promoção da saúde e também à prevenção de doenças 
que estimulem as pessoas a refletirem sobre seus hábitos alimentares e a optar por escolhas alimentares saudáveis e sustentáveis, demonstrando as 
vantagens do consumo de produtos locais, frescos, vindos da agricultura familiar e da produção orgânica ou agroecológica. Ao imaginar um futuro 
sustentável, vem na mente a seguinte questão: como transformar nosso planeta através de uma alimentação saudável e sustentável? A alimentação 
sustentável está intimamente ligada à alimentação saudável, que por sua vez é aquela que atende todas as exigências do corpo, que mantem o 
equilíbrio do organismo. Além de ser fonte de nutrientes, a alimentação envolve diferentes aspectos, como valores culturais, sociais, afetivos e 
sensoriais. A arte da gastronomia aliada à ciência da nutrição, visando à produção de alimentos saborosos, saudáveis, seguros e sustentáveis, 
promovendo saúde e prazer à mesa requer o uso sustentável da biodiversidade. Pierre Lévy define interface como " superfície de contato, de tradução, 
de articulação entre dois espaços, duas espécies, duas ordens de realidade diferentes." E é exatamente através da compreensão das interfaces da 
alimentação e nutrição e da gastronomia que se conclui que “comer não é só se nutrir, é também uma festa, um ato social, um momento mágico que 
alimenta o corpo e a alma”. (Sophie Deram, 2018). Desenvolver oficinas de gastronomia sobre o aproveitamento integral dos alimentos, elaboração de 
pratos levando em consideração os benefícios nutricionais, ingredientes e substituições e atividades lúdicas sobre alimentação e nutrição são os 
objetivos do estudo. As experiências com Oficinas de Alimentos e Gastronomia direcionadas para as crianças mostram resultados extremamente 
significativos. As crianças aprendem brincando, experimentando novos sabores e aromas e, além de tudo, a socialização entre as crianças é um dos 
pontos altos dessas oficinas. A educação nutricional infantil inserida no ambiente escolar possui o intuito de transformar as escolas em Escolas 
Promotoras da Saúde. As oficinas de Gastronomia Saudável e Sustentável direcionadas às crianças assumem um papel de destaque na Promoção da 
Alimentação Saudável na Infância. Como exemplo, a oficina Brincando de montar a Pirâmide dos Alimentos é muito interessante e simples que permite 
o desenvolvimento de ações educativas com as crianças para a promoção da alimentação saudável, além de atender às necessidades da comunidade 
escolar para melhorar seus hábitos alimentares. Este trabalho estará inserido na linha de pesquisa de educação em saúde. Tem como objeto de estudo 
a abordagem avaliativa de escolares de 6 a 12 anos, além das ações educativas em saúde. A motivação para adoção de tal temática, advém da 
aprovação dos alunos na disciplina Nutrição dos cursos de graduação em Cozinha Contemporânea e Gastronomia. Sob o âmbito social o presente 
estudo visa contribuir para a promoção da alimentação saudável e sustentável na infância. Pretende-se que para a academia este estudo venha servir 
como fonte de conhecimento, pesquisa, aprendizado e aprimoramento de práticas que envolvam a temática abordada, contribuindo para o 
crescimento pessoal e técnico-científico daqueles que porventura vierem a utilizá-lo como recurso em dado momento de suas vidas.   
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Título ZONA OESTE EM CENA: CAPACITAÇÃO DE JOVENS DE SANTA CRUZ PARA COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Para Bordenave (1997) a linguagem é uma “faca de dois gumes”, uma forma de comunicação que ao mesmo tempo que cria conexões entre as pessoas 
também é utilizada para a criação de espaços de poder, ocultando, enganando e separando os indivíduos.   A comunicação social, principalmente os 
meios de comunicação em massa foram importantes agentes de socialização para a vida moderna. Seus produtos culturais como os filmes, os 
romances e as novelas fornecem mitos e valores que conduzem nossa vida e moldam nossos comportamentos e opiniões. (MORIN, 1969)  Tamanha é 
a importância da comunicação social, que há nestes espaços uma constante luta por visibilidade. (THOMPSON,1998). É sabendo desta importância que 
os movimentos populares dos anos 70 e 80 passam a reivindicar seu direito a ter voz e a criar produtos de comunicação populares, alternativos e 
comunitários. (PERUZZO, 2006).   Esses veículos de comunicação têm como característica a busca por melhores condições de vida e pela inserção do 
povo na participação democrática. Muitas vezes apresentam teor comuicacional dissonante das grandes mídias e coloca em jogo novos imaginários, 
identidades, valores e vozes.  Objetivo  Tendo em vista a importância da comunicação, o objetivo deste projeto é a capacitação de jovens do bairro 
de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para atuarem como agentes de comunicação comunitária, em parceiria com o Instituto Santa Cruz, 
criando produtos comunicacionais que afirmem sua identidade e disseminem uma imagem positiva da comunidade, para além das imagens da vilência 
geradas diariamente.  Justificativa  Com cerca de 2,4 milhões de moradores e a segunda maior população do município do Rio de Janeiro, a Zona 
Oeste, abriga os três bairros mais populosos da cidade: Campo Grande, Bangu e Santa Cruz, regiões que apresentam um baixo IDMH, Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal.  Jovens de comunidades como o “Rola” e “Antares”, no bairro de Santa Cruz, são jovens estigmatizados pelas 
imagens da violência, sempre atribuídas aos bairros pobres pela grande mídia. A importância de trabalhar a prática comunicativa com  estes jovens das 
ditas “periferias” é a de resgatar neles imagens positivas sobre o que eles são e o que podem fazer.  O Instituto Santa Cruz, uma ONG situada próxima 
a estas comunidades atende cerca de 400 jovens, tranformando suas vidas através do esporte e da oferta de cursos como informática e corte e 
costura. É uma ótima porta de entrada para trabalhar a dimensão comunicativa que é tão importante para a inclusão social.   Metodologia  Oficinas 
de comunicação comunitária com jovens atendidos pelo Instituto Santa Cruz.   Viabilidade econômico-financeira  Para as oficinas serão necessários 
computador, datashow e espaço para acomodar os jovens. Materiais disponíveis tanto no Instituto quanto Universidade.  Metas  Capacitar ao 
menos 30 agentes comunitários no primeiro ano Criar um jornal comunitário em plataforma digital Criar programas para a webrádio comunitária 
Nova Esperança, parceira do Instituto, situada em Santa Cruz  Impacto social Inclusão social através da comunicação comunitária de jovens das 
comunidades carente de Santa Cruz Criação de novos imaginários, não marcados pela violência apenas, das comunidades carente de Santa Cruz, 
possibilitando a qualificaçao do debate sobre tais espaços.  Abrangência geográfica  Bairro Santa Crus, na Zona Oeste do Rio de 
Janeiro  Referências; BORDENAVE. Juan E. Díaz. O que é comunicação. São Paulo: Editora Brasiliense, 1998.   MORIN, Edgard - Cultura de Massas do 
Século XX - Neurose (I). Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1969.  PERUZZO, Cicilia Maria Krohling. Revisitando os conceitos de comunicação 
popular, alternativa e comunitária. In: Trabalho apresentado ao Núcleo de Pesquisa “Comunicação para Cidadania”, do XXIX Congresso Brasileiro de 
Ciências da Comunicação, Brasília-DF, INTERCOM/UnB. 2006.  THOMPSON, J. A Mídia e a Modernidade: uma teoria social da mídia. Petrópolis (RJ): 
Vozes, 1998. 

Docente orientador: Natália de Andrade Rocha E-mail: natyndrade@hotmail.com

Projeto(s) do curso: Turismo

Título TURISTA CIDADÃO RIO DE JANEIRO - PARQUES & AVENIDAS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto já está sendo desenvolvido como Extensão Social na UNESA desde 2015. Pelos ótimos resultados colhidos entre 2016 e 2018, pensamos em 
continuar trabalhando no intuito de uma divulgação ainda mais extensiva em prol da ampliação da base de participantes regulares no projeto.  O 
formato continuará o mesmo: walking tours realizados em diferentes bairros do Rio de Janeiro com o objetivo de proporcionar aos próprios cariocas, 
uma experiência totalmente original durante um tour por sua cidade. Por isso o nome de TURISTA CIDADÃO.  Essa nova forma de abordagem da 
atividade turística já desenvolve-se com sucesso em vários países. No caso do Brasil, a UNESA tornou-se uma referência, tanto pela continuidade e 
alcance do projeto TC, como também pelo seu aspecto inovador. O elemento que transforma um tour pela cidade em uma prática inovadora é o 
TOUR VIRTUAL que proporciona ao participante do passeio uma experiência de “ viagem no tempo” através de um aplicativo digital com principais 
atrativos do roteiro. Este é baixado pelos participantes em seus smartphones antes do passeio e o guia faz as orientações necessárias para  a utilização 
dessa ferramenta durante o tour.   Justificativa  O Turista Cidadão visa preencher uma lacuna que ainda existe no Rio que  é a  oferta de “tours” 
históricos e culturais diferenciados. O projeto procura unir  MEMÓRIA, EDUCAÇÃO e TURISMO através da apresentação de  “lugares  de  memória” da 
cidade, construindo laços entre presente e passado e estabelecendo novas  relações  entre  moradores e o Patrimônio Cultural que  precisa ser 
valorizado.   Objetivos 
Rio de Janeiro tendo como público-alvo prioritário o próprio carioca. 
mudanças urbanísticas ocorridas na cidade ao longo de seu crescimento, através da história de seus bairros; ão e Memória 
em um mesmo produto, transformando a dimensão temporal da Memória em uma dimensão espacial essencial para o Turismo, ou seja, 
materializando fatos históricos, através da paisagem urbana com suas ruas, edifícios históricos e monumentos; 
uma postura preservacionista nos moradores e visitantes através da Educação Patrimonial  Metodologia 
iconográfica 
  
Metas Nossas metas são principalmente o incentivo à preservação do patrimônio histórico-cultural do RJ e o fortalecimento da identidade cultural dos 
cariocas.  O projeto transforma o Rio de Janeiro em uma Cidade Educadora, capaz de gerar um cidadão-turista. Através desse novo olhar do morador 
da cidade para seus “lugares de memória”, queremos incentivar uma maior valorização e vigilância sobre o patrimônio histórico e cultural do Rio. Com 
isso, buscamos contribuir com a Cidadania Cultural dos cariocas.   Impacto social  Os alunos de Turismo da Estácio, assim como todos os cariocas, 
devem ser “embaixadores” da  cultura turística no RJ, ainda tão pouco desenvolvida. E não apenas através da excelência na prestação de serviços e na 
prática da hospitalidade mas também através da auto estima adquirida pelo (re)conhecimento da história, das artes e das tradições 
locais. Referências 1)	COARACY, Vivaldo. Memórias da Cidade do Rio de Janeiro. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1988. 
 
3)	DUNLOP, Charles. Subsídios para a História do Rio de Janeiro. Rio de janeiro: Imperial Novo Milênio, 2008. 4)	GASTAL, Susana. Turista Cidadão: 
Uma Contribuição ao estudo da Cidadania no Brasil. In: XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 2006, Brasilia. 5)	GERSON, Brasil. 
História das Ruas do Rio. Rio de Janeiro: Editora Lacerda, 5ª ed., 2000.
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Projeto(s) do curso: Engenharia Ambiental e Sanitária

Título ENGENHARIA PÚBLICA - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GRATUITA À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA NA ÁREA AMBIENTAL E SANITÁRIA.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A cidade de Nova Friburgo sofreu a maior tragédia climática do país. As fortes chuvas provocaram enchentes e deslizamentos e, ainda hoje, há muitas 
casas em áreas de risco. Construções desordenadas e áreas degradadas ambientalmente, aliadas com a precária fiscalização, prejudicam o meio 
ambiente e a segurança da população. A contratação de profissionais habilitados para acompanhar e deliberar sobre o que pode ou não pode ser 
executado em determinada área mitigaria os problemas, entretanto o baixo poder aquisitivo se antepõe à urgente necessidade. A Engenharia Pública 
vem sanar essa ferida em nossa sociedade. Pelo convênio entre Unesa e a Prefeitura Municipal de N.F., com o apoio da Associação dos Engenheiros e 
Arquitetos de N.F., o Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, juntamente, com o Curso de Engenharia Civil darão o aporte técnico, através de 
docentes e discentes, aos engenheiros e técnicos municipais a fim de viabilizar este Projeto Social de grande relevância, evidenciando nossa missão 
“EDUCAR PARA TRANSFORMAR” abrangendo a comunidade acadêmica e parte da população, criando impacto positivo na sociedade. O Projeto está 
amparado na Lei Federal nº 11.888 de 24/12/2008 que assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e 
construção de habitação de interesse social e na Lei Municipal nº 4.637, de 12/07/2018 que institui a Lei Orgânica do Município de Nova Friburgo.  Na 
Lei Federal, art. 2º - As famílias com renda mensal de até três salários mínimos, residentes em áreas urbanas ou rurais, têm o direito à assistência 
técnica pública e gratuita para projeto e construção de habitação de interesse social para sua própria moradia, cita no seu parágrafo 2 -  Além de 
assegurar o direito à moradia, a assistência técnica de que trata este artigo objetiva: - evitar a ocupação de áreas de risco e de interesse ambiental; - 
propiciar e qualificar a ocupação do sítio urbano em consonância com a legislação urbanística e ambiental. Na Lei Orgânica Municipal, Art. 298 - Nos 
termos da política urbana, a lei estabelecerá engenharia pública, a qual se norteará pelas seguintes diretrizes: - integração com universidades e centros 
tecnológicos, por meio de convênios e de programas de estágios; - instituição de política de incentivo para as construções sustentáveis, observado o 
art. 696; - disponibilização de informações técnico-orientativas urbanísticas e ambientais à população, nos termos da legislação específica. OBJ.GERAL: 
Iniciar a Engenharia Pública e permitir que os estudantes utilizem, de forma prática e democrática, os conhecimentos adquiridos durante o curso, 
buscando inovações a fim de tornar viável a aplicação da Engenharia Pública em todos os rincões elegíveis de nossa região.  OBJ.ESPECÍF.: -Evidenciar 
o nosso Curso em nossa região; -otimizar e qualificar o uso do solo e o aproveitamento racional do espaço edificado e de seu entorno; -analisar, 
quantificar e qualificar as áreas de risco e de interesse ambiental e os sítios urbanos e rurais que, mesmo degradados, poderão ser enquadrados no 
Projeto, com o devido manejo, em consonância com a legislação ambiental e urbanística. METODOLOGIA: A abordagem será Qualitativa e 
Quantitativa, pois através da análise conceitual e legal, far-se-á a análise estatística e gráfica evidenciando e sugerindo as disposições finais aos órgãos 
gestores.  - Universidade e Município estabelecem a parceria para a Assistência Técnica - Município - elabora o cadastro das famílias elegíveis - 
Selecionar os alunos através do Coeficiente de Rendimento (CR), entrevista e disciplinas cursadas - Criação de escritório modelo - Acompanhar os 
alunos orientando e direcionando.  REFERÊNCIAS: Lei Federal nº 11.888, de 24/12/2008 Lei Municipal nº 4.637, de 12/07/2018 Relatório Final do GT 
Habitação do CONFEA - 09/2014.  Relatório do Programa de Engenharia Pública no Paraná - 09/2013,  Lei nº 10.257/2001 - Estatuto das Cidades

Docente orientador: Mário Roberto Pedroso Valpaços E-mail: mario.valpacos@estacio.br

Título O PAPEL DO ENGENHEIRO AMBIENTAL NA PREVENÇÃO DE RISCOS GEOLÓGICOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Entre os dias 11 e 12 de janeiro de 2011 o município de Nova Friburgo vivenciou uma grande evento geo-hidrológico, essencialmente por conta de 
movimentos de massa que produziram um grande número de óbitos e desalojados. Os movimentos de massa são deslocamentos de solo, rocha e/ou 
vegetação ao longo de vertente sob a ação direta da gravidade (Tominaga, 2011) e no caso do Brasil estes estão diretamente associados aos índices 
pluviométricos. Apesar de as chuvas terem sido a causa para os quase 500 óbitos do município de Nova Friburgo o posicionamento geográfico de 
ocupação desordenada foi o fator principal deste resultado catastrófico. Segundo Guerra (2011) a alta concentração urbana no Brasil gera problemas 
de natureza ambiental desencadeando na necessidade cada vez mais urgente de se estabelecer diretrizes para a ocupação racional do espaço. 
  
Justificativa:  A expansão urbana, sem controle e planejamento, resulta em muitas construções em áreas de risco e consequentemente gera aumento 
de atingidos em casos de eventos extremos. Considerando que não é possível fiscalizar todo o município de Nova Friburgo é de extrema necessidade 
fazer com que a informação sobre ocupação nas áreas de potenciais deslizamentos chegue às comunidades situadas nessas áreas. O engenheiro 
ambiental deve atuar não somente na mitigação dos problemas ambientais, mas também na prevenção desses riscos atuando como agente 
multiplicador deste conhecimento nas comunidades de risco. Desta forma, as palestras e rodas de conversa promovem, à população, oportunidades 
para desenvolverem uma sensibilização aos problemas ambientais, propiciando uma reflexão a respeito desses problemas e a busca de soluções. 
  
Objetivo:  Promover palestras e rodas de conversa junto às comunidades situadas em áreas de risco, com ênfase nas localidades do Parque Maria 
Teresa, Terra Nova e Lagoa Seca situadas nos distritos de Riograndina e Conselheiro Paulino, juntamente com os alunos de Engenharia Ambiental e 
Sanitária da Universidade Estácio de Sá, acerca da importância da prevenção de acidentes geológicos no município de Nova 
Friburgo.  Metodologia:  O projeto se desenvolverá no município de Nova Friburgo, mais especificamente nos distritos de Conselheiro e Riograndina, 
nas localidades do assentamento Terra Nova, Lagoa Seca e Parque Maria Teresa, nestes foram realizados o mapeamento do projeto GIDES. As 
informações serão retiradas do Manual de Análise de Perigo e Risco a Movimentos de Massa (projeto GIDES) tanto para o planejamento das palestras e 
rodas de conversa quanto para a confecção da cartilha educativa de prevenção de riscos geológicos. A seleção dos alunos da graduação em 
Engenharia Ambiental e Sanitária ocorreu por interesse individual deles pela temática apresentada, sendo esta pertinente à práxis do engenheiro 
ambiental e sanitarista.   Viabilidade Econômico-financeira   A área do projeto encontra se próxima ao Campus Nova Friburgo da UNESA, o que 
facilita o transporte dos alunos. Além disso, as oficinas e rodas de conversa serão realizadas através em espaços públicos como escolas e associações 
de moradores utilizando materiais simples e de baixo custo.  Impacto Social  O impacto social pode ser mensurado pela diminuição do risco 
geológico existente nas áreas do projeto piloto. Para tal utiliza se questionários de avaliação do projeto no final de cada ciclo de um ano para mensurar 
impactos, que nesse caso, são socioambientais.  Abrangência Geográfica:  O projeto abrange o distrito de Riograndina e Conselheiro Paulino do 
município de Nova Friburgo.   Referências bibliográficas:  CPRM (2017): Manual de Análise de Perigo e Risco a Movimentos de Massa. DE MELO, F.P. 
GUERRA, AJT; BARROSO, EV; BOTELHO, RGM; SANTOS FILHO, RDS; GRAEFF, OR; GUERRA, AJT (ORG.); POLIVANOV, H.; JORGE, MCO; SILVA. 
Geomorfologia Urbana. Bertrand, Rio de Janeiro, p. 160, 2011. TOMINAGA, L.K. SANTORO, J. AMARAL, R. Desastres Naturais: conhecer para prevenir, 
p.27, 2011.

Docente orientador: Áurea Pinheiro Rocha E-mail: aurea_rocha@hotmail.com

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil

UNESA Página 154 de 173



Título DESENVOLVIMENTO DE KITS EXPERIMENTAIS ABORDANDO TEMAS DO CURRÍCULO MÍNIMO PARA ENSINO DE CIÊNCIAS EM ESCOLAS 
PÚBLICAS ESTADUAIS DE NOVA FRIBURGO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Em contrapartida a crescente oferta dos cursos de exatas percebida nas últimas décadas, ainda há desinteresse de alunos do ensino médio por esta 
área [1]. Como causas desse problema temos a falta de ligação com o cotidiano do aluno e a ausência de aulas motivadoras. Este projeto visa criar 
vínculos entre ensino superior e básico especificamente entre os docentes, discentes e instalações do curso de engenharia da Universidade Estácio de 
Sá e do colégio estadual Dr. Galdino do Valle Filho, que atualmente possui 646 alunos e estrutura com laboratório específico para ensino de ciências. 
 
Justificativa  É consenso entre os trabalhos em novas propostas de ensino de ciências [3] que o estado da arte consiste em “utilizar experimentação de 
forma a garantir a alfabetização cientifica do aluno, com o consequente desenvolvimento cientifico-cultura e intelectual ”. A relevância prática deste 
trabalho é instrumentalizar o ensino-aprendizagem dos conteúdos presentes no currículo mínimo e a relevância intelectual é melhorar a aprendizagem 
dos alunos introduzindo uma nova forma de apresentação do conteúdo baseadas na experimentação.  Objetivos  Os objetivos gerais do projeto: 
interligar a escola e a universidade possibilitando aos alunos da graduação, compartilhar e praticar conhecimento cientifico; Os objetivos específicos: 
criação de atividades estimulantes baseadas na orientação do currículo mínimo, artigos científicos e divulgação dos cursos da área de exatas em Nova 
Friburgo;  Metodologia da pesquisa O presente trabalho aplica metodologia do tipo exploratória-descritiva, nesta pode-se citar os procedimentos: 
 
1.	Pesquisa e categorização e padronização segundo a temática do currículo mínimo, de experimentos disponíveis na internet.  2.	Criação dos 
questionários de avaliação de aprendizagem a serem aplicados antes e depois da realização das atividades experimentais 3.	Divulgação dos resultados 
obtidos e dos kits desenvolvidos em forma de artigos científicos e apresentações em congressos.  Resultados esperados Os resultados diretos com os 
alunos serão avaliados através da aplicação dos testes de aprendizagem; Criação de documentos técnicos citando materiais e etapas permitindo 
replicar os experimentos realizados; Exposições dos trabalhos realizados divulgando tanto os cursos da universidade como saberes científicos. 
 
Viabilidade Técnica e Econômica 	A escola permitiu a utilização de sua infraestrutura para realização do projeto. Houve seleção da aluna do curso de 
engenharia, que atua no município. Os materiais necessários para desenvolvimento dos experimentos serão custeados com a verba do projeto à 
encargo do coordenador.  Metas : Desenvolver e aplicar os kits experimentais padronizados, baseados no currículo mínimo; Realizar os testes de 
aprendizagem durante o ano de vigência do projeto; Estimular o ensino-aprendizagem de ciências e a divulgação tecnológica.  Impacto social:  O 
projeto visa diminuir a distância entre o aluno e o conhecimento científico, que atualmente é uma necessidade para ter plena autonomia e exercer sua 
cidadania, além de contribuir com a comunidade escolar através da divulgação em feiras de ciências e congressos. Abrangência geográfica O trabalho 
fornecerá resultados diretos na aprendizagem dos alunos e na comunidade escolar no qual será aplicado. Os kits produzidos serão divulgados a 
professores da rede estadual e à comunidade acadêmica através de artigos e congressos. A padronização da experimentação motivará o a 
experimentação em sala de aula no estado do Rio de Janeiro e possivelmente adaptando para outros estados. Referências 
: [1].INEP,2015.Disponívelem:<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/planilhas_para_download/2015/resumo_tecnico_ideb_200
5-15.pdf>.Acesso em: 2018 ago.   [2]. SCHOSSLER, A.; DULLIUS, M.M.; “Tendências para o ensino de ciências exatas”, IV Jornada Nacional da Educação 
Matemática e XVII Jornada Regional de Educação Matemática, Universidade de Passo Fundo, 2012.

Docente orientador: Luiz Fernando Rosalba Telles de Sousa E-mail: luizrosalba@gmail.com

Título ENGENHARIA PÚBLICA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOCIAL NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Na cultura brasileira a contratação de profissional para acompanhar e executar serviços de engenharia é em sua maioria ignorado.  O uso e a ocupação 
do solo das cidades em locais ou regiões de baixa renda muitas vezes acontecem de forma descontrolada. Leis municipais são ignoradas e essa 
ocupação pode se dar de forma totalmente desordenada prejudicando o meio ambiente e a segurança das pessoas. Este problema seria minimizado 
se houvesse a contratação de profissional habilitado para acompanhar e deliberar sobre o que pode ou não pode ser executado em determinada 
região. O acesso da população a serviços técnicos é restrito devido uma questão financeira.  Uma grande parte da sociedade não dispõe de poder 
aquisitivo suficiente para contratar profissionais  que acompanhe e resolvam os problemas. A Eng. Publica permite que famílias de até 3 salários 
mínimos que terão assegurado o direito à assistência pública e gratuita. Este projeto está amparado pela LEI Nº 11.888, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008 
que  assegura o direito das famílias de baixa renda à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse 
social, como parte integrante do direito social à moradia.   Justificativa  Entre a população carente é comum haver a compra e venda de terrenos na 
maioria das vezes sem registro e sem o conhecimento de que se naquela área pode ser construído ou não. Obras são feitas sem respeitar a legislação 
vigente e em áreas que podem ser áreas de risco, onde a vida dos moradores pode estar em risco, ou locais de proteção ambiental, colocando também 
em risco o meio ambiente. A UNESA através de convenio com a PMNF - Prefeitura municipal de Nova Friburgo e com o apoio da AEANF associação dos 
engenheiros e arquitetos de nova Friburgo propõe esta  parceria visando atender de forma sistêmica as pessoas que não tem condição de custear 
projetos e legalizações de suas casas atendendo as populações mais carentes. O direito à assistência técnica previsto na Lei 11.888 abrange todos os 
trabalhos de projeto, acompanhamento e execução da obra a cargo dos profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia necessários 
para a edificação, reforma, ampliação ou regularização fundiária da habitação. Será executada conjuntamente com a Engenharia Ambiental para 
auxiliar nas questões ambientais.   Objetivo GERAL  Permitir que os estudantes utilizem os conhecimentos adquiridos durante o curso para aplica-
los em situações reais, promovendo a interação entre o estudante e os contemplados neste projeto, formulando metodologias de caráter participativo. 
Democratrizando o conhecimento com ética e seriedade.   ESPECÍFICOS  A assistência técnica deve ser oferecida diretamente às famílias, associações 
de moradores ou outros grupos organizados que as representem.   A seleção dos beneficiários finais dos serviços de assistência técnica e o 
atendimento direto a eles devem ocorrer por meio de sistemas de atendimento implantados pelo município com composição paritária entre 
representantes do poder público e da sociedade civil.   Os serviços de assistência técnica devem priorizar as iniciativas a serem implantadas sob 
regime de mutirão e em zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse social.   •	otimizar e qualificar o uso e o aproveitamento racional do 
espaço edificado e de seu entorno, bem como dos recursos humanos, técnicos e econômicos empregados no projeto e na construção da habitação; •	 
formalizar o processo de edificação, reforma ou ampliação da habitação perante o poder público municipal e outros órgãos públicos; •	evitar a 
ocupação de áreas de risco e de interesse ambiental; •	propiciar e qualificar a ocupação do sítio urbano em consonância com a legislação urbanística 
e ambiental.
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Título EQUIPE DE ROBÓTICA - IMPERIAL BOTZ

DESCRIÇÃO DO PROJETO
As competições de robótica foram criadas como uma alternativa para que os estudantes de engenharia pudessem aplicar na prática os conhecimentos 
aprendidos nas salas de aula. Além disso, este esporte é uma ótima forma de submeter os alunos a novos desafios, contribuindo para uma formação 
mais abrangente e voltada às necessidades reais do mercado de trabalho de um engenheiro. Entretanto, este tipo de competição cresceu e evoluiu tão 
rápido que atualmente não só estudantes participam dos eventos, mas engenheiros experientes e empresas que queiram associar seu nome à 
tecnologia. As competições entre robôs já são consagradas nos Estados Unidos e no mundo, sendo hoje considerado um esporte com diversas 
modalidades.  A equipe Imperial Botz foi fundada pelo Prof. Msc Marcos Marzano em 2011 e o Metalúrgico Valdemir de Souza, visando o 
desenvolvimento de tecnologia e uma melhor didática de ensino para os alunos.  O grande sucesso da equipe deve-se à interdisciplinaridade e 
dedicação de seus integrantes. Em sua formação atual, a equipe é composta por alunos das engenharias de controle e automação, mecânica, 
computação, elétrica/eletrônica, produção e marketing/publicidade.  Os mesmos sistemas utilizados nos projetos dos robôs de competição podem 
ser empregados em diversos campos, como: indústrias, sistemas robóticos para inspeção não destrutiva, sistemas de apoios a deficientes físicos, 
transportes, e automação em geral. Assim, os alunos utilizam a teoria em projetos práticos projetados do zero por eles, construindo os mesmos e 
colocando em prova com projetos de outras universidades e engenheiros formados.   A equipe Imperial Botz desenvolve as seguintes habilidades em 
seus integrantes: inovar (raciocinar, criar e imaginar), resolver problemas (formular hipóteses e avaliar), tomar decisões (investigar e assumir riscos), 
liderar pessoas(persuadir e negociar), comunicar ideias (ler, escrever, falar e usar imagens), dominar outras línguas; usar o computador (diferentes 
programas); desenvolver projetos em equipe (trabalho em grupo), demonstrar elevada autoestima (autoimagem positiva), aceitar desafios 
(superação), ter ética, integridade, honestidade e responsabilidade.

Docente orientador: Marcos Aurélio Pinto Marzano Jr. E-mail: marcosmarzano@hotmail.com

Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção

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

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A química é parte da ciência no qual o conhecimento é construído basicamente pelo estudo da ciência natural. Assim, compreender a importância da 
experimentação no ensino é fundamental, pois a partir da observação, o aluno consegue desenvolver um entendimento mais aprofundado dos 
conteúdos necessários para a formação dos conceitos. Essa ferramenta de ensino, quando bem explorada, oportuniza a interlocução de saberes, a 
socialização e o desenvolvimento pessoal, social e cognitivo. Esse trabalho teve por objetivo promover oficinas práticas para os alunos do Ensino. Visto 
que a finalidade básica da educação é a consolidação e o aprofundamento do conhecimento para que os estudos possam prosseguir, pois quando o 
aluno adquire o conhecimento de forma estruturada, a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos e a relação teoria-prática será 
consequência na sua preparação para o trabalho e a cidadania.  Dado o exposto, a justificativa baseia-se em buscar a dinâmica da produção do 
conhecimento sob a ótica do princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão. Essa integração permite, de forma 
articulada, a produção e socialização do conhecimento, o que contribui na efetivação da interdisciplinaridade. Sendo assim, mostrar a importância de 
ter habilidades em pesquisa e falar da etapa da vida escolar à vida universitária torna-se fundamental para que os alunos busquem o aprimoramento 
de suas competências para se diferenciar no mercado de trabalho e para competir por vagas no ingresso ao ensino superior. As atividades 
experimentais, quando bem exploradas, oportunizam a interlocução de saberes, a socialização e o desenvolvimento pessoal, social e cognitivo. Dado 
que as atividades experimentais integram e acionam questões motoras, cognitivas e afetivas dos seres humanos, ao trabalharem o lado prático, 
influenciam diretamente o processo de ensino e aprendizagem. O presente projeto de extensão tem por objetivo apresentar uma metodologia 
alternativa para o ensino de Química por meio do desenvolvimento de oficinas práticas. O projeto já possui parceria com quatro escolas e nessa nova 
etapa busca ampliar o seu desenvolvimento, visto que Macaé possui 15 Escolas de nível médio. Além disso, buscará parceria com Escolas Municipais 
para trabalhar com o nono ano do ensino fundamental. Para o seu desenvolvimento serão realizadas reuniões com os docentes das disciplinas, a fim de 
alinhar os experimentos que serão realizados. Posteriormente, será disponibilizado um calendário com os encontros mensais. Será realizado um 
acompanhamento dos alunos de primeiro ano do ensino médio. Para tanto, serão estudados parâmetros e indicadores que permitam medir avaliar o 
grau de desenvolvimento na evolução do conhecimento contextualizado. A elaboração das oficinas e a capacitação entre os docentes (UNESA/Escola) 
ocorrerão sem custo mensurável e serão realizadas no laboratório da Instituição. O projeto visa desenvolver práticas mais acessíveis ao cotidiano do 
aluno. Buscando promover um nivelamento e aprofundamento do conhecimento teórico/prático em Química para alunos do Ensino Médio e 
fundamental (nono ano). Além de promover a Universidade Estácio de Sá em escolas públicas criando uma maior interação entre os alunos e a 
Universidade. Com esse projeto espera-se, como impacto social, uma desmistificação conhecimento/aprendizagem no ensino de química por meio das 
observações práticas dos conteúdos teóricos. Além de uma maior visibilidade da UNESA Campus Macaé frente a comunidade local. Para tanto, a 
proposta será trabalhar com as Escolas Públicas da Região Central de Macaé que norteiam a UNESA. REFERÊNCIAS LEITE, L. R. E LIMA, J. O. G. de. O 
aprendizado da Química na concepção de professores e alunos do ensino médio. Revista brasileiro de estudo pedagógico. (online), Brasília, v. 96, n. 
243, p. 380-398, maio/ago. 2015. CHASSOT, A. Alfabetização científica: questões e desafios para a educação. 3. ed. Ijuí: Unijuí, 2003 
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Título PROCESSOS E TECNOLOGIAS VOLTADAS À BIORREMEDIAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E URBANOS COM 
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS BIOLÓGICOS DE USO SUSTENTÁVEL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A  Biorremediação é uma tecnologia para tratar locais contaminados mediante o uso de agentes biológicos capazes de modificar ou decompor 
poluentes. Considerando que todas as plantas podem ser hospedeiras de um ou mais fungos endófitos, e esses apresentam grande potencial 
biotecnológico o trabalho terá como objetivo estudar a viabilidade de utilização de fungos endófiticos no biotratamento de solos contaminados. Este 
trabalho será multidisciplinar e buscará dialogar com outras áreas, tais como biologia, química além  das engenharias.   2. Justificativa A relevância 
deste  projeto é realizar inúmeros estudos de aperfeiçoamento através de técnicas inovadoras e de formas de exploração continuada sobre as 
condições ideais de tratamento das áreas contaminadas de resíduos urbanos e industriais,  a fim de otimizar à aplicação em processos de 
biorremediação de solos contaminados com resíduos.   3. Objetivo Geral O processo tem como objetivo promover a restauração do equilíbrio 
ecológico em determinado ambiente que foi afetado pela poluição.   4. Metodologia O trabalho assumirá pesquisa de campo e bibliográfica, além de 
estudo de casos durante o encaminhamento dos trabalhos e uma fundamentação teórica sobre os desafios que se encontram, buscando mostrar a 
crescente demanda por novas estratégias nas economias sustentáveis. 5.Viabilidade Econômico-Financeira  
empresa - Dois Arcos - RJ ão e tratamento de resíduos sólidos urbanos demandando o mínimo de dano 
ao Meio Ambiente neste cenário local ência no 
Projeto integrador para a extensão social. ão Técnica Científica  6. Metas •	Estudar e desenvolver tecnológicas para a 
geração de conhecimento e do uso sustentável dos recursos naturais, agregar conhecimento para estimular e desenvolver processos e produtos da 
microbiota e do sistema solo-água-ar, com vistas a um ambiente sustentado para o benefício da sociedade, a  solução para dois grandes problemas: o 
desvio da destinação em lixões e aterros controlados ou sanitários de resíduos recicláveis e a diminuição da exclusão social, já que, através da 
catação 7. Resultados Esperados •	Biorremediação de áreas contaminadas •	Tratamento de resíduos domésticos e industriais, podendo ser sólidos 
ou líquidos •	Análise de pré-viabilidade técnico-econômica de Bioprocessos •	Estratégias de Bioestimulação e de Bioaumentação •	Gestão 
Participativa com a sociedade local  8. Impacto Social  O aterro sanitário em São Pedro da Aldeia é o principal meio de disposição final para os 
resíduos sólidos urbanos na região dos Lagos. A figura dos catadores surge como resultado da economia de mercado a qual estamos inseridos, haja 
vista esta economia ser marcada pelo alto padrão de consumo, bem como da ampliação da inclusão social. .   9. Abrangência Geográfica área de 
disposição dos resíduos sólidos urbanos de classe II‐A e II‐B não perigosos e os municípios da Região dos Lagos (atualmente incluem São Pedro da 
Aldeia, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios, Casimiro de Abreu, Silva Jardim, Araruama e Iguaba Grande) e o aterro sanitário de Rio das Ostras.   10. 
Referências DIAS, J.A.; SALGADO, M.G. Manual do Procurador Público. Programa Lixo e Cidadania: criança no lixo nunca mais. Procuradoria geral da 
República. Brasília, 1999  GONÇALVES, P.A Reciclagem Integradora dos Aspectos Ambientais, Sociais e Econômico. Rio de Janeiro: DP&A: Fase, 
2003.  LAYRARARGUES,P.P. O cinismo da reciclagem: o significado ideológico da reciclagem da lata de alumínio e suas implicações para a educação 
ambiental. In: CATRO, R.S. et al. Educação Ambiental: repensando o espaço da cidadania. São Paulo: Cortez, 2002.  MONTEIRO, J.H.P. et al. Manual de 
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos. Rio de Janeiro: IBAM, 2001.

Docente orientador: Marcio de Freitas Santa Ana E-mail: ana.marcio@estacio.br

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

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Em agosto de 2010, o congresso Nacional promulgou a Lei N° 12.305/10, instituindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) que sugere a 
responsabilidade pela coleta, tratamento e destinação final seja compartilhada na questão dos resíduos sólidos (BRASIL, 2010).  O descarte impróprio 
dos medicamentos deve ser estudado, uma vez que eles contaminam o solo e a água de forma a comprometer direta e indiretamente as propriedades 
naturais. Assim, torna-se necessária a discussão sobre o gerenciamento de fármacos em desuso e propor soluções para minimizar os problemas 
gerados por eles (JOÃO, 2011).  Justificativa Esse projeto torna-se relevante quando considera-se o impacto ambiental causado ao solo e aos corpos 
hídricos pela destinação inadequada dos resíduos de medicamentos que possuem significativa taxa de toxicidade, (CONAMA, 2005; ANVISA, 
2004). Dessa forma são oportunos trabalhos que discutam a importância da participação da população consumidora e seu impacto sobre o descarte 
correto de medicamentos, visando o crescimento da riqueza normativa e sua aplicação efetiva. É imprescindível a atuação das universidades, 
fornecendo o conhecimento científico para a realização de estudos e pesquisas na área de descarte de medicamentos, fornecendo informações 
importantes para o desenvolvimento de programas de recolhimento (MEDEIROS et al., 2014). Objetivo Geral Na primeira fase do projeto, foi 
verificado que na cidade de Macaé-RJ não possui gerenciamento dos resíduos de medicamentos domiciliares.  Implementar as melhorias para as ações 
atuais, permitindo o suporte à gestão pública. Objetivo Específico Identificar as ações de adequação à Política Nacional de Resíduos Sólidos – 
PNRS/2010; Conscientizar a população em relação a importância e necessidade da destinação correta dos medicamentos pós consumo; Fornecer 
subsídios à tomada de decisões adequadas para o modelo de gestão dos resíduos de medicamentos de Macaé-RJ; Implementar um ponto de coleta e 
destinação correta de resíduos domiciliares. Metodologia O pesquisa é do tipo exploratório-explicativo, com abordagem quantitativa. E será realizada 
no município de Macaé – RJ. Para coleta de dados será elaborado um questionário padronizado, contendo informações de fácil compreensão, baseado 
no trabalho de Gasparini, et al., (2011).  Avaliar o comportamento das pessoas ao adquirir e utilizar os medicamentos, além de traças o panorama da 
consciência e consequências sobre o descarte dos medicamentos. Por fim, implementar as melhorias propostas na primeira fase do presente projeto 
para o sistema de gestão de resíduos de medicamentos domiciliares. Referência BRASIL. Resolução RDC N° 306, de 7 de dezembro de 2004. Ministério 
da Saúde. Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Dispõe sobre o Regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos dos serviços de 
saúde. Brasília, 2004. BRASIL. Lei N° 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei n° 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998; e dá outras providências. Brasília, 2010. CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA. Resolução CONAMA nº 358, de 29 
de abril de 2005. Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
Brasília, 2005. GASPARINI, J. C.; GASPARINI, A. R.; FRIGIERI, M. C. Estudo do descarte de medicamentos consciência ambiental no município de 
Catanduva-SP. Rev. Ciência & Tecnologia, v. 2, n. 1, p. 38-51, 2011. Viabilidade econômico-financeiro Levantamento quantitativo dos dados, 
entrevistas in loco e análise dos resultados: sem custos mensuráveis Metas Preparação e envolvimento dos alunos; Envolvimento do poder público 
municipal. Impacto Social Impulsionar projetos em locais onde a população ainda não tem oportunidade de dar a destinação correta aos 
medicamentos em desuso. Abrangência Geográfica Macaé-RJ.
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Título TRANSFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS EM COMPUTAÇÃO GRÁFICA: APLICAÇÕES MATRICIAIS NO ENSINO MÉDIO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Os conteúdos matemáticos do ensino médio devem ser abordados a partir de temas que permitam a contextualização (MEC, 2018). Sendo a 
informática um tema do cotidiano, a abordagem de aplicações de conteúdos matemáticos relacionados a ela no ensino médio pode ser uma eficaz 
forma de motivação para o ensino da matemática. Matrizes é um conteúdo de muita relevância e com diversas aplicações computacionais. Alguns 
autores de livros didáticos do ensino básico apresentam algumas destas aplicações em suas obras. No entanto, é sabido que a maioria dos docentes 
ministra este conteúdo de forma algébrica sem citar aplicações. Justificativa Há uma grande preocupação com a educação matemática (D'AMBROSIO, 
2001). Em particular, Costa Filho (2013) cita que o estudo de matrizes no ensino médio é quase sempre centrado no ensino de técnicas operatórias. A 
relevância deste projeto está na proposta de uma visão diferenciada a essa prática de ensino, mostrando de forma simples, clara e de fácil 
compreensão para o público escolhido algumas aplicações de matrizes em computação gráfica, usando para isso as transformações geométricas de 
translação, rotação e transformação de escala. Objetivos Pretende-se neste trabalho colaborar na desmitificação do ensino da matemática. Pretende-
se utilizar exemplos de computação gráfica como ferramenta de motivação e de construção de conceitos. Os objetivos deste projeto são: * 
proporcionar aos alunos do ensino médio (cadastrados no projeto) a possibilidade de conexão entre a teoria e a prática do conteúdo matrizes; * 
avaliar o desempenho (na disciplina matemática) dos alunos do ensino médio (cadastrados no projeto) antes e após sua participação no projeto; * 
colaborar com a diminuição da deficiência no aprendizado da matemática. Metodologia A partir de uma ampla pesquisa bibliográfica, serão montadas 
oficinas que serão ministradas pelo docente e alunos de engenharia da UNESA envolvidos no projeto. Nestas oficinas, serão mostradas aplicações do 
conteúdo proposto para estimular o público envolvido no aprendizado de matrizes. Neste caso, as aplicações serão as transformações geométricas em 
computação gráfica. Além disso, aplicativos como Geogebra e/ou planilhas eletrônicas serão utilizados para fazer operações matriciais em aplicações 
simples. Viabilidade econômico-financeira Não foram verificados custos associados às etapas deste projeto no período estipulado no edital. Metas * 
elaboração de gráficos de avaliação do desempenho (na disciplina matemática) dos alunos do ensino médio (cadastrados no projeto) antes e após sua 
participação no projeto; * colaboração na desmitificação do ensino da matemática e possível despertar de interesse dos alunos para cursos de ensino 
superior que privilegiam o conhecimento desta disciplina, como os de engenharias da rede pública e privada. Impacto social O ensino público cada vez 
mais sucateado colabora muito pouco na inserção de jovens no ensino superior. As ações deste projeto visam ajudar a mitigar as deficiências no 
aprendizado da matemática permitindo que as chances destes alunos sejam maiores em seu ingresso e sua permanência em cursos como as 
engenharias. Abrangência geográfica Este projeto de extensão visa alcançar (em princípio) alunos do ensino médio do Colégio Estadual Leôncio 
Pereira Gomes em Campos dos Goytacazes. Referências Costa Filho, Egideo. Matrizes: uma aplicação no ensino médio a partir de transformações 
geométricas. Dissertação de mestrado profissional em matemática. Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2013. D'Ambrosio, Ubiratan. 
Etnomatemática – elo entre tradições e modernidade. Editora Autêntica, Coleção Tendências em Educação Matemática, 2001. MEC- Ministério da 
Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais .Disponível em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ciencian.pdf. Acesso em 08 de Novembro de 
2018.

Docente orientador: Fernando Cesar Coelho França E-mail: fernandocesarcoelho@gmail.com

Projeto(s) do curso: Engenharia Elétrica

Título CAMPOS DOS GOYTACAZES

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Eficiência energética a partir do isolamento térmico de residências carentes com utilização de caixas de leite recicladas.

Docente orientador: Ivan Junio Silva Costa E-mail: ivanjcosta@yahoo.com.br

Projeto(s) do curso: Engenharia Mecânica

Título MECÂNICA E MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Tendo em vista os problemas e complexidades da mobilidade urbana e rural, assim como em vários outros países, os cidadãos Brasileiros descobriram 
as facilidades do transporte humano individual Motociclista. Com essa premissa, buscando contribuir modestamente neste tema, vimos propor um 
projeto de Extensão Universitária, na modalidade Extensão Social, com dois claros objetivos: (1) Contribuir com a formação de pessoal em Manutenção 
e Mecânica de Veículos Ciclomotores, atendendo à nossa responsabilidade social em formar pessoas, permitir que interessados possam usufruir 
profissionalmente deste curso de formação como futuros mecânicos de motocicletas, ampliando o alcance da manutenção destes veículos, 
contribuindo para a segurança no seu uso e consequentemente mitigar situações em que acidentes, seja por mau uso ou condução incorreta, seja por 
falta ou precária manutenção dos equipamentos, contribuem negativamente ao fluxo de veículos da metrópole; (2) Propor a participação dos 
Discentes do Curso de Engenharia Mecânica da UNESA, Campus Niterói, dentro da missão do curso de Engenharia Mecânica, o exercício da cidadania, 
da responsabilidade social em consonância com as demandas da sociedade, como instrutores e formadores de pessoal da comunidade de seu entorno 
em Mecânica e Manutenção de Motocicletas, cumprindo assim o compromisso do nosso PPC do Curso de Engenharia Mecânica, nos itens 12 – 
Atividades Acadêmicas articuladas a Formação, nos itens 12.5 – Participação de alunos em atividades de extensão, 12.7 - Atividades Acadêmicas 
Complementares,  item 13 – Participação dos alunos em atividades de responsabilidade social. Com o apoio da YAMAHA MOTORES DO BRASIL, 
propomos um curso de formação rápida voltado para um mercado de trabalho crescente e, em grande parte, desqualificado: Mecânica e Manutenção 
de Motocicletas. Curso Teórico e Prático, voltado para o exercício prático na formação de pessoal dentro do ambiente Universitário. A proposta do 
curso tem dois módulos contínuos: um teórico e outro prático. 40 horas de duração, aprendizagem em motocicletas da Yamaha Motores do Brasil que 
nos forneceu quatro motocicletas que já estão em nosso Campus. Como meta, formar 150 alunos/ano nos Protocolos de Qualidade Bronze e Prata 
Yamaha. Os candidatos do curso serão membros da comunidade dos municípios do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo e adjacências, que buscam o 
crescimento social e profissional e o acesso ao ambiente Universitário. Os materiais de ensino-aprendizagem serão desenvolvidos pelo Projeto com 
suporte dos Manuais de montagem e manutenção cedidos pela fabricante de motocicletas Yamaha, segundo critérios padronizados de operação, só 
presentes nas estruturas da própria Yamaha Motores do Brasil. 

Docente orientador: Gentil Oliveira Pires E-mail: prof.gentil.estacio@gmail.com
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Título UMA ANÁLISE AMBIENTAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NA CIDADE DE TERESÓPOLIS - RJ

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A agricultura familiar possui um papel fundamental e estratégico na economia da cidade de Teresópolis. A agricultura familiar local é uma das mais 
dinâmicas e diversificadas do Estado. Por conta disso, a geração de emprego e renda na atividade é contínua, trazendo impactos positivos tanto na 
economia quanto no turismo e nas demais atividades do meio rural. De acordo com dados da EMATER de 2017, em Teresópolis, o número de 
produtores é de 5.618, totalizando uma produção de 174.408,50 toneladas anualmente, faturando por ano cerca de R$ 197,1 milhões. Neste cenário 
grande impacto econômico, social e também ambiental, a agricultura familiar é uma importante produtora e fornecedora de alimentos in natura e de 
matérias-primas para agroindústrias. As principais produções de Teresópolis são alface (102.900 toneladas), couve (17.900 toneladas) e tangerina 
poncã (8.700 toneladas). A agricultura familiar enquanto atividade econômica, pode ser positiva ou negativa. Se a atividade não alcançar resultados 
positivos, impacta em diversos setores da cidade, como turismo e emprego. Quando os resultados são positivos, a economia local é movimentada 
gerando renda. A agricultura familiar também é fundamental para a fixação do jovem no campo, evitando o êxodo rural e aumentando a taxa de 
emprego nessa região. Neste cenário, esta pesquisa se propõe a realizar uma análise ambiental junto a produtores locais, diagnosticando as condições 
de desenvolvimento da atividade, os seus riscos, fragilidades, ameaças e oportunidades de crescimento e desenvolvimento.  Justificativa A 
agricultura desempenha um papel de protagonista na economia da cidade de Teresópolis. Nesta área, embora não existam dados oficiais especificando 
a quantidade de produtores rurais familiares, estima-se que sejam um número bastante expressivo, uma vez que em 2018, pela primeira vez na sua 
história, a Prefeitura Municipal de Teresópolis manifestou o interesse em adquirir diretamente do pequeno produtor rural, os insumos para abastecer a 
merenda escolar de todo o município. Tal iniciativa demonstra o reconhecimento da importância deste produtor para a economia da cidade.  
 
Atualmente não existe nenhum trabalho sendo realizado com o objetivo de diagnosticar o funcionamento da agricultura familiar, na perspectiva da 
produção, oportunidades mercadológicas e impactos ambientais.   Metodologia O método utilizado nesta pesquisa será exploratório e descritivo, 
com coleta de dados por meio de entrevista e formulário a serem aplicados para produtores familiares da região. Será utilizada como ferramenta de 
diagnóstico ambiental, a análise de SWOT.  Viabilidade econômica financeira A pesquisa será desenvolvida na zona rural da cidade de Teresópolis, no 
2º e 3º distritos, não sendo necessário nenhum custo adicional para a sua realização.   Referências Samuel C. Certo, J. Paul Peter, Reynaldo 
Cavalheiro Marcondes e Ana Maria Roux Cesar. Administração estratégica: planejamento e implantação da estratégia, 2005, 2ª Edição – Editora 
Pearson. Bruno H. Rocha Fernandes, Luiz Hamilton Berton. Administração Estratégica – Da Competência Empreendedora a Avaliação de Desempenho, 
2012, 2ª Edição – Editora Saraiva. http://www.emater.rj.gov.br/images/munic2017.htm

Docente orientador: Daniela dos Santos Rocha Pereira E-mail: daniela.pereira@estacio.br

Projeto(s) do curso: Gestão de Recursos Humanos

Título INCLUSÃO DE PORTADORES DE NECESSDADES ESPECIAIS NO MERCADO DE TRABALHO : PERSPECTIVA INCLUSIVA E CUMPRIMENTO DE 
EXIGÊNCIA LEGAL.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
As organizações  têm duvidas de como contratar PNE (Portadores de Necessidades Especiais)  ou de onde buscar em um Cadastro ou Currículos e 
também quanto a  Capacitação Pessoal e Profissional para Pessoas com Deficiência (PPD),apesar da terminologia ser questionada por alguns autores, 
estaremos usando o termo (PNE), por este ser comumente utilizado tanto de forma técnica na literatura e nos dispositivos legais, porém vale ressaltar 
que na Convenção Internacional para Proteção e Promoção dos Direitos e Dignidade das Pessoas com Deficiência, ficou decidido que o termo correto a 
ser utilizado seria “pessoas com deficiência”, para SASSAKI (2010) a semântica pouco importa quando o assunto tem caráter totalmente inclusivo. O 
objetivo do projeto através do NAC (Núcleo de Apoio à Carreira) e dos alunos envolvidos neste laboratório de prática, visa auxiliar as organizações que 
desejam realizar o processo seletivo para admissão e contratação dessas pessoas,   através da oferta de um banco de cadastro  de currículos , busca do 
perfil desses profissionais de forma ágil, realização de processos seletivos e oferecimento treinamento para as organizações interessadas em acolher 
esses profissionais, visando adequações quanto a acessibilidade entre , e com intuito de facilitar a atuação na área em que será contratado e em 
atendimento a legislação pertinente e cumprimento das metas como Empresa de Responsabilidade Social, por outro lado busca também auxiliar na 
inserção desses profissionais  no mercado de trabalho no município de Campos dos Goytacazes e Região. Para facilitar a inclusão deste grupo de 
pessoas na sociedade, foram criados dispositivos que asseguram a inclusão destes profissionais ao mercado de trabalho, sendo o art. 93 da Lei 8.213 de 
24 de julho de 1991, prevê a obrigatoriedade de reserva de vagas em empresas privadas à portadores de deficiência de acordo com os percentuais 
exposto no artigo citado. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários 
reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: até 200 empregados deverá ter no quadro 2% do seu quadro; de 
201 a 500 deverá ser de 3%; de 501 a 1.000, será 4% e de 1.001 em diante 5%. Além do dispositivo citado, que assegura a reserva de vagas para esses 
profissionais, a Lei nº 13.146 de 2015, também em vigor, preconiza o direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e 
inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, garantindo a igualdade de oportunidades com as demais pessoas , condições justas e 
favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor. Sendo vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e 
qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e 
periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena. Cabe ressaltar a  
responsabilidade das autoridades , tais como Ministério Público do Trabalho, Ministério da Justiça, Ministério da Previdência e Assistência Social e 
Ministério do Trabalho e Emprego, têm de zelar pelo seu cumprimento. Diante da necessidade das instituições em manter uma imagem para a 
sociedade de empresa cidadã, realizando  processos de recrutamento de uma força de trabalho mais diversificada, e também de cumprimento da 
legislação em vigor e considerando o censo realizado em 2010 pelo IBGE, o Brasil possui cerca de 190.755.799 habitantes identificados com alguma 
deficiência. A metodologia do projeto incluem as atividades inserção e a retenção de portadores de necessidades especiais no mercado regular de 
trabalho, compreendendo: 1. Cadastramento dos profissionais; 2.Divulgação para empresas interessadas; 3. Preparo do colaborador; 4. Educação do 
empregador; 5. Realização dos processos seletivos.

Docente orientador: Nathália Maiolino Silva E-mail: nathalia.maiolino@estacio.br

Licenciaturas

Projeto(s) do curso: Pedagogia
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Título ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DE JOVENS E ADULTOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Projeto que tem o objetivo de alfabetizar jovens e adultos no período de 100h presenciais em Unidades da Estácio. As aulas serão dadas por docentes 
alfabetizadores e alunos de Pedagogia e Licenciaturas da Estácio, que também irão atuar como alfabetizadores.

Docente orientador: Simone Barreto Magalhães E-mail: profsimonemagalhaes@gmail.com

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

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A proposta do projeto é contribuir para que o aluno do curso de Pedagogia passe a atuar como protagonista e sujeito ativo no processo de ensino e 
aprendizagem e, nesse especial, atuando na alfabetização e letramento de jovens e adultos. Busca-se reparar o erro diante da escolarização negada na 
idade própria, oferecer igualdade de oportunidades, favorecer novas expectativas profissionais, exercitar a educação permanente para a continuidade 
dos estudos. Nossa unidade é o Via Brasil, onde já tivemos uma primeira edição do projeto (2018) como iniciativa dos pilares Escola e Cidadania do 
Programa de Responsabilidade Social Corporativa – Educar para Transformar, nosso propósito é dar continuidade a ampliar a proposta. Existe um guia 
que faz o delineamento dos conteúdos, propõe metodologia, materiais instrucionais e a avaliação da aprendizagem (já foi construído e sua atualização 
acontece semestralmente). Ele tem duas finalidades: assegurar a alfabetização e letramento de Jovens e Adultos e implementar um laboratório de 
ensino para os alunos de licenciatura do curso de Pedagogia. Para alcance dos objetivos é necessário que haja conexão e parceria entre a equipe e os 
alunos alfabetizadores com o desenvolvimento de atividades que contemplem a identidade, a cultura e a singularidade do público atendido na 
unidade. Entre outras propostas, o projeto exercita a inciativa e a autonomia dos alunos selecionados para atuar como alfabetizadores. A proposta é 
que haja duas entradas de alunos para serem alfabetizados, uma em março e outra em agosto.

Docente orientador: Dalta Barreto Motta E-mail: daltabarreto@yahoo.com.br

Título ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DE JOVENS E ADULTOS - PILOTO INSTITUCIONAL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O analfabetismo é um entrave educacional que o Brasil ainda não conseguiu superar e a consolidação do seu processo democrático requer o 
letramento de toda a população uma vez que, não se pode falar em organização do espaço público e exercício da cidadania sem a aquisição da 
habilidade escrita. Com base neste pressuposto e alinhada com a missão da Estácio em educar para transformar, o presente projeto tem como 
objetivos dar continuidade ao trabalho desenvolvido no de 2018 na unidade Estácio de Sá de Queimados/RJ, possibilitando que adultos analfabetos 
sejam alfabetizados e re-integrados na sociedade e no cenário produtivo, além de implementar mais um laboratório de ensino para os discentes das 
Licenciaturas. O projeto contará com 4 discentes que atuarão semestralmente como protagonistas e sujeitos ativos no processo de ensino e 
aprendizagem, superando a apresentação de conteúdos fragmentados e desconectados da sua realidade de vida. Todas as atividades serão 
desenvolvidas em parceria com a coordenação do curso de Pedagogia e com as demais Licenciaturas atuando no segmento EJA, não necessitando de 
financiamento. Aprendizagem da leitura e da escrita é um processo dinâmico, sendo assim, foi elaborado um material didático que norteará os 
conteúdos a serem trabalhados ao longo do primeiro semestre do ano de 2019, repetida no segundo semestre na mesma.  A metodologia utilizada 
seguirá uma abordagem Híbrida, incentivando o protagonismo dos alunos alfabetizandos. Totalizando uma carga horária de 100h. A seleção dos 50 
alunos que serão alfabetizados ocorrerá através da análise dos dados obtidos com o preenchimento da ficha de anamnese realizado no ato da 
inscrição. O processo de avaliação de cada alfabetizando será contínuo, com o registro das competências e habilidades adquiridas.  A conclusão de 
todo roteiro de ensino aprendizagem tem como metas promover a inserção dos alfabetizados do município de Queimados na rede regular de ensino 
ou que realizem as provas de proficiência do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA). Referências 
Bibliográficas: ARROYO, M. Educação de Jovens e Adultos: um campo de direitos e responsabilidade pública. In: SOARES, L., GIOVANETTI, M.A., 
GOMES, N.L. (Org.). Diálogos na educação de jovens e adultos. Belo Horizonte: Autêntica, 2005, p.19-50. Brasil alfabetizado: marco referencial para 
avaliação cognitiva / organização, Ricardo Henriques, Ricardo Paes de Barros, João Pedro Azevedo. – Brasília : Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade, 2006.64 p. : il. – (Coleção Educação para Todos, Série Avaliação ; n. 3, v. 20). BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. 
Parecer ceb 11/2000. Diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos. Brasília: MEC, 2000. Declaração de Hamburgo de Educação 
de Adultos, 1997. Disponível em: http://www.cefetop.edu.br. FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. 17 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. ________, P. 
Política e Educação. 5 ed. Rio de Janeiro: Cortez, 1993. ________, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e 
Terra, 2002. PAINI, L. D. et al, Retrato do analfabetismo: algumas considerações sobre a educação no Brasil, Maringá, v. 27, n. 2, p. 223-230, 2005. 
Disponível em: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciHumanSocSci/article/viewFile/202/150.

Docente orientador: Rosane Alves da Silva Reis E-mail: rosalvesreis@yahoo.com.br

Título IMPLANTAÇÃO DE BRINQUDEDOTECA HOSPITALAR VIRTUAL E FORMAÇÃO DE TUTORES BRINCANTES NO HOSPITAL

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

Docente orientador: Regina Fátima Cury Azevedo E-mail: reginacury@terra.com.br

Saúde

Projeto(s) do curso: Educação Física
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Título TURANO SAUDÁVEL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Objetivando minimizar o impacto negativo da violência em nosso Estado, em 19 de dezembro de 2008, o Estado do Rio de Janeiro, através da 
Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro – SESEG/RJ inaugurou o programa de Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) no Morro Santa Marta, 
localizada no bairro de Botafogo.  O morro do Turano, que possui uma população estimada de 12.218 habitantes (Fonte: Instituto Pereira Passos, com 
base no Censo 2010 do IBGE), foi a 12ª comunidade a ser contemplada com a implantação da UPP, que além de executar o trabalho de segurança de 
polícia de proximidade, acabou por desenvolver pequenos projetos sociais, como: aulas de judô, música, karate e dança de salão, objetivando 
aumentar sua aceitação junto à comunidade, mas com isso demonstrando total desvio de finalidade.  A partir deste viés, POLICIA MILITAR X 
COMUNIDADE, ofertamos uma parceria através do sistema Hélice tríplice que envolve a Universidade X Prefeitura X Comunidade para juntos 
promovermos a melhora significativa da qualidade de vida dos moradores do morro do Turano, proporcionando atividades físicas aplicadas por 
profissionais da área e monitorada por especialistas.

Docente orientador: Marcos Landeira de Oliveira E-mail: landeira57@gmail.com

Projeto(s) do curso: Educação Física - Bacharelado

Título TERCEIRA IDADE EM MOVIMENTO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
No envelhecimento, a massa óssea diminui aproximadamente em 10% do seu pico até os 65 anos de idade, e cerca de 20% em torno dos 80 anos. 
Estima-se que a perda de força seja de 1% por ano a partir do 30 até os 60 anos, de 15% por década entre os 60 e 70 anos e, daí em diante, cerca de 30 
% por década. Esses fatores podem levar à morte ou a efeitos múltiplos como as lesões graves e efeitos psicológicos e sociais negativos, entre outros, 
que podem comprometer a autonomia funcional e a qualidade de vida do idoso (DANTAS e VALE, 2008). 	Nesse sentido, há uma inerente necessidade 
de se manter a autonomia e a independência dos sujeitos idosos em vários aspectos, mas, sobretudo, através da melhoria da condição de vida, da 
educação, da saúde e da atividade física regular. Dessa forma, um programa de atividade física regular pode minimizar o impacto dos efeitos deletérios 
do envelhecimento (DANTAS e VALE, 2008). Isso possibilita aumentar a longevidade com qualidade, preservar a força muscular, a flexibilidade e o 
equilíbrio e ainda estimular as interações sociais.  Objetivo geral Avaliar os efeitos de um programa de atividades físicas sobre o equilíbrio, força 
muscular, flexibilidade, indicadores de saúde, autonomia funcional, cognição e qualidade de vida de idosos. Metas Iniciar vivência profissional nos 
acadêmicos do curso; desenvolver ações de responsabilidade social; desenvolver atividades com os cursos de Nutrição, Psicologia e Sistemas de 
Informação; estimular a produção científica. Materiais e métodos Público alvo: 50 idosos residentes no bairro Manoel Correia, Cabo Frio/RJ  Local:  
dependências da UNESA Coleta de dados Os idosos devem trazer um atestado médico e fazer uma avaliação no Laboratório de Fisiologia do Exercício 
a seguir. Anamnese: informações sobre histórico familiar, doenças, uso de medicamentos, quantidade de quedas etc.  Avaliação antropométrica: 
massa, estatura e circunferências corporais serão aferidas. Equilíbrio: com a plataforma de força, avalia-se o deslocamento do centro de pressão 
(protocolo: olhos e base abertos durante 20s - posição bipodal).  Flexibilidade: avalia-se a amplitude da flexão da coluna lombar. Autonomia 
funcional: aplica-se o protocolo GDLAM de autonomia funcional (DANTAS e VALE, 2008).  Mini Exame do Estado Mental: este questionário avalia a 
cognição (FOLSTEIN, FOLSTEIN e MCHUGH, 1975). Qualidade de vida: utiliza-se o questionário WHOQOL-Old (FLECK, CHACHAMOVICH e TRENTINI, 
2003). Intervenção: o programa de atividade física é desenvolvido as 2ª, 4ª e 6ª feiras, das 16:00 - 17:00 h. É um projeto contínuo e permanente. As 
sessões de treinamento apresentam exercícios de alongamento, fortalecimento muscular, relaxamento e descontração. Dentro da programação do 
semestre letivo, são incluídas atividades como festa junina, aulas temáticas, circuitos, caminhadas, aulas de xadrez, aulas de informática e orientação 
nutricional. Estratégias de ação No início do semestre letivo são aplicadas as atividades de planejamento e avaliação. Em seguida é desenvolvida a 
periodização do programa de exercícios físicos. Ao final do semestre é feita a reavaliação. A unidade possui todos os materiais necessários para a 
execução do projeto. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS Os resultados devem revelar o alcance dos objetivos. No aspecto social, os participantes 
devem apresentar integração em todas as atividades propostas. O projeto fortalece e agrega conhecimento científico. REFERÊNCIAS DANTAS, E. H. 
M.; VALE, R. G. S. Atividade física e envelhecimento saudável. Rio de Janeiro: Shape, 2008, p.224. FLECK, M.P.A.; CHACHAMOVICH, E.; TRENTINI, C.M. 
Projeto WHOQOL-OLD: método e resultados de grupos focais no Brasil. Revista de Saúde Pública, v. 37, n. 6, p. 793-799, 2003. FOLSTEIN, M.F.; 
FOLSTEIN, S.E.; MCHUGH, P.R. Mini – Mental State: a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res, v. 12, 
n. 3, p. 189-198, 1975.

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

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A população brasileira manteve a tendência de envelhecimento dos últimos anos e ganhou 4,8 milhões de idosos desde 2012, superando a marca dos 
30,2 milhões em 2017 (https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20980-numero-de-idosos-cresce-18-
em-5-anos-e-ultrapassa-30-milhoes-em-2017)  "Ao longo dos últimos anos é possível perceber um aumento do número de idosos na população, isso 
ocorre devido ao aumento da longevidade que é proporcionado pelos avanços da medicina, melhora na saúde e dos hábitos de higiene" (Antonio 
et al., 2012) citado por (Freitas et. al. 2017) Freitas e Kopiller (2006) citado por (Martinez et. al. 2017) apontam o envelhecimento como um processo 
dinâmico e progressivo, no qual o ser humano passa por modificações morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas que geram a progressiva 
perda da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente e o tornam suscetível a processos patológicos que terminam por levá-lo à morte. A 
atividade física principalmente no treinamento de força tem importante papel na melhoria da qualidade de vida da população idosa e diminuição de 
fatores de risco associados a doenças arteriais coronarianas (ACSM, 2014), (Fleck et. all, 2016)   Justificativa Os centros universitários devem ter 
sempre a preocupação em preparar os discentes durante a formação para o mercado de trabalho, atividades de campo dentro da instituição 
associados a trabalhos sociais de relevância podem ser uma excelente estratégia para atingir esse objetivo.  Objetivo A Unesa possui uma excelente 
estrutura com uma sala de treinamento de força e equipamentos que podem atender a população num trabalho social trazendo credibilidade a 
instituição e servindo de atividade de campo para os discentes de diferentes cursos (educação física, fisioterapia, enfermagem e 
nutrição)  Metodologia Primeiro momento será realizada uma triagem sócio-econômica dos idosos partcipantes através de entrevista e 
questionários, uma avaliação pré-exercícios será realizada e em seguida serão realizadas atividades físicas (treinamento de força, alongamentos, 
exercícios funcionais e aeróbicos) e reabilitação em idosos no intuito de melhorar a qualidade de vida nas atividades de vida diária, os docentes 
(coordenador e auxiliar) junto aos discentes desenvolverão uma periodização do treinamento com bases científicas através de planilhas e cronogramas 
para quantificar os resultados obtidos, estes que serão transformados em trabalhos científicos para possíveis publicações.   Viabilidade econômica-
financeira Recursos humanos - 1 docente coordenador e 1 docente auxiliar (hora/aula) Recursos materias - a Universidade já dispõe de todos os 
recursos necessários  Metas Inicialmente atender 100 idosos em diferentes turnos com o objetivo de dobrar o numero de atendimentos em 1 ano de 
projeto. Realizar publicações em revistas científicas com as atividades de campo desenvolvidas Levar conhecimento teórico-prático aos discentes 
fortalecendo a inserção no mercado de trabalho e vinculo com a instituição Estácio de Sá  Impacto social Atender um número significativo de idosos 
que não possuem condições financeiras de custear o trabalho proposto levando qualidade de vida e  reabilitação física  Abragência 
Geográfica Moradores da cidade de Campos dos Goytacazes  Referências -ACSM, Diretrizes do ACSM para os testes de esforço e sua prescrição. 9ª 
ed. 2014. -Freitas, Vinicius; Melo, Cristina Carvalho de; Leopoldino, Amanda; Boletini, Tatiana; Noce, Franco. Influência do nível de atividade física e da 
mobilidade sobre o estresse emocional em idosos comunitários. Revista de Psicología del Deporte. ,Vol 27, Suppl 1, pp. 75-81. 2017. Fleck, Steven; 
Kraemer, William J; Deschenes,Michael R. Fisiologia do exercício. Teoria e prática.2016 - Martinez, Bibiana Bünecker; Thomé, Anna Luiza Ely; Kerkhoff, 
Alessandra Cristina; Brod,Alessandra. R. Eletr. de Extensão, ISSN 1807-0221 Florianópolis, v. 14, n. 27, p. 34-40, 2017.

Docente orientador: Diego Gama Linhares E-mail: diego.linhares@live.estacio.br

Projeto(s) do curso: Educação Física - Licenciatura

Título EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO EM PSICOMOTRICIDADE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Seguindo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Plano Nacional de Extensão – 1999 – 2009, o Projeto Político Pedagógico Institucional e o 
Projeto Pedagógico de Curso, e ainda, segundo as intensas discussões ocorridas na última década sobre as atividades universitárias, reafirmam que a 
extensão deve impender relevante papel social na busca de soluções para os problemas da comunidade, procurando uma melhor definição para o seu 
espaço. O Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior orienta que as atividades de extensão devem basear-se em valores educativos, primando 
por sua integração com o ensino e a pesquisa, corroborando a necessidade de transferência do conhecimento produzido nas IES e sua interferência no 
desenvolvimento regional e nacional. A Prática Psicomotora Preventiva insere-se no campo da educação e seu objetivo principal é favorecer, dentro do 
quadro educativo, as aquisições psicomotoras da criança como os elementos psicomotores (imagem e esquema corporal, equilíbrio, tônus, 
lateralidade, ritmo, coordenação motora e noção espacial e temporal), a comunicação, a criação e o acesso ao pensamento operatório. Ela favorece o 
desenvolvimento global da criança, identificando também precocemente indícios patológicos.  Justificativa: O presente projeto de extensão 
universitária se justifica pelo mérito de apresentar uma proposta de intervenção profissional especializada que demanda baixo custo, sendo capaz de 
oportunizar para o público objeto desta proposta um ambiente de desenvolvimento e aperfeiçoamento tanto físico e intelectual como emocional e 
psíquico, educando-o, através da expressividade espontânea da criança que é seu maior viés de observação e é, também, o fio condutor de sua 
tecnicidade, tanto na prevenção, quanto na reeducação psicomotora. Objetivos: O objetivo principal deste projeto é favorecer, dentro do quadro 
educativo, o desenvolvimento neuromotor da criança, tendo como referência os elementos psicomotores. Metodologia: A criança utilizará sua 
expressividade motora vivenciada de forma livre em alguns momentos e de forma dirigida e orientada em outros a partir de três dispositivos espaço-
temporais: Expressividade motora; Reeducação psicomotora e Representação plástica e gráfica. Viabilidade econômico financeira: O espaço a ser 
utilizado será na própria Instituição. Este local permite a utilização simultânea de duas áreas amplas, uma interna e outra externa. Parte do material 
utilizado já está presente na Instituição, sendo necessário a aquisição de materiais de consumo como tintas, papéis e mais algumas espumas, dentre 
outros. Metas: Dar continuidade ao processo de acompanhamento do trabalho já desenvolvido atualmente na Instituição;  Favorecer o 
desenvolvimento psicomotor pleno das crianças atendidas de 3 a 5 anos; Avaliar o nível de desenvolvimento motor das crianças através da aplicação 
de baterias de testes; Identificar possíveis indícios patológicos e orientar, caso necessário, o encaminhamento específico no campo da saúde e, 
finalmente, Contribuir para a qualificação relacional dos alunos do Curso de Licenciatura em Educação Física com a criança e o grupo; Impacto Social: 
Este Projeto de Extensão vai ao encontro das necessidades das crianças em relação ao desenvolvimento de suas bases psicomotoras, fundamentais 
para sua maturação neurológica, psíquica e emocional que favorecem a ampliação de suas habilidades físicas e cognitivas. Este processo é essencial 
para a autonomia e adaptação escolar, além de alcançar a prontidão para a aquisição da leitura e da escrita. Abrangência Geográfica: O presente 
projeto dará continuidade ao atendimento de quase 200 crianças do Centro Social São Vicente – PATRONATO, localizado na cidade de Nova Iguaçu. 
Referências: AUCOUTURIER, B.; DARRAULT, I. & EMPINET, J. L. A prática psicomotora -  reeducação e terapia. Porto Alegre: Artes Médicas, 1986. ; 
FONSECA, V. Manual de Observação Psicomotra. 2ª ed., Porto Alegre: Artes Médicas, 2015.;

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

Projeto(s) do curso: Enfermagem
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Título #DEOLHOEMMIM

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A temática em sexualidade configura-se como um assunto de difícil fala em diversos espaços. Para o desenvolvimento deste projeto de extensão foi 
escolhido o abrigo Casa da acolhida situado no município de Resende-RJ. O trabalho da Casa da Acolhida tem como foco o acolhimento de meninos e 
meninas na faixa etária de 12 a 18 anos que tiveram seus direitos ameaçados ou violados e que são afastados do seu ambiente familiar por 
determinação do Juizado da Infância e Juventude.  Quando chegam ao local são encaminhados para atendimentos médicos e odontológicos. Além de 
frequentarem regularmente a escola, eles participam de atividades esportivas e culturais. Porém a sexualidade humana, não é abordado de forma 
específica. Por se tratar assunto de conteúdo íntimo, considerado constrangedor não deixando de ser um assunto de grande relevância na vida dos 
jovens institucionalizados, que reflete em seu cotidiano no convívio com o outro e no seu bem-estar. Como proposta para este projeto de extensão 
serão oferecidas atividades de educação em saúde em todo o contexto da sexualidade humana. Compreendendo estes jovens como seres 
biopsicossociais que precisam ter sua singularidade acolhida e respeitada. A educação em saúde de forma contextualizada e continuada, contribui de 
modo essencial na construção de pessoas capacitadas em favor da melhoria dos níveis de saúde individual e coletivo. Por tais motivos, este projeto 
tem como objetivo oferecer assistência em saúde sexual aos jovens, para que eles se reconheçam e se empoderem de seus valores sociais e possam 
vivenciar sua sexualidade de forma consciente e responsável. Através das abordagens previstas no projeto, traz para o debate questões de suas vidas 
íntimas,  possibilitando  compreende–las  ou até mesmo resolvê-las; identificar fatores prejudiciais fisiológicos e/ou patológicos e intervir sobre 
aspectos específicos ao bem-estar destes jovens , adotando medidas preventivas e educativas. Por se tratar de um de projeto de extensão que tem 
como base teórica a sexualidade humana e metodológica a prática de educação em saúde. Será oferecido atividades educativas que abordem cuidados 
com o corpo, higiene corporal, sexualidade humana, sexo seguro, prevenção da gestação na adolescência, prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis, diversidade de gênero. Como metas definiu – se o estabelecimento de um ambiente onde o diálogo entre os acadêmicos e os jovens 
institucionalizados  através da consulta de Enfermagem seja a gênese das demandas. Articulação com os órgãos municipais para atender as demandas 
individuais e a interdisplinaridade com o curso de Psicologia que atenderá através da psicoterapia a demandas que surgirem. Promover a humanização 
e acolhimento destes jovens. Acredita-se que o projeto terá impacto positivo na sociedade por proporcionar a transferência de conhecimento, 
importante para o alcance da mudança social e consolidação de uma comunidade melhor através da oportunidade de crescimento e geração de saúde. 
Como resultado espera -se que os jovens atendidos alcancem melhor qualidade de vida e possam vivenciar sua sexualidade de forma aberta e natural. 
A viabilidade econômica é de baixo custo pois terá como alicerce os conhecimento científicos presentes na formação do acadêmico do curso de 
Graduação em Enfermagem do Campus Resende. Referências Bibliográficas: GARCIA, O.R.Z.; LISBOA, L.C. da S. Consulta de Enfermagem em 
Sexualidade: Um Instrumento Para Assistência de Enfermagem à Saúde da Mulher, em Nível de Atenção Primária. Texto Contexto enfermagem, 
Florianópolis, 2012 jul-set; 21(3): 708-16. Gil, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social / Antônio Carlos Gil. - 6. ed. - São Paulo: Atlas, 
2008. GIR, E.; NOGUEIRA, M.S.; PELÁ, N.T.R. Sexualidade humana na formação do enfermeiro. Rev. Latino Americana de enfermagem, Ribeirão Preto, 
v. 8, n. 2, p. 33-40, abril 2000.   

Docente orientador: Isabel de Almeida Fonseca E-mail: isabel.fonseca@estacio.br

Título (DES) EDUCAÇÃO EM SEXUALIDADE NA CONSULTA DE ENFERMAGEM

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A temática em sexualidade configura-se como um assunto de difícil fala em diversos espaços como: escolas, ambientes familiares e espaços de saúde 
por falta de formação dos profissionais sobre o tema e por se tratar de um conteúdo íntimo, considerado constrangedor. Porém, não deixa de ser um 
assunto de grande relevância imprimindo na vida das pessoas satisfação ou insatisfação que reflete em seu cotidiano no convívio com o outro e no seu 
bem estar. A educação em saúde de forma contextualizada e continuada, contribui de modo essencial na construção de pessoas capacitadas em favor 
da melhoria dos níveis de saúde individual e coletivo. Por tais motivos, este projeto tem como objetivo oferecer assistência em saúde sexual para 
pessoas nos ciclos de vida adulto e jovem do Município de Resende, no nível de atenção primária em saúde e oportunizar o(a)s a discentes do curso de 
enfermagem a realização da consulta de enfermagem e o contato com a temática de sexualidade humana.  Acredita-se que o projeto será importante 
para os discentes do curso de enfermagem oportunizando espaço para aplicação da consulta de enfermagem possibilitando assim a conexão do seu 
conhecimento científico a prática, permitindo ainda a ampliação do currículo mínimo do curso de enfermagem. Para a instituição que terá a 
oportunidade de aprofundar ações políticas e sociais que venham fortalecer a instituição junto à comunidade, e principalmente, para as mulheres que 
aceitarem participar do projeto, colocando em debate questões de suas vidas íntimas e oportunizando assim minimizá-las ou até mesmo resolvê-las; 
identificar fatores prejudiciais fisiológicos e/ou patológicos e intervir sobre aspectos específicos ao bem-estar dessas mulheres, adotando medidas 
preventivas. Trata-se de um projeto de extensão que tem como base teórica a sexualidade humana e metodológica a prática educativa em escolas, 
espaços de saúde, com temas variados ou através da consulta de enfermagem. Como metas estão: Estabelecer um ambiente que promova o diálogo 
entre a população, a comunidade acadêmica, instituição e os serviços municipais de saúde; oportunizar aos discentes a conexão entre o conhecimento 
teórico científico e sua aplicabilidade na prática; promover a humanização, acolhimento e a valorização do cliente nas práticas de enfermagem. 
Acredita-se que o projeto terá impacto positivo na sociedade por proporcionar a transferência de conhecimento, importante para o alcance da 
mudança social e consolidação de uma comunidade melhor através da oportunidade de crescimento e geração de saúde. A área de abrangência será 
todo o Município de Resende, permitindo assim que toda e qualquer pessoa que sentir necessidade, possa ser escutada. Como resultados espera-se 
que o serviço oferecido traga mais qualidade de vida para as pessoas, possa proporcionar a criação do primeiro espaço (do Município) para  que as 
pessoas possam discutir suas vivências relacionadas ao exercício da sua sexualidade, e capacitar as discentes de enfermagem da IES Estácio de Sá para 
atuação de novas áreas em saúde. O projeto é exequível, pois a estrutura física exigida está disponível na instituição e os discentes serão dotados com 
a capacidade técnica necessária para atender as especificações do projeto. Quanto a viabilidade econômica, a realização da pesquisa é de baixo custo e 
sustentável. Referências Bibliográficas: GARCIA, O.R.Z.; LISBOA, L.C. da S. Consulta de Enfermagem em Sexualidade: Um Instrumento Para Assistência 
de Enfermagem à Saúde da Mulher, em Nível de Atenção Primária. Texto Contexto enfermagem, Florianópolis, 2012 jul-set; 21(3): 708-16. GIL, Antônio 
Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social / Antônio Carlos Gil. - 6. ed. - São Paulo: Atlas, 2008. GIR, E.; NOGUEIRA, M.S.; PELÁ, N.T.R. Sexualidade 
humana na formação do enfermeiro. Rev. Latino Americana de enfermagem, Ribeirão Preto, v. 8, n. 2, p. 33-40, abril 2000.
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Título BIOSEGURANÇA EM SAÚDE: A IMPLEMENTAÇÃO DO ACIONAMENTO POR PEDAL COMO FERRAMENTA PARA A SEGURANÇA DO CUIDADO 
PROFISSIONAL VERSUS PACIENTE.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A higienização das mãos constitui a medida mais simples e individual, menos dispendiosa para prevenir a propagação das infecções relacionadas à 
assistência à saúde. Estudos comprovam que as mãos constituem a principal via de transmissão de microrganismos durante a assistência prestada aos 
pacientes, sendo a pele um reservatório em potencial de diversos microrganismos que podem ser disseminados por meio de contato direto (pele com 
pele), ou indireto, a partir de objetos e superfícies contaminadas.  Analisando diversos fatores para que as condições do trabalho se tornem mais 
seguras, se faz necessário medidas estruturais e organizacionais que visem a mudança de comportamento destes, através de esforços conjuntos do 
serviço e de seus trabalhadores. A principal estratégia da adoção do acionamento por pedal é a redução de contaminação como prática segura no 
trabalho em saúde, buscando um viés por outro lado difundir a sustentabilidade. Por tratar-se de uma ferramenta que contribui para que os 
trabalhadores, além de conduzi-los a pensar sobre as consequências de suas práticas e a aderência das precauções e medidas de 
biossegurança.  Neste contexto, o objetivo deste trabalho é destacar a necessidade de capacitação permanente das equipes para a conscientização da 
adoção de práticas seguras relacionadas a riscos ocupacionais e acidentes de trabalho. São fatores importantes o envolvimento e a valorização dos 
profissionais inseridos em conjunto na elaboração de medidas de segurança, possibilitando assim a melhoria das condições de trabalho e maior 
satisfação profissional.   

Docente orientador: Luciana Pessanha Abreu E-mail: luzinhapessanha@yahoo.com.br

Título POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO NEGRA :UMA POLITICA DO SUS NO CONTEXTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS 
GOYTACAZES

DESCRIÇÃO DO PROJETO
INTRODUÇÃO.O aluno do curso de enfermagem tem metodologias de ensino que propiciam a  formação critico reflexiva facilitando sua capacidade de 
poder intervir como agente transformador da situação de saúde, O  Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra negras e 
negros constituem mais da metade da população brasileira (50,7%).  em 2015, 53,9% das pessoas se declararam de cor ou raça preta ou parda. A 
Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, instituída pela Portaria nº 992 de 13 de maio de 2009, visa garantir a equidade e a efetivação 
do direito à saúde de negras e negras  JUSTIFICATIVA O preconceito em relação às pessoas de pele negra foi historicamente construído e embasado por 
teorias ditas “científicas”, Este racismo, ao longo de séculos, promoveu uma diferenciação de acesso à educação, ao trabalho, à saúde, as 
determinantes sócias para ter uma melhor qualidade de vida. Para tanto, os pré-conceitos precisam ser desconstruídos e novos paradigmas devem ser 
criados dentro dos princípios democráticos de respeito à pluralidade cultural e ao acesso de direitos fundamentais como a SAÚDE. OBJETIVO GERAL: 
Trazer visibilidade a Política Nacional de saúde integral da população Negra ESPECÍFICOS:1 Mobilizar grupos de mulheres no conhecimento da política 
de saúde integral da população negra.2 Realizar levantamento da percepção e conhecimento dos direitos a saúde ofertados nos serviços de saúde da 
mulher do município 3 Organizar ações educativas para conscientizar as mulheres sobre direitos e acesso a serviços de saúd e4 Motivar a inserção dos 
discentes no campo da pesquisa e atuação na diminuição do racismo e prevenção das doenças prevalentes nas mulheres negras.  METODOLOGIA: 
comunicativa-crítica facilitador no caminho metódico de compreensão e de ação no mundo visto necessidade conhecer a percepção da realidade, 
buscando mirá-la e admirá-la de diversas perspectivas e, neste caso, caminho feito em diálogo entre pesquisadoras(es) e participantes da realidade 
investigada, para movermo-nos no mundo e transformar a realidade vivida.  Mello (2008)na ação comunicativa, a linguagem é um meio de 
entendimento, em que falantes e ouvintes se referem, desde o horizonte pré-interpretado que seu mundo da vida representa, simultaneamente a algo 
no mundo objetivo, no mundo social e no mundo subjetivo, para negociar definições da situação que possam ser compartilhadas por todos. 
VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA O custo é mínimo visto que os encontros o levantamento dos dados será realizado nos serviços de saúde,  CRAS 
e universidade. Para a pesquisa bibliográfica, reuniões da equipe e tabulação dos dados utilizara-se a biblioteca da universidade e o laboratório de 
informática. 2000 folhas de papel A-4, 04 pendrive IMPACTO SOCIAL: Promover conhecimento das mulheres dos seus direitos de atenção nos serviços 
de saúde. Empoderar mulheres negras no reconhecimento de seus direitos . Mobilizar gestores de saúde para cumprimento de políticas para 
populações negras com ênfase na equidade, integralidade e respeito ao ser humano. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA Serviços de referência de assistência 
social das comunidades vulneráveis do município (quilombolas, associação de mulheres negras de Barrios Parque Aurora, Parque Prazeres)Serviços de 
saúde da Mulher, do Homem e da Criança BIBLIOGRAFIA Araújo Filho, Targino / Thiollent, Michel Jean-Marie Metodologia para Projetos de Extensão: 
Apresentação e Discussão / Targino de Araújo-Filho; Michel JeanMarie Thiollent; Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) – São Carlos: Cubo 
Multimídia, 2008. 666 p. BRASIL.Política Nacional de Saúde Integral da População Negra : uma política para o SUS . – 3. ed. – Brasília :Editora do 
Ministério da Saúde, 2017.44 p.MELLO, R. R. ; BRAGA, F. M. ; RODRIGUES, E. S. P. ; GABASSA, V. . Comunidades de Aprendizagem: metodologia de um 
projeto de extensão universitária. In: Targino de Araújo-Filho; Michel Jean-Marie Thiollent. (Org.). 
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Título PREVENÇÃO DE DST´S VIRAIS EM ESCOLAS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto de extensão social Prevenção de DST´s virais em escolas vigor funciona em escolas da rede municipal de educação da cidade do Rio de 
Janeiro localizadas na 10º CRE, na região de Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro. Nesses quatro anos de atuação, realizamos atividades educativas 
voltadas para a prevenção de doenças como: AIDS, Hepatites Virais, infecções causadas pelo HPV e Herpes genital, cujo público alvo eram pré-
adolescentes e adolescentes. Entretanto, em diversas vezes recebemos a solicitação das direções das escolas para tratar de outros temas como 
alcoolismo, drogas e gravidez na adolescência. Dessa forma, acreditamos que devemos ampliar o escopo de nossas ações e resolvemos aceitar o 
desafio de tratar dessas questões que são objetos de preocupação tanto para país como para educadores. Objetivos gerais: possibilitar ao aluno de 
graduação em enfermagem a experiência de lidar com prevenção de doenças em espaços extramuros das unidades de saúde, promover ações de 
prevenção de IST´s em escolas da rede municipal da cidade do Rio de janeiro, realizar atividades de promoção da saúde sobre os temas: drogadição, 
alcoolismo e gravidez na adolescência, encaminhar adolescentes para os grupos educativos das unidades de saúde. Objetivos Específicos: realizar 
palestras educativas sobre as IST´s virais em escolas do município do Rio de Janeiro, encaminhar adolescentes para os grupos educativos das unidades 
de saúde. Justificativa: A saúde do adolescente é uma das prioridades do ministério da saúde. Essa é uma faixa etária da vida em que as pessoas se 
encontram em alta vulnerabilidade seja de ordem sanitária, seja de ordem social. O acesso à informação qualificada é de suma importância para 
reduzir a vulnerabilidade dos adolescentes a problemas como infecções sexualmente transmissíveis, prevenção da gravidez indesejada, alcoolismo e 
drogadição.  Contudo, os adolescentes não possuem o hábito de frequentar unidades de saúde como forma de obter informação qualificada, em 
alguns casos tabus e aspectos culturais dificultam esse acesso. O ambiente escolar então se mostra um espaço estratégico de abordagem a esse 
público. Nosso projeto se insere nesse contexto tanto oferecendo informação para o nosso público-alvo quanto dando oportunidade para que os 
acadêmicos de enfermagem possam exercer suas atividades fora dos espaços tradicionais de estágio curricular. Metodologia: São realizadas ações 
educativas com alunos do 7º, 8º, 9º e EJA sobre temas pré-definidos pelas escolas. No ano de 2018 foram trabalhados os temas: infecções sexualmente 
transmissíveis e drogadição na Escola municipal Eulália Rodrigues. Em 2019, os alunos serão dividos em grupos para a confecção de exposição que será 
feita ao final do semestre letivo, no modelo de uma "feira de saúde".Abrangência geográfica: São atendidas escolas municipais da Xº CRE (Santa Cruz) 
no município do Rio de Janeiro.Viablidade econômica: O prjeto não necessita de recursos adicionais. Referências: Taquette, Stella ; Vilhena, Marília 
Mello de ; Paula, Mariana Campos de. Doenças sexualmente transmissíveis na adolescência: estudo de fatores de risco. Revista da Sociedade Brasileira 
de Medicina Tropical 37(3):210-214, mai-jun, 2004 UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ (UNESA). Projeto político e pedagógico do curso de graduação em 
enfermagem da Universidade Estácio de Sá, 2008.  

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

Projeto(s) do curso: Farmácia

Título MÍDIAS SOCIAIS COMO FERRAMENTA DE APOIO AO USO DE PLANTAS MEDICINAIS – PETRÓPOLIS/RJ

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Mídias Sociais como ferramenta de apoio ao uso de Plantas Medicinais – Petrópolis/RJ  INTRODUÇÃO O município de Petrópolis/R.J., através do 
projeto Arranjo Produtivo Local (APL) de Plantas Medicinais (PM), parceria entre Palácio Itaboraí-Fiocruz/ Prefeitura Municipal, fornece a Secretaria de 
Saúde, PM, para prescrição aos usuários do SUS.  A extensão universitária atua para disseminação e fortalecimento do conhecimento científico, 
utilizando as mídias sociais - Facebook e Instagram- (F & I) como ferramentas proporcionando aos alunos e comunidade, a possibilidade de conexão 
entre a teoria e prática, com ênfase na formação dos discentes, inclusão social nas suas mais diversas dimensões, além de aprofundar ações políticas 
que venham fortalecer a institucionalização da extensão no âmbito da universidade-comunidade (SÁ, 2003).  A internet é o maior repositório de 
informações disponíveis a um grande número de pessoas, contribuindo para divulgação e construção da integralidade entre a ciência e saúde. A 
integração das Mídias Sociais e Saúde Pública visa compartilhar conhecimentos, dentro de um processo educativo, proporcionando trocas de saberes e 
práticas para a promoção de saúde (ALMEIDA & STASIAK, 2012). Assim, este projeto de extensão levantará informações junto aos agentes envolvidos 
para fomentar as mídias - F & I, com caráter educativo, cultural e científico. JUSTIFICATIVA Em um momento civilizatório caracterizado pela 
cibercultura, à criação das mídias sociais gratuitas, Facebook e Instagram, serão ferramentas para aprofundar ações e  fortalecer a institucionalização 
da extensão no âmbito da universidade-comunidade. OBJETIVO GERAL Desenvolver mídias sociais (Facebook e Instagram) para incentivar e dar 
visibilidade ao uso de Plantas Medicinais na rede SUS do município de Petrópolis. OBJETIVOS ESPECÍFICOS - Avaliar as PM dispensadas e seus usos; - 
Oportunizar aos estudantes de graduação em Farmácia o contato com os prescritores e usuários de PM; - Criar textos, fotos e vídeos para alimentação 
das mídias. METODOLOGIA  Será pelo método descritivo, exploratório e qualitativo, para descrever as PM prescritas, usos terapêuticos e perfil do 
usuário, proporcionando aos alunos a possibilidade de conexão entre a teoria e a prática. Etapas de construção: - Plantas medicinais mais dispensadas: 
levantamento junto ao Palácio Itaboraí/Fiocruz e Secretaria de Saúde. - Contato dos discentes com os prescritores e usuários de PM: Será realizado um 
questionário de caráter exploratório e qualitativo para nortear as entrevistas com os  - Desenvolvimento das mídias sociais: Textos, fotos e vídeos para 
alimentar as mídias serão construídos pela pesquisadora e alunos. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA Possíveis dadas às parcerias entre o Palácio 
Itaboraí-/Fiocruz/UNESA.            METAS - Estabelecimento da parceria com Palácio Itaboraí-/Fiocruz/UNESA  - Identificação das PM mais dispensadas, 
indicação e forma de uso.  - Aproximação dos alunos com a realidade da prescrição e usos das PM.  - Desenvolvimento das mídias: F & I para 
fortalecimento da institucionalização da extensão no âmbito da universidade-comunidade. IMPACTO SOCIAL Divulgação dinâmica e interação dos 
envolvidos sobre a dispensação de PM e incentivo ao seu uso. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA  Coleta de dados será em Petrópolis-RJ, inicialmente nos 
bairros: Valparaíso, Bataillard e Caxambu.   REFERÊNCIA ALMEIDA, M. A. & STASIAK, D. A. Promoção da saúde nas mídias sociais – Uma análise do 
perfil do Ministério da Saúde no Twitter. [TCC] Goiânia: Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia, UFG; 2012. BRASIL. Ministério da Saúde. 
Departamento de Assistência Farmacêutica. Política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos. (Série B. Textos Básicos de Saúde)– 60 p., 2006. SÁ, 
M. et al..  Vittalle, v. 30, n. 1 144-1581, 2018. RODRIGUES, P. G. & JÚNIOR, E. P. F. D. Middlewares e protocolos para redes sociais pervasivas. 
Monografia (PUC-RJ), 2010.  
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Título INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA SAÚDE DE FUNCIONÁRIOS DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Calcula-se que três quartos de todos os operários nos países industrializados exercem funções sentadas, e vários trabalhos vêm confirmando a alta 
incidência de dores musculoesqueléticas na coluna e outras articulações, além de dores nos braços e nas pernas. Contrariando uma expectativa da 
década de 80, quando se pensava que o trabalho repetitivo e suas repercussões na saúde diminuiriam com o avanço da tecnologia, observa-se um 
aumento da prevalência de casos, embora os números não sejam precisos na maioria dos países (MAENO, 2003). Diversos estudos apontam os 
distúrbios osteomusculares como um sério problema de dimensão social e econômica, onde todos os anos milhares de trabalhadores relatam 
distúrbios relacionados ao trabalho, afetando-os momentânea ou definitivamente, afastando-os de suas atividades. As doenças apresentam extensão, 
intensidade e gravidade variáveis, e podem ser causadas por situações de risco nas quais podem estar presentes uma grande variedade de agentes 
etiológicos (CORRIGAN & MAITLAND, 2000; ALENCAR & GONTIJO, 2002). Objetivo: Descrever aprevalência de dor decorrente dos distúrbios 
osteomioarticulares em funcionários em instituição de ensino superior no município do Rio de Janeiro e promover ações de educação na saúde 
funcional e exercícios laborais. Estimular os acadêmicos a elaborar e desenvolver um programa de orientações e educação de saúde funcional, a fim 
de favorecer os funcionários sobre posicionamento correto e proteção articular nas atividades do trabalho e um programa de cinesioterapia laboral 
para os trabalhadores, aumentando a flexibilidade e forca muscular global, prevenindo doenças ocupacionais relacionadas às lesões e distúrbios 
osteomioarticulares..  Materiais e Métodos:O estudo será realizado no campus Niterói da Universidade Estácio de Sá, junto aos seus funcionários. 
 
Acadêmicos do curso de fisioterapia serão encaminhados ao grupo de funcionários (ANEXO 1). Todos os acadêmicos serão treinados a coletar os dados 
relativos ao processo da pesquisa. O projeto será divulgado junto à todos os funcionários, convidando todos à participarem, assinando Termo de 
Consentimento Livre Esclarecido (ANEXO 2). Todos eles serão informados quanto ao objetivo do projeto e que poderão participar sem qualquer ônus 
ou prejuízo para sua saúde, podendo desistir à qualquer momento do estudo. O estudo será dividido em duas propostas: Proposta 1: Módulos 
centrados em cinesioterapia laboral. Proposta 2: Módulos centrados nos cuidados e correções ergonômicas. O projeto se mostra viável, com 
abrangência aos funcionários do campus Niterói e terá como impacto a educação na saúde dos funcionários. REFERENCIAS: ALENCAR, M. do; 
GONTIJO, L. Fatores de risco das lombalgias ocupacionais: o caso de mecânicos de manutenção e produção. Anais. Gramado, RS: Abergo 2001.  
 
ALENCAR, M. do C.B. de; PETROSKI, E. L.; GONTIJO, L. A. Avaliação preventiva: um enfoque sobre distúrbios osteomusculares em trabalhadores de 
cabinas de arrecadação. Revista Reabilitar, ano 3, n.13. 2001.    MAENO, M. et al. Lesões por esforços repetitivos (LER) / distúrbios osteomusculares 
relacionados ao trabalho (DORT). Ministério as Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Ações Programáticas e Estratégias. Área 
Técnica de Saúde do Trabalhador. 2001. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ler_dort.pdf. Acesso em maio de 2003.    MARRAS, 
W.S. Occupacional low back disorder causation and control. Ergonomics. Vol.43, n.7, 880-902, 2000.  NEVES. I. R. LER: trabalho, exclusão, dor, 
sofrimento e relação de gênero. Um estudo com trabalhadoras atendidas num serviço público de saúde. Cad.  Saúde Pública, Rio de Janeiro, 22(6):1257-
1265, jun, 2006.      

Docente orientador: Sandra Helena Mayworm E-mail: sandra.mayworm@estacio.br

Projeto(s) do curso: Medicina

Título GRUPO TERAPÊUTICO COM PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS EM ANGRA DOS REIS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica degenerativa que acomete principalmente adultos a partir da meia-idade, causando multicomorbidades 
por atuar de maneira sistêmica no organismo. Cerca de 5% da população adulta seja portador de DM. Ainda sem cura, possui tratamento a partir do 
controle da taxa de glicemia, sendo a melhoria de hábitos de vida, como alimentação adequada e atividade física, além de tratamento medicamentoso 
terapêuticas necessárias diariamente. No entanto, muitas pessoas desconhecem os motivos do aparecimento da DM e sua progressão afetando vários 
órgãos-alvos diminuindo sua qualidade de vida. Justificativa: A faculdade de medicina da Estácio em Angra dos Reis é um curso novo que veio 
mediante a lei do Mais Médicos, com o objetivo de fixar profissionais e transformar de forma positiva o acesso à saúde dos munícipes. Com relevância 
acadêmica o programa estabelecerá o contato entre aluno e paciente e desde o primeiro período da faculdade desenvolverá o lado humano, além de 
exemplificar assunto de aulas sobre síndromes metabólicas, desenvolvimento de Diabetes Mellitus tipo 2 e doenças cardiovasculares. Objetivos: 
objetivo Prevenção do diabetes e de suas complicações. Com foco na atenção primária, efetuar por meio da prevenção de fatores de risco para 
diabetes, como sedentarismo, obesidade e hábitos alimentares não saudáveis; identificar e tratar indivíduos de alto risco para diabetes e intensificar o 
controle de pacientes já diagnosticados visando prevenir complicações agudas e crônica, dessa forma, o projeto atingirá a prevenção primaria, 
prevenção secundária e a prevenção terciária.  O programa oferecerá um plano individualizado ao paciente, respeitando aspectos pessoais, culturais, 
aspectos familiares, econômicos, sociais e culturais que podem prejudicar ou facilitar o cuidado, mostrar como a participação ativa do paciente na 
consulta possibilitará melhorias, criar melhor relação entre equipe e paciente, para que dúvidas e preocupações sejam sanadas, assegurar conteúdos-
chave para seu autocuidado, agendar as revisões necessárias e promover acompanhamento ativo de cada paciente, com o cuidado da equipe, formada 
por alunos, avaliar fisicamente o paciente. O contato dos alunos com pacientes dessa categoria exemplificará e ilustrará aulas dadas durante a grade 
curricular do primeiro ao quarto período.  Metodologia: Pesquisa-ação a partir de grupo terapêutico operativo com usuários do SUS da Unidade de 
Jacuecanga, Angra dos Reis. Realizar-se-á um questionário antes do início do grupo e ao final da participação. Viabilidade financeira: Necessitaremos 
de poucos recursos de material didático, como cartazes, impressões e banner, além de glicosímetro  e esfigmomanômetro que a unidade educacional 
já possui. Metas: Aproximar-se dos pacientes diabéticos do bairro e, a partir da escuta e informação, empoderá-los ao auto-cuidado reduzindo assim, 
as morbidades e sequelas oriundas da DM. Impacto Social: Atingirá de forma social promovendo o desenvolvimento de projetos acadêmicos com 
intervenção comunitária, visará à prevenção primária da diabetes, identificação dos grupos de risco de desenvolvimento da doença, programas de 
promoção e avaliação de rastreio, acompanhamento, diagnóstico precoce das complicações e reabilitação de acordo com a disposição do 
paciente. Abrangência: Usuários da Unidade de Saúde de Jacuecanga, Angra dos Reis. Referências: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção 
à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Diabetes Mellitus / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 
Brasília : Ministério da Saúde, 2006 Favoreto, C.A.O. ; CABRAL, C. C. . Ampliação das Narrativas sobre o Processo Saúde-Doença a partir da Experiência 
em Grupos Operativos de Educação em Saúde.. Interface. Comunicação, Saúde e Educação, v. 13, p. 7-19, 2009. Gusso, G.; Lopes, J.M.C.Tratado de 
Medicina de Família e Comunidade - Porto Alegra, ArtMed, 2012.

Docente orientador: Cristiane Coelho Cabral E-mail: ccoelhocabral@gmail.com

Projeto(s) do curso: Medicina Veterinária
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Título MEU GRANDE AMIGO PEQUENO PRODUTOR 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Para proporcionar o bem estar dos animais e melhorar as condições de trabalho deles, algumas doenças devem ser diagnosticadas e tratadas, quando 
possível. Além das condições clínicas, neste projeto será feito exames para diagnosticar Brucelose equina, babesiose equina, endometrite e realizar 
exames de hematologia e coprocultura. Justificativa: O número de equídeos utilizados para serviços e lida em fazendas e sítios na região de Vargem 
Pequena e toda Zona Oeste do Rio de Janeiro é considerável, o que não difere da realidade de outras cidades brasileiras. Percebe-se que essa classe 
compõe uma parcela significativa na sociedade. Entretanto, as condições sócio-econômicas dos pequenos produtores rurais são desfavoráveis, o que 
impede maiores investimentos em seus animais, visando bem estar animal e aspectos sanitários e reprodutivos. Assim é possível obter uma quadro 
sócio ecônomico desta parcela da população, adquirindo uma visão real sobre eles e seu(s) animal(is).    Metodologia:  •1: entrevista com produtores 
rurais para a realização de um “censo” relacionado à população atendida pelo projeto, já que não há disponíveis estes dados relativos à esta 
comunidade da região.   •2: Coleta de material e execução dos exames. Serão coletados materiais como: sangue, fezes e células endometriais para 
realização dos exames. •3: Identificação dos animais. Tendo em mãos os resultados dos exames, haverá a seleção dos assistidos pelo projeto que 
serão identificados através da resenha. •4: Controle folicular e inseminação artificial. As éguas escolhidas terão o ciclo estral monitorado e quando 
estiverem no cio serão inseminadas artificialmente com o sêmen do jumento.  •5: Diagnóstico de gestação. As fêmeas inseminadas serão submetidas 
ao exame de ultra-sonografia para confirmação da gestação.  •6: Acompanhamento da gestação. As éguas gestantes serão acompanhadas através de 
palpação retal, ultra-sonografia e exame clínico. Objetivos: •Cadastramento através de resenha e carteirinha de identificação para controle e 
acompanhamento dos animais. •Caracterizar o perfil dos animais utilizados pelos pequenos produtores rurais a fim de melhorá-los geneticamente, por 
meio de inseminação artificial, utilizando reprodutores adequados para cada finalidade. •Obter dados dos produtores rurais em relação à sua renda, 
número de familiares dependentes, grau de escolaridade, tipo de trabalho desenvolvido, número de animais por carroceiro. •Orientação sobre o 
manejo correto dos eqüídeos a pequenos sitiantes e produtores rurais, no bairro de Vargem Pequena e Zona Oeste/RJ. Viabilidade econômico-
financeira:  O presente projeto de pesquisa apresenta viabilidade técnica e econômica visto que os materiais e equipamentos necessários já estão 
disponíveis para uso.  Metas:  •Promover o melhoramento genético dos plantel equino de pequenos sitiantes e produtores rurais de Vargem Pequena 
e Zona Oeste do Rio de Janeiro; •Obtenção de dados sobre as doenças infecciosas, parasitárias e zoonóticas mais frequentes nos 
equídeos; •Detecção, através de exames, das doenças infecciosas e parasitárias que acometem estes animais; •Esclarecer e orientar os proprietários 
sobre manejo, bem-estar, prevenção, controle e tratamento das doenças nos animais; •Aumentar a renda familiar dos pequenos produtores rurais 
através das melhores condições de trabalho. Impacto social: promover o melhoramento genético dos animais dos carroceiros, agregando valor ao seu 
trabalho, melhorando a qualidade de vida tanto do animal como do trabalhador. Este projeto também leva aos animais melhores condições de saúde 
através do acompanhamento clínico veterinário.  Abrangência geográfica: Vargem Pequena e Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Docente orientador: Marcus André Ferreira E-mail: marcus.ferreira85@hotmail.com

Projeto(s) do curso: Nutrição

Título APLICAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 EM 
NOVA FRIBURGO, RIO DE JANEIRO.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O tratamento do DM1 requer várias ações diárias, como a aplicação de doses diárias de insulina, monitoramento glicêmico e atividade física regular. 
Apesar de muitos avanços, mais de 70% dos indivíduos com DM1 ainda mantêm os níveis de hemoglobina glicada (HbA1c) elevados (Gomes et al, 
2012). Por este motivo, a educação em Diabetes direcionada, tanto para portadores quanto para seus familiares, constitui um dos pilares básicos para 
a eficiência do tratamento (Brasil, 2000). Dada a alta frequência de não adesão ao tratamento, há necessidade de intervenções focadas na mudança 
comportamental, incluindo a melhora da alimentação e seguimento do plano dietoterápico (Gomes et al, 2012). A Associação dos Diabéticos de Nova 
Friburgo foi fundada em janeiro/2003, a partir da preocupação de pais de crianças diabéticas, com o intuito de fornecer assistência multidisciplinar 
visando a qualidade de vida dos pacientes, e será o local de realização das atividades de extensão do presente projeto. Justificativa: O presente projeto 
se desenvolveu ao perceber a necessidade da realização de atividades educativas, visando melhor adesão do os pacientes DM1, em grande parte 
crianças e adolescentes, cujas atividades propostas podem melhorar a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares. Objetivos: Geral: 
Implementar uma estratégia educativa nutricional visando melhor adesão e qualidade de vida de portadores de diabetes mellitus tipo 1 atendidos por 
uma associação especializada. Específicos: - Aumentar o conhecimento dos pacientes portadores de DM1 e de seus familiares acerca dos cuidados 
nutricionais para melhora do controle glicêmico e prevenção de comorbidades associadas. - Orientar a respeito das bases de uma alimentação 
saudável, salientando a necessidade do seguimento do plano dietoterápico para o funcionamento adequado de seu organismo. - Educar sobre a 
importância do seguimento da conduta dietoterápica para melhor controle glicêmico, incentivando o interesse pelo autocuidado.  Metodologia: Os 
atendimentos na ADINF ocorrem quinzenalmente, momento em que ocorrerão as atividades de Educação Alimentar e Nutricional. No primeiro 
momento: seleção do conteúdo que será trabalhado no projeto, junto com equipe discente; No segundo momento:  capacitação dos integrantes que 
irão trabalhar no projeto; No terceiro momento: organização e aplicação das atividades educativas, sendo: -Sala de Espera: aplicação de atividades 
educativas com foco nutricional enquanto aguardam os atendimentos, com estímulo ao pensamento crítico. Os temas serão variados, como - por 
exemplo - exposições sobre de leitura correta de rótulos, -Avaliação nutricional: os pacientes serão avaliados e informados sobre seu estado 
nutricional, com o intuito de incentivar a adesão ao tratamento e evitar complicações clínicas e nutricionais.  -Horta saudável: participação na Horta 
saudável já existente na associação, com estímulo ao consumo de alimentos saudáveis. -Orientações nutricionais pós-consulta:os pacientes receberão 
orientações nutricionais ao término de cada consulta, reforçando as informações transmitidas em consulta pelo Nutricionista atuante na ADINF. -
Criação de “Manual de primeiro contato”, fornecido aos pacientes em sua primeira consulta. -Montagem e alimentação de mural com textos 
informativos sobre alimentação saudável e hábitos de vida saudáveis, reforçando o conteúdo transmitido nas reuniões de Sala de Espera. Viabilidade 
econômico-financeira: Todo o material utilizado nas atividades educativas será fornecido pela ADINF.  Impacto social: Este projeto tem um impacto 
social significativo, na medida em que se propõe melhorar a qualidade de vida de pacientes portadores de uma doença crônica, através de atividades 
de educação alimentar e nutricional. Abrangência geográfica: Nova Friburgo – Rio de Janeiro  - Brasil  Referências: Brasil. Abordagem nutricional em 
diabetes mellitus, Ministério da Saúde, 2000. Gomes MB et al. Diabetes Res Clin Pract. 2012;97(1):63-70

Docente orientador: Patricia Carvalho de Jesus E-mail: pcj.nutricao@gmail.com
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Título EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA ESCOLA COMUNITÁRIA SOSSEGO DA MAMÃE NO MUNÍCIPIO DE DUQUE DE CAXIAS: UMA 
ATIVIDADE DE EXTENSÃO

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) tem uma característica multiprofissional, intersetorial e transdisciplinar, no qual o conhecimento e o 
aprendizado, contínuo e permanente, propõem-se a desenvolver a autonomia e a voluntariedade antes os hábitos alimentares saudáveis,  a fase da 
infância é de extrema importância para a formação das escolhas alimentares, a criança começa a formar e internalizar os padrões de comportamento 
alimentar (BOOG, 2013). Neste sentido, o ambiente escolar é um lugar para trocas e a consolidação de práticas alimentares saudáveis em crianças, 
devido as crianças passarem grande parte do seu tempo na escola. Além de ser um ambiente que exerce um papel fundamental no desenvolvimento 
psicológico e emocional das crianças, e deve incluir informação de saúde, bem como conhecimento dos alimentos e suas contribuições para melhoria 
da saúde. Neste contexto, a Escola Comunitária Sossego da Mamãe, enquanto espaço privilegiado para práticas de promoção de saúde e de prevenção 
de agravos à saúde e de doenças torna-se uma possibilidade de parceria ideal para a Universidade Estácio de Sá, campus Duque de Caxias, que entre 
seus objetivos visa a promoção de ações voltadas para o cumprimento de sua responsabilidade social,  desenvolvendo projetos voltados às 
comunidades no entorno do campus, em parceria com instituições governamentais e não governamentais (UNESA, 2017). Assim, em consonância com 
o Programa de Saúde na Escola (BRASIL, 2011), bem como Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE, o curso de bacharelado em Nutrição da 
Estácio de Sá, campus Duque de Caxias, vem oferecer o Projeto de Educação Nutricional para Escolares. Desta forma, os objetivos do projeto são 
estimular os alunos de 2 a 6 anos de idade a desenvolverem atividades sobre alimentação, promovendo a construção do conhecimento crítico de 
forma lúdica e proporcionando um viver mais saudável hoje e no futuro. O projeto contará com a parceria de comerciantes da região de Duque de 
Caxias e Saracuruna para realização das oficinas culinárias, apresentando viabilidade econômico-financeira.  Além disso, o projeto apresenta um grande 
impacto social, devido as mães precisarem trabalhar fora para prover o subsídio necessário para o sustento familiar  e a creche comunitária ser 
extremamente necessária nesta região,  os alunos de Nutrição e Pedagogia da Estácio de Duque de Caxias conhecerão as reais necessidades de cunho 
social daquela região, permitindo um olhar atento com auxílio a comunidade na qual a maioria dos alunos fazem parte e uma imersão em Nutrição 
coletiva e  Pedagogia de inclusão, permitindo a Estácio o desenvolvimento da promoção de ações voltadas para o cumprimento de sua 
responsabilidade social. O projeto será realizado na Escola Comunitária Sossego da Mamãe, localizada na Avenida Presidente Roosevelt, lote 05, 
quadra 22 – Saracuruna – Duque de Caxias – RJ, CNPJ nº 05.258.667/0001-02.  Os Alunos na faixa etária de 2 a 6 anos (86 alunos) participarão do 
projeto, na qual abordará os grupos de alimentos de forma lúdica (frutas, hortaliças, cereais, leguminosas, carnes, ovos, leites e doces), os encontros 
serão semanais, totalizando 4 encontros por mês, no qual as práticas ocorreram sob a supervisão da Coordenadora do Curso de Nutrição da Estácio em 
Duque de Caxias: Anete Mecenas e a elaboração dos materiais educativos sob a supervisão da Coordenadora do curso de Pedagogia da Estácio de 
Duque de Caxias: Aleksandra Sales.   Referências: 1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Instrutivo PSE / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2011. xx p. : il. – 
(Série C. Projetos, programas e relatórios). 1. Saúde na escola. 2. Promoção em saúde. 3. Programa Saúde na Escola (PSE). I. Título. II. Série. 2. Boog, M. 
C. F. Educação em Nutrição: integrando experiências. Campinas: Komedi, 2013    

Docente orientador: Anete Souza Mecenas Gonçalves E-mail: anete.mecenas@estacio.br

Título OFICINA SABER DO SABOR

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Oficina Saber do Sabor é um projeto de extensão envolvendo professores e alunos dos cursos de Nutrição, de Gastronomia e jovens com Síndrome 
de Down, que é desenvolvido desde 2014. São trabalhados conceitos de Nutrição, Alimentação, Gastronomia e Saúde através de oficinas culinárias 
direcionadas para o desenvolvimento de habilidades culinárias dos jovens e facilitando a autonomia dos mesmos nas escolhas alimentares. As oficinas 
culinárias são meios práticos de trabalhar conceitos abstratos de Nutrição e Alimentação. É possível trabalhar com qualquer público através deste 
formato. Nosso caso específico um grupo de jovens com Síndrome de Down que acumulou uma série de interesses e habilidades que não existiam 
anteriormente. Sua continuidade nos possibilita manter as habilidades já aprendidas e ampliá-las.  OBJETIVO: Planejar e executar oficinas culinárias 
com foco na adoção de novos hábitos alimentares no indivíduo e sua família.  METODOLOGIA: O grupo atualmente atendido é composto por 12 
jovens com Síndrome de Down participantes do Projeto Reunir, com idade entre 25 e 60 anos. Este projeto tem periodicidade semanal, onde cada 
oficina tem duração de 3 horas. Em cada encontro são executadas de 2 a 3 preparações, de acordo com o tema proposto em cronograma. São 
separados os ingredientes que serão utilizados para a preparação, por bancada. É iniciado todo o processo de higiene de mãos e alimentos que se 
fizerem necessários. O objetivo é que o participante faça a maior parte das atividades, e que o mesmo compreenda cada etapa do processo de preparo 
daquele prato. Os alunos voluntários da graduação e o professor apenas acompanham e orientam, sempre com a receita a ser executada impressa. São 
trabalhadas preparações rotineiras e sem grande complexidade que os jovens podem executar fora do ambiente acadêmico, inserindo aos poucos 
produtos e formas de preparo que tornem sua alimentação mais equilibrada. Ao final, os pratos são montados com as preparações executadas, todos 
degustam e tecem comentários com suas opiniões. Observamos melhora no desenvolvimento motor dos jovens, especialmente no pré-preparo de 
alimentos e na decoração dos pratos. Alguns superaram o medo de utilizar facas e se aproximar do fogão. Alguns conseguem executar atividades 
apenas com explicações orais, outros precisam ver como a atividade deve ser desenvolvida, para que consigam executá-la. Muitos relatam que tem 
conseguido reproduzir as preparações feitas na Oficina em casa, para seus familiares que os deixa confiantes e faz com que retornem com maior 
interesse. Outro resultado importante é a interação entre os alunos de Nutrição e de Gastronomia, que trocam saberes constantemente, 
demonstrando que as áreas são complementares e não concorrentes.  VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: os participantes custeiam o 
projeto. IMPACTO SOCIAL: Uma das grandes preocupações dos responsáveis por jovens com alguma deficiência física ou mental é como os mesmos 
lidarão com questões cotidianas quando eles não estiverem mais aqui. O projeto traz aos jovens a oportunidade de lidar com sua alimentação, desde a 
escolha de alimentos até a finalização do prato/refeição.  ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: Jovens participantes do Projeto Reunir, que é uma parceria 
entre a Universidade Estácio de Sá e a Sociedade Síndrome de Down (SSD). *LEVY, Renata B. et.al.Distribuição regional e socioeconômica da 
disponibilidade domiciliar de alimentos no Brasil em 2008-2009. Rev Saúde Pública, 46(1):6-15, 2012. *DIEZ-GARCIA, Rosa Wanda; CASTRO, Inês 
Rugani R. A culinária como objeto de estudo e de intervenção no campo da Alimentação e Nutrição. Ciência & Saúde Coletiva, 16(1):91-98, 
2011. *BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia alimentar para a população brasileira – 
2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014

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

Projeto(s) do curso: Odontologia
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Título AMBULATÓRIO DA BOCA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Estomatologia é a especialidade da Odontologia responsável pelo diagnóstico, prevenção e tratamento das doenças da cavidade oral. Dentro destas 
doenças o Câncer de boca é a mais preocupante, sendo considerado um problema de saúde pública no Brasil. Mais de 15.000 novos casos da doença 
foram diagnosticados no país em 2016, a maior parte deles em estágios avançados, reduzindo a chance de cura e aumentando a complexidade do 
tratamento e as sequelas. Desde 2002 a equipe de Estomatologia do Curso de Odontologia desenvolve um projeto de extensão chamado “Ambulatório 
da Boca”. Nestes 16 anos, mais de 4.300 pacientes foram atendidos, recebendo consultas clínicas e procedimentos de diagnóstico, incluindo biopsias e 
pequenas cirurgias orais. Aproximadamente 12% dos casos incluíram diagnóstico de Câncer ou de Desordens potencialmente cancerizáveis. O foco 
principal do atendimento inclui pacientes com baixo poder aquisitivo (SUS) e que não encontraram atendimento nesta especialidade dentro dos 
serviços públicos de saúde. Parte da experiência do ambulatório está publicada em uma das referências incluídas abaixo. Justificativa: manter o 
funcionamento do Ambulatório da Boca visando dar continuidade ao atendimento de pacientes que busquem atendimento na especialidade de 
Estomatologia. Objetivos: oferecer atendimento em Estomatologia, como foco principal na prevenção e no diagnóstico do Câncer bucal, 
especialmente a população de baixa renda. Metodologia: o projeto já vem sendo executado no Curso de Odontologia e pretendemos manter a 
estrutura de funcionamento. O atendimento será feito por discentes do curso de Odontologia com auxílio direto de 3 docentes. As consultas serão 
agendadas e o atendimento será realizado semanalmente em um período de 5 horas. Para o atendimento utilizaremos a infra-estrutura já existente nas 
clínicas do curso de Odontologia, incluindo material de consumo para exame clínico simplificado. No caso de procedimentos de diagnóstico, os 
discentes serão responsáveis por todo o material utilizado. O atendimento baseia-se em duas vertentes: diagnóstico e interface clínico-patológica 
(docentes: Fábio Ramôa Pires e Juliana de Noronha Santos Netto) e cirurgias orais menores (docente: Águida Maria Menezes Aguiar 
Miranda). Viabilidade econômico-financeira: o Ambulatório da Boca funciona desde 2002 tendo seus custos incluídos dentro da planilha das clínicas do 
curso de Odontologia, com pequeno impacto financeiro para a instituição. As necessidades materiais envolvidas no atendimento têm custo baixo e 
fazem parte do atendimento básico direcionado a todos os pacientes das clínicas odontológicas do curso. Os materiais envolvidos nos procedimentos 
cirúrgicos são contraparte obrigatória dos alunos participantes do projeto. Metas: atender 250 pacientes/ano e manter o atendimento regular aos 
pacientes já cadastrados no ambulatório com foco principal nos pacientes portadores de Câncer de boca e Desordens potencialmente 
cancerizáveis. Impacto social: o atendimento é voltado prioritariamente a pacientes pertencentes a população de baixa renda (SUS) e que não tenham 
encontrado atendimento em Estomatologia dentro da rede pública de saúde (65% dos pacientes atendidos ao longo destes 16 anos enquadram-se 
neste perfil). Abrangência geográfica: o atendimento será feito no campus Barra World/Recreio, Rio de Janeiro. A maioria dos pacientes é oriunda das 
zonas oeste e norte da cidade, entretanto não há restrição com relação à origem dos pacientes e temos recebido pacientes oriundos de toda a região 
metropolitana do Rio de Janeiro e de outros municípios do Estado. Referências: Amaral SM, Miranda AMMA, Netto JNS, Pires FR. Prevalence of oral 
and maxillofacial diseases diagnosed in an Oral Medicine service during a 7-year period . J Oral Diagn, v. 1, e. 2, 
2016. http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home+/boca/definicao – acessado em 26/01/18

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

Título BANCO DE DENTES

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Segundo a Lei no 10.211 de 23 de março de 2001, o dente, como qualquer outro órgão humano, somente poderá ser doado com o consentimento do 
paciente ou de seu responsável. E a instituição que comercializar dentes será penalizada e poderá ter suas atividades suspensas. O Banco de Dentes 
Humanos da Universidade Estácio de Sá foi implantado em abril de 2001, após aprovação do Projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa (parecer n. 
44/2001) e pela Diretoria do Campus Paulo de Frontin.  No campo pedagógico o Banco de Dentes desempenha importante papel no fornecimento de 
elementos dentários aos graduandos para as atividades laboratoriais pré-clínicas de endodontia, prótese e dentística e para o estudo da anatomia 
dental e escultura, inibindo portanto o comércio ilegal destes órgãos. A questão ética envolvida no uso de dentes humanos em pesquisas científicas diz 
respeito à origem destes órgãos, algumas vezes negligenciada e desconsiderada pelos pesquisadores. Grande parte dos Comitês de Ética em Pesquisa 
(CEPs) está conscientizada a respeito das questões éticas envolvidas no uso e manipulação destes dentes, passando a exigir do pesquisador a 
comprovação de sua origem.  Enfim, é importante que todos, alunos e professores de Odontologia e toda a comunidade leiga se conscientizem a 
respeito da importância do Banco de Dentes como um banco de órgãos humanos. Serão oferecidas 15 vagas/semestre aos alunos do 1o ao 7o período 
de graduação do curso de Odontologia, sendo necessário o cumprimento da carga horária de 2h/semana em atividades que dizem respeito a 
funcionalidade do Banco de Dentes: estímulo às doações de dentes, captação, limpeza e armazenamento dos dentes doados. Após essa etapa os 
alunos são treinados para a cessão de dentes aos alunos solicitantes, os quais se encontram em atividades pré-clínicas ou de pesquisa.  Para o 
funcionamento do projeto, é necessária a presença de um responsável técnico, no caso, um cirurgião-dentista/docente da instituição de ensino. O 
equipamento permanente foi adquirido no início do projeto, sendo semestralmente solicitado o material necessário para a manipulação dos dentes 
doados, segundo as normas de biossegurança.   REFERENCIAS  PIMENTEL, E.C.;  BITTENCOURT, L.P.; PAULA, S; IMPARATO, J.C.; GABRIELLI-FILHO, 
P.A. Análise da comercialização de dentes nas Universidades. Pesq. Bras. Odontol, SBPqO, Abst. A 036, 2000.  PAULA, S; BITTENCOURT, L.P.; 
PIMENTEL, E.C.; GABRIELLI-FILHO, P.A.; IMPARATO, J.C. Comércio de dentes nas Universidades. Pesq. Bras. Odontoped. Clin. Integr., v.1, n.3, set/dez, 
2001.  CRUZ, A.P.E.; PINTO, L.C.; MASSA, M.R.; ALVES, M.U., CLEVELAND, R.M. Implataçào do Banco de dentes na FO - Estácio de Sá. Pesq. Bras. 
Odontol, SBPqO, 2001.  PIMENTEL, E.; PERALES, L.; VOLSCHAN, B.; DIAS, K. Armazenamento de dentes extraídos para estudos in vitro: Revista da 
literatura. RBO, v.59, n.4, Jul/Ago., 2002.   PIMENTEL, E.; BITTENCOURT, L.P.; ALVES, M.U.; DIAS, K. Esterilização dos elementos estocados no Banco 
de Dentes. Rev  Odont. Univ. Ribeirão Preto, v.5, n.1, p.3-9, 2002.  PIMENTEL,E.; MACHADO,F.; KALINE, C.; ALVES, M.U. Panorama atual do Banco de 
Dentes da Universidade Estácio de Sá. 130 Livro Anual do Grupo Brasileiro de Professores de Ortodontia e Odontopediatria, p. , 2004.  PIMENTEL,E.; 
NOGUEIRA, P.S.; VOGEL,F.; ALVES, M.U. Avaliação da funcionalidade do Banco de Dentes da Universidade Estácio de Sá em 4 anos de funcionamento. 
Pesq. Bras. Odontol, SBPqO, Abst. Pc 135, 2005.  
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Título PROJETO TRAUMA PROF. ERNANI ABAD: ÊNFASE EM DENTÍSTICA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Estudos epidemiológicos citados por Caldas Jr AF, Burgos MEA, em 2001 indicam que o Trauma Dental tem sido um problema significante em jovens, e 
que a incidência de traumatismos supera as doenças carie e periodontal nesta população. Aproximadamente 50% das crianças são expostas ao trauma 
dental antes de terminarem o período escolar, a maior parte dos traumas dentais envolvem os dentes anteriores, causando restrições para mastigar, 
falar claramente, timidez ao sorrir ou expor os dentes.  	A prevalência de injurias dentais por trauma em crianças pre escolares com acesso limitado a 
tratamentos odontológicos 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%. (3) 	Segundo Mehmet, E.T., et al. os traumatismos dentários apresentam diferentes etiologias, e vários estudos mostram 
que o tipo de injuria esta associado com a idade. Em crianças ente 1 a 2 anos, as quedas são as causas mais comuns, enquanto aos 5 anos a 
hiperatividade, e as brincadeiras infantis são as principais causas de traumatismos dentais. Em meninos de 8 a 11 anos, os acidentes de bicicleta e em 
playgrounds são mais frequentes, já em adolescentes as atividades esportivas e os assaltos é que frequentemente causam as injuriais dentais. 	O 
Projeto Trauma, desenvolvido na Universidade Estácio de Sá (1999-2018) é considerado de grande relevância para os acadêmicos da faculdade de 
Odontologia, assim como para toda a população da cidade do Rio de Janeiro e arredores, por ser um Projeto referência na cidade, recebe 
encaminhamentos de vários hospitais públicos e particulares da região. 	Observando a necessidade de acompanhamento a curto, médio e longo prazo 
dos quase 2.400 mil atendimentos realizados durante a existência do PROJETO TRAUMA (1999-2018), realizaremos as consultas de controle clínico e 
radiográfico desses pacientes, a fim de traçarmos um perfil dos prováveis prognósticos para os diferentes tipos de traumatismos dentários de acordo 
com os tratamentos oferecidos.

Docente orientador: Karen Robinson Vellasco da Cunha Guerra E-mail: karen.vellasco@hotmail.com

Título PROJETO TRAUMA PROF. ERNANI ABAD: ÊNFASE EM ENDODONTIA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
	Estudos epidemiológicos (Caldas Jr AF, Burgos MEA, 2001) indicam que o Trauma Dental tem sido um problema significante em crianças e jovens, e 
que a incidência de traumatismos supera as doenças carie e periodontal. A maior parte dos traumas dentais envolvem os dentes anteriores, causando 
restrições para mastigar, falar claramente, timidez ao sorrir ou expor os dentes.  	Segundo Mehmet, E.T., etal. os traumatismos dentários em crianças 
ente 1 a 2 anos, as quedas são as causas mais comuns, enquanto aos 5 anos a hiperatividade, e as brincadeiras infantis são as principais causas. Em 
meninos de 8 a 11 anos, os acidentes de bicicleta e em playgrounds são mais frequentes, já em adolescentes as atividades esportivas e os assaltos é 
que frequentemente causam as injuriais dentais. JUSTIFICATIVA	 	O Projeto Trauma, desenvolvido na UNESA (1999-2018) é de grande relevância 
para os acadêmicos da faculdade de Odontologia, assim como para toda a população. Por ser um Projeto referência na cidade, recebe 
encaminhamentos de vários hospitais da região. 	Observando a necessidade de dar continuidade ao atendimento e realizar o acompanhamento a 
curto, médio e longo prazo dos quase 2400 atendimentos realizados durante a existência do PROJETO TRAUMA, realizaremos  as consultas de controle 
e a novos pacientes, traçaremos diagnósticos diferenciados e prováveis prognósticos para diferentes tipos de traumatismos 
dentários. OBJETIVOS 	Realizar consultas de controle clínico e radiográfico para acompanhamento dos pacientes atendidos pelo PROJETO TRAUMA e 
a novos pacientes; Reparar danos, dentro da abrangência da disciplina de ENDODONTIA; E/ou encaminhar para atendimento especializado de acordo 
com a necessidade de tratamento; Traçar possíveis prognósticos para variadas situações de traumatismo dental. METODOLOGIA 	Selecionaremos 
semestralmente 12 acadêmicos, que tenham cursado as disciplinas de Dentística II, Endodontia e Periodontia, e serão treinados com aulas 
teóricas/práticas. 	Realizaremos 28 consultas para novos pacientes, e 280 consultas de controle. Nessas consultas de controle realizaremos: 
Anamnese; radiografias, testes de sensibilidade, e fotografias.  	Pacientes que apresentarem necessidade de tratamento adicional em decorrência do 
traumatismo dental, haverá uma análise, e se abrangido pela disciplina de ENDODONTIA, poder-se-á oferecer e realizar na clínica do projeto. Caso haja 
a necessidade de tratamento especializado, estes serão direcionados.Ao término do atendimento, todos os dados coletados serão incluídos em 
planilhas de dados. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 	Todo custo do projeto será subsidiado através de recursos já existentes e oferecidos 
pelas clínicas da faculdade de odontologia UNESA. METAS Realizar consultas para novos pacientes e de controle clínico e radiográfico;  Reparar 
intercorrências clínicas, dentro da abrangência da disciplina de ENDODONTIA; e/ou encaminhar para atendimento especializado; Traçar prognósticos 
para variadas situações clínicas de traumatismo dental. IMPACTO  SOCIAL	 	Ao longo dos quase 20 anos de existência, o Projeto Trauma realizou uma 
média de 100 novos atendimentos por ano. Durante a vigência deste edital a previsão será realizar gratuitamente no mínimo 280 consultas de controle 
periódico e 28 novos atendimentos.  ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 	O Projeto Trauma se tornou referência em todo o estado do Rio de Janeiro, 
recebendo encaminhamentos das redes de saúde publica e privada.	 REFERÊNCIAS 1 - Caldas AF Jr1, Burgos ME.A retrospective study of traumatic 
dental injuries in a Brazilian dental trauma clinic, Dent Traumatol. 2001 Dec;17(6):250-3. 2 - Mehmet ET, et al. Traumatic dental injuries in Turkish 
children, Istanbul. Dental Traumatology 2014; 30: 280–284. 3 - Silva-Oliveira F, Goursand D, Ferreira RC, Paiva PCP, Paiva HN, Ferreira EF, Zarzar PM. 
Traumatic dental injuries in Brazilian children and oral health-related quality of life. Dent Traumatol. 2017 Aug 23.
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Título TRAUMATISMO DENTÁRIO INFANTIL

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O atendimento de crianças com traumatismo na dentição decídua requer uma abordagem diferenciada, uma vez que os dentes permanentes podem 
ser acometidos com frequência. Os responsáveis devem ser informados sobre os danos futuros relacionados ao trauma imediato, bem como as 
possíveis sequelas que, podem ocorrer na dentição permanente.   Justificativa  O projeto recebe a demanda de crianças de pouca idade (do 
nascimento aos 5 anos) encaminhadas para a Faculdade de Odontologia/UNESA buscando atendimento relacionados ao trauma dental em dentes 
decíduos, uma vez que na grade curricular não há espaço para este tipo de atendimento de crianças nesta faixa etária.  Objetivo  Realizar o 
atendimento emergencial e de controle/acompanhamento dos pacientes com dentes decíduos traumatizados, sob a orientação de um professor de 
odontopediatria.   Metodologia O projeto teve início em 2014 e funciona semanalmente sob a supervisão do professor em Clínica. Envolve, pelo 
menos 10  alunos do primeiro ao último períodos, que atuam como auxiliar e profissional respectivamente.  Para o atendimento do paciente é 
necessário o preenchimento de uma ficha clínica específica.  Previamente ao atendimento, as crianças são radiografadas e o diagnóstico é estabelecido 
com o auxílio do professor. Os pais são orientados em relação à situação apresentada e sobre a saúde bucal e geral da criança.  As crianças recebem 
um “Kit” com escova e creme dental, sabonete e folheto de instrução sobre higiene bucal (doação da Colgate para os pacientes que são atendidos no 
projeto).  As informações clínicas, radiográficas, tratamento realizado e acompanhamento de cada paciente são inseridas no banco de dados 
semanalmente por uma aluna responsável por esta atividade. Os alunos dos períodos mais adiantados (6º ao 8º períodos) realizam os atendimentos 
clínicos, em situações controladas por eles, enquanto os outros (1o. ao 5o. períodos) atuam como auxiliar, buscando o material, preenchendo as fichas, 
encaminhando os responsáveis ao serviço de radiologia e auxiliando no controle do comportamento das crianças que necessitaram de intervenção 
invasiva.   Viabilidade econômico-financeira O projeto não demanda custos extras àqueles que envolvem a prática clinica diária na universidade. 
  
Metas Item descrito no Plano de Trabalho (o texto ultrapassou o no. de caracteres) * Dar continuidade aos acompanhamentos dos casos  e continuar 
oferecendo espaço para receber as crianças nessa faixa etária com dentes decíduos traumatizados;   Impacto social 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 suporte para orientação dos responsáveis sobre os cuidados emergenciais, de 
controle e preventivos relacionados com o trauma.   Abrangência geográfica Os atendimentos abrangem os pacientes encaminhados de hospitais 
públicos, particulares, serviços de emergência e ex-alunos que atuam no grande Rio. São residentes no grande Rio, capital e demais cidades 
satélites.    Referências Bibliográficas   (removi algumas referencias, o texto ultrapassou o no. de caracteres) Antunes LAA; Leão AT; Maia LC. 
Impacto do traumatismo dentário na qualidade de vida de crianças e adolescentes: revisão crítica e instrumentos de medida. Ciênc Saúde Coletiva, 
17(12), 2012. Bortoli D et al. Luxação intrusiva na dentiçãodecídua – dois anos de acompanhamento. RFO, 13 (1):65-69, 2008. Gondim JO et al. 
Sequelas em dentes permanents após trauma nos predecessors deciduous e sua implicação clínica. Rev Gaucha Odontol, 59 (Suppl 0): 113-12, 
2011. Losso EM et al. Traumatismo dentoalveolar na dentição decidua. Rev Sul-Brasil Odontol, 8(1): 1-20, 2011.

Docente orientador: Luciane Monte Alto de Seabra E-mail: lumontealto@gmail.com

Projeto(s) do curso: Psicologia

Título CONECTAR

DESCRIÇÃO DO PROJETO
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o conselho tutelar tem o papel de zelar pelos direitos infanto-juvenis.  Neste sentido, 
realiza diariamente atendimentos às crianças e adolescentes e suas famílias. Dentre as demandas que se destacaram nos últimos anos, estão os 
conflitos familiares entre pais e seus filhos adolescentes, que buscam a ajuda  do órgão para lidar com questões que até pouco tempo atrás eram 
resolvidas no âmbito doméstico.  Neste sentido, a intervenção proposta por este projeto visa proporcionar a oportunidade para o desenvolvimento da 
escuta mútua entre pais e filhos, bem como incentivar a construção de formas de comunicação que prescindam da violência. Sabe-se que as injunções 
da modernidade organizaram a vida familiar a partir de uma nova coerência, provocando em muitos pais o sentimento de perda da autoridade sobre 
os filhos.  Nos conselhos tutelares de diferente municípios esta queixa vem sendo exaustivamente repetida, em Campos não é diferente.  Considera-se 
de suma importância que a psicologia possa contribuir com esse questão, tendo em vista seu caráter social e subjetivo. Desta forma,  propõe-se aqui 
uma intervenção por meio de oficinas temáticas.  De acordo com Afonso (2006) “Oficina é um trabalho estruturado com grupos, independentemente 
do número de encontros, sendo focalizado em torno de uma questão central que o grupo se propõe a elaborar, em um contexto social”. (Afonso, 2006, 
p.9). O presente projeto pode ser classificado como de baixo custo, uma vez que não demanda equipamentos caros ou tecnologia de alta 
complexidade. Os custos envolvidos são relativos ao uso dos seguintes materiais simples como: canetas, papel , lápis, cartolina, pilot, flipchart, 
cartucho de tinta.  Espera-se   que ao final possa possibilitar o desenvolvimento de habilidades comunicacionais baseadas na empatia e no respeito 
mútuo, e por conseguinte a redução no número de agressões físicas e verbais entre pais e filhos. Também espera-se que possa atingir 
aproximadamente  40 famílias,  favorecendo o seu acesso  aos serviços psicológicos. Além disso, proporcionará maior aproximação entre a 
comunidade e a universidade, bem como formação mais rica aos estudantes que participarem do projeto. Para finalizar, espera-se  o trabalho possa se 
somar ao  trabalho desenvolvido pela rede de proteção à infância e adolescência, contribuindo para o pleno desenvolvimento destes 
últimos.  ABRANGÊNCIA:  Campos dos Goytacazes.  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  AFONSO, M.L.M (org). Oficinas em dinâmica de grupo: um 
método de intervenção psicossocial. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2006. ARAÚJO, M F. Família, modernização capitalista e democracia: retomando 
alguns marcos do antigo debate sobre as transformações da família no Brasil. In: Revista Tempo e Argumento, Florianópolis, v.3, n. 1, p 180-198, jan/ 
jun, 2011 BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente: Lei 8.069, de 13 de julho de 1990/ atual. com a Lei Nacional da Adoção (Lei 12.010, de 03. 08 
.2009. São Paulo: Editora Revista dosTribunais, 2009.  COSTA, J.F. Família e dignidade. In: Família e dignidade humana / V Congresso Brasileiro de 
Direito de Família. Pereira, R C(org). São Paulo: IOB Thomson, 2006. MOREIRA, A S; COUTINHO, L G. Efeitos da medicalização na travessia adolescente. 
In: Revista de Psicologia, Fortaleza, v.9, p. 53-63, 2018. OLIVEIRA, C F B; BRITO, L M T. Judicialização da Vida na contemporaneidade. In: Psicologia 
Ciência e Profissão, 2013, 33(num. Esp.) 78-89. STENGEL, M. O exercício da autoridade em famílias com filhos adolescentes. Psicologia em Revista, 
Belo Horizonte, v. 17, n. 3, p. 502-521, dez 2011.48 

Docente orientador: Erica dos Santos Vieira E-mail: psivieira@hotmail.com

UNESA Página 171 de 173



Título O ENIGMA DO APRENDER - ATENDIMENTO A CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A escolaridade obrigatória surgiu ao longo do século XIX com um discurso de promover uma igualdade a toda à população, transformando não só em 
um direito, mas em um dever. Com a referida mudança na sociedade no final do século XIX, que passou gradualmente de um sistema de campesinato 
ao capitalismo e uma sociedade industrial, a escolaridade obrigatória, assim como as novas classes sociais recém criadas, passou a ser uma forma de 
divisão social. Há os que estudam e são bem sucedidos, há os que fracassam no estudo e consequentemente na vida.  O professor, que tem uma 
atividade formadora, é parte fundamental na transformação que a educação pode fornecer a esses alunos, sendo necessária a visão desses 
profissionais da educação acerca do fracasso escolar, como se sentem em relação ao mesmo e como enxergam o seu papel nessa situação. 
  
Objetivo Nosso objetivo é oferecer um atendimento psicopedagógico a crianças que apresentem distorção série/idade ou graves dificuldades de 
aprendizagem.  Metodologia Receberemos entre quinze a vinte crianças que serão selecionadas a partir de uma inscrição previamente realizada. Os 
atendimento ocorrerão duas vezes por semana, terão uma hora de duração e as crianças farão diversas atividade que desenvolveram as capacidades 
cognitivas, psicomotoras e sociais. As crianças serão atendidas na sala de atendimento psicopedagógico. 1.	Seleção dos beneficiados Após a 
divulgação na rede pública municipal, nas associações de moradores e nas ONG que atendem crianças e adolescentes residentes no entorno do centro 
de Niterói e incluindo o morro do Estado, faremos uma seleção prévia.  Os critérios de seleção serão os seguintes:  1. Distorção série/idade; 2. Baixo 
aproveitamento escolar;  3. Baixa renda familiar; Os pais ou responsáveis preencherão uma ficha de inscrição e serão convocadas para uma entrevista 
diagnóstica inicial.  Assinarão o termo de compromisso e responsabilidade  2.	Diagnóstico Psicopedagógico O diagnóstico será realizado através 
de: 1.	Provas operatórias;  2.	Os testes de leitura de Emília Ferreiro; 3.	 Avaliação psicomotora; 4.	 Avaliação da criatividade; 5.	Aplicação do 
H.T.P Em acordo com o resultado diagnóstico será realizado um Projeto Terapêutico Individual, onde faremos um plano de atendimento para cada 
criança. 3.	Atividades Desenvolvidas As crianças serão atendidas num período de um ano, duas vezes por semana, durante uma hora.  Todas as 
atividades desenvolvidas serão lúdicas. Jogos psicopedagógicos, leitura de contos, brincadeiras pedagógicas. 4.	Equipe de Trabalho Para o 
atendimento das crianças disponibilizaremos sete vagas divididas entre alunos da graduação e de pós graduação do curso de psicopedagogia. A 
supervisão será oferecida pela coordenadora do projeto. Resultados esperados Ao final desse período esperamos que as crianças atendidas possam 
recuperar sua capacidade cognitiva, afetiva e social  Referências 1. BOSSA N. A. (1998) Do nascimento ao início da vida escolar: o que fazer para os 
filhos darem certo? Rev Psicopedagogia. 2. CORDIÉ, A. (1996) Os atrasados não existem: psicanálise de crianças com Fracasso escolar. Artes Médicas. 
Porto Alegre 3. PATTO M.H.S. (1990) A produção do fracasso escolar: histórias de submissão rebeldia. Queiroz. São Paulo. 4. ------(1974) A 
Epistemologia Genética e a Pesquisa Psicológica. Rio de Janeiro: Freitas Bastos.

Docente orientador: Rosane de Albuquerque Costa E-mail: rosane.albuquerque1960@gmail.com

Título PSICOLOGIA ESCOLAR  - INTERFACES E INTERVENÇÕES DO TRABALHO DO PSICÓLOGO JUNTO A ESCOLA.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
São múltiplos os campos de atuação e práticas do saber psicológico. Dentre essas possibilidades o trabalho junto a educação, principalmente, aquele 
que pode ser realizado dentro do estabelecimento escolar configura-se relevantemente diante as atuais necessidades individuais, sociais e 
institucionais.  Justificativa: 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 
buscar criar novas metodologias, estratégias e práticas para este tipo de atuação iniciamos esta proposta  Objetivos: 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 que sejam realmente demandantes. 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.   Metodologia: 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 auto-estima 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.  Metas: 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.  Referências: COMPSIEDUC/CRP-RJ: Conversações 
em Psicologia e Educação. Rio de Janeiro: Conselho Regional de Psicologia 5º região 2016
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Título PSICOLOGIA NA ESCOLA: INTERVENÇÕES COGNITIVAS NOS DISCURSOS DE VIOLÊNCIA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Concordamos com Yves de la Taille de que “a violência desses jovens não decorre de uma falta de regras, mas é sim decorrência da ausência de valores 
morais na formação de sua identidade”. No entanto, é crescente o número de agressões físicas e verbais, furtos e desobediências às normas. Esta 
situação, cada vez mais presente no cotidiano escolar tem angustiado tanto aos educadores quanto aos funcionários, alunos e seus responsáveis (“Yves 
de La Taille”, [s.d.]). Historicamente registramos um momento que se faz necessário uma profunda reflexão e intervenção sobre a estrutura e o 
funcionamento do ensino brasileiro, porém, enquanto as políticas de educação mantêm-se no período de moratória, não podemos nos ignorar as 
relações interpessoais existentes e perpassados por um discurso de violência onde as diferenças são apenas digressões que obnubilam nossa visão e 
esforços (da Silva & Müller, 2012; Taille & De, 2009; Tognetta & Vinha, 2012). Baseado nos conhecimentos psicológicos sobre crenças, atitudes e moral 
cognitiva, constituiremos uma forma de intervenção que favoreça uma autorregulação que favoreça aos sujeitos e a instituição coordenarem seus 
rumos para uma atitude mais generosa, justa e tolerante, atributos que favorecem diretamente ao processo de ensino e aprendizagem (Krüger, 2017; 
Rodrigues, Assmar, & Jablonski, 2015; Rokeach, 1981; Sisto, 2000). A hipótese que sustenta nossa extensão é de que a escola tem sido um cenário 
recorrente e com gravidades exponencialmente crescente de inúmeras formas de agressões. Tais eventos são comumente precedidos de um discurso 
pessoal e/ou social repleto de violência e que poderão ser passíveis de intervenção que gere uma mudança de atitude na medida em que se mudam as 
crenças pessoais.  2.	Justificativa  Nosso interesse em aplicar uma extensão universitária nas escolas surgiu da experiência empírica e pela ampla 
divulgação pelos meios de comunicação de massa ou em redes sociais, angariando comoção popular dada a reincidência dos eventos e ao aumento da 
gravidade de suas consequências. Em um breve olhar, é possível perceber que o espaço escolar vem tornando-se cenário e transfundo de constantes 
eventos que possuem a violência como enredo em comum.  Desde a criação da Divisão Militar da Guarda Real da Polícia da Corte, em 1809, o 
enfrentamento da violência nos espaços comuns seria de responsabilidade do Estado. No entanto, é um imperativo de todas as ciências humanas 
produzir uma compreensão, informação e conhecimentos que possam contribuir amplamente para a adaptação e o bem-estar dos indivíduos nas suas 
vicissitudes cotidianas. Concordando com a missão da Universidade Estácio de Sá de que a educação é a força motriz para a transformação na medida 
que impacta positivamente para a sociedade. Dada a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e, que, a inovação deste processo acontece 
por meio de viabilizar a criação e uso de conceitos acadêmicos diretamente aplicados por aqueles que desejam ser impactados pelos resultados que 
colaborem com o próprio bem-estar e desenvolvimento profissional, enquanto o aluno se torna protagonista da sua formação técnica. Diante da 
complexidade do nosso objetivo em combater a Violência através da mudança das atitudes daqueles que frequentam as dependências escolares, 
sendo protagonistas e/ou vítimas, esperamos encontrar na relação entre extensão e pesquisa-ação uma articulação entre a Universidade e a sociedade 
que necessita de intervenções tão complexas quanto as transformações que o conhecimento proporciona nos discentes do curso de 
Psicologia.  3.	Objetivo  Promover planos de ação e intervenções sobre os discursos de violência, a partir da inserção no ambiente escolar e contato 
com os personagens deste ambiente, com base nos conceitos da Psicologia Cognitiva para que possam gerar novas atitudes, pela reformulação das 
crenças e desenvolvimento do pensamento crítico.

Docente orientador: Diogo Bonioli Alves Pereira E-mail: diogo.bonioli@estacio.br

Tecnologia da Informação

Projeto(s) do curso: Redes de Computadores

Título A CAPACITAÇÃO E A PESQUISA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMPUTAÇÃO FORENSE VISANDO DIMINUIR O NÚMERO DE INCIDENTES 
CIBERNÉTICOS.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Internet está presente no vida de grande parte da sociedade e, dessa forma, tornou-se necessária para diversos ramos: educação, saúde, segurança, 
publicidade, jornalismo, dentre outros. No entanto, os usuários do ambiente virtual estão expostos à riscos diariamente, sendo necessárias medidas 
preventivas, e caso ocorra alguma eventualidade, serão necessárias medidas reativas.  Os crimes cibernéticos aumentam em números alarmantes. E 
para solucioná-los, profissionais capacitados para produzir e analisar laudos são indispensáveis. No ramo profissional temos carreiras específicas para 
atuarem diretamente nesse casos. O Analista de Segurança da Informação é o responsável para proteger a organização de pragas virtuais, já o Perito 
em Computação Forense é o responsável pela verificação de como ocorreu e da autoria dos fatos. Diante dessa análise, torna-se necessário capacitar 
profissionais e conscientizar a sociedade quanto ao uso da tecnologia de forma segura.  Justificativa: A capacitação pessoal de forma continuada é 
um fator preponderante para que os dados tecnológicos sejam protegido. Além disso, as campanhas publicitárias, a realização de pesquisas e a 
divulgação de artigos científicos ajudam a aumentar os conhecimento da sociedade no assunto. Diversos crimes comuns estão sendo solucionados por 
meio da tecnologia e os crimes cibernético principalmente. Interesse crescente dos estudantes pelas ciências forenses e a compreensão da 
importância das mesmas como ferramentas auxiliares na elucidação de crimes.  Objetivos: Criar e oferecer cursos de extensão continuados na área 
de Segurança da Informação e de Computação Forense; Realizar seminários e palestras abordando temas específicos e atuais no contexto da 
Cibersecurity. Realizar parcerias com empresas, órgãos de segurança, a fim de conhecer melhor a área de atuação; Apresentar os princípios e 
aplicações prática dos conhecimentos adquiridos na área de forense computacional.  Metodologia: Aulas expositivas como uso de quadro, 
apresentação de slides, vídeos, aulas e pesquisas em laboratórios, utilizando computadores e dispositivos móveis.  Utilização de ambiente virtual de 
aprendizado (AVA) para estudos. Selecionar e criar grupos de pesquisas para a realização de projetos técnicos-científicos.   Viabilidade econômico-
financeira: A critério da instituição se haverá ou não custo para os participantes.  Impacto social: Agilizar na elucidação de crimes por meio 
 
Abrangência geográfica: O projeto abrangerá a região do Rio de Janeiro e os municípios, podendo expandir para outras regiões com o uso da ensino à 
distância por meio de plataforma de ensino e aprendizagem.   Referência: ABNT NBR ISO/IEC 27001. Tecnologia da informação – Técnicas de 
segurança – Sistemas de gestão de segurança da informação – Requisitos - 2013. ABNT NBR ISO/IEC 27002. Tecnologia da informação – Código de 
prática para a gestão de segurança da informação - 2013. ABNT NBR ISO/IEC 27005. Tecnologia da informação – Técnicas de segurança – Gestão de 
riscos de segurança da informação – Requisitos - 2011. CERT.br. Cartilha de Segurança para Internet. Comitê Gestor da Internet no Brasil, São Paulo, 
2006. Disponível em ttp://cartilha.cert.br>. Acesso em: 09 nov. 2018 SÊMOLA, Marcos. Gestão de segurança da informação: visão executiva da 
segurança da informação: aplicada ao Security Officer. Rio de Janeiro: Campus, 2003. ESPÍNDULA, Alberi. Perícia Criminal e Cível. Uma Visão Geral para 
Peritos e Usuários da Perícia. Millennium.  4ª Edição 2013. DELLA VECCHIA, Evandro. Perícia Digital: da investigação à análise forense. Millennium. 4ª 
Edição 2014. BRASIL. Lei nº 12.737, de 30 de novembro de 2012.  VELHO, Jesus Antonio, Tratado de Computação Forense, Editora Millennium, 
Campinas, 2016.
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