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APRESENTAÇÃO

 A Mostra de Boas Práticas e Experiências Exitosas dos Docentes é um evento dentro 
da Semana de Atualização Pedagógica – SAPIENS, que ocorre anualmente no Centro 
Universitário de João Pessoa – UNIPÊ direcionado aos docentes e gestores acadêmicos do 
UNIPÊ visando à atualização pedagógica, sob as óticas da integração e da inovação. A Mostra 
permite que docentes enviem relatos de experiências exitosas realizadas em diferentes 
cenários de aprendizagem e realizem a apresentação destes trabalhos, compartilhando 
e trocando saberes com colegas de outros cursos e áreas, de modo a fomentar novas 
práticas e metodologias. Este Caderno traz 44 trabalhos apresentados durante a oitava 
Edição da SAPIENS que teve como tema central: “Docência: entre o Ser e o Fazer”.  

 

Boa Leitura e Troca de Ideias! 
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INTEGRANDO SABERES: A CONSULTORIA 
COLABORATIVA COMO RECURSO NA 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Aliceana Ramos Romão de Menezes Araújo
Andréa Carla Brandão da Costa Santos

Maria Elma de Souza Maciel Soares

INTRODUÇÃO

A consultoria é caracterizada como uma forma de aconselhar e ajudar em um 
diagnóstico de um problema, indicando os melhores caminhos para que o mesmo seja 
solucionado/corrigido (GAFURI; ROJO; MIURA, 2017). O consultor é uma pessoa que realiza 
uma intervenção externa, elaborando junto com a equipe um planejamento estratégico 
para o alcance das metas estabelecidas, colaborando desde a análise do problema até a 
identificação e diagnóstico das causas. Esse tipo de intervenção é de domínio maior na 
área administrativa, porém pode e deve ser usada nas demais áreas, pois traz grande 
valor à resolução de qualquer problema que precise da intervenção de uma expertise. Na 
área da educação essa não é uma prática tão comum, pois o professor já é visto como um 
consultor, não existindo o interesse/rotina de uma consultoria externa dentro da sala de 
aula. Dessa forma, trazer para o contexto das aulas, discentes com maior know-how em 
relação ao que está sendo aprendido, permite maior integração e deixa os discentes que 
ainda estão construindo seu saber sobre o assunto com mais liberdade para consultar, já 
que a figura do professor, muitas vezes, traz o peso avaliativo, o que pode gerar silêncio e 
comprometer o processo de ensino. Assim, o consultor em sala de aula, é um colaborador 
para ambos (discentes e docente), ou seja, o mesmo colabora com todo o processo, 
ampliando a construção do conhecimento dos colegas e construindo a aula junto ao 
docente. Isso gera uma aprendizagem significativa a partir do momento em que todos 
os envolvidos se beneficiam e cada um apreende seu saber e fazer, a partir do início da 
atividade até sua finalização. Foi nessa perspectiva que a consultoria discente fez parte de 
uma aula que buscou integralizar saberes de uma forma leve, dinâmica e descontraída, 
trabalhando o empoderamento necessário para um discente do último período do curso 
e ampliando o olhar dos discentes do 5º período sobre as intervenções fisioterapêuticas 
nas algias da coluna vertebral.
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DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Na perspectiva de integrar saberes e ao mesmo tempo promover avaliação de 
discentes nas diferentes etapas do processo de ensino, foi realizada uma atividade no 
componente curricular fisioterapia em reumatologia que acontece no 5º período que 
buscou compreender de forma leve e ao mesmo tempo consistente o processo patológico 
que envolve às algias da coluna. A primeira tarefa foi pesquisar e construir telas que 
representassem as etapas de formação da hérnia discal, já que as mesmas compreendem 
a maior causa das algias. Os discentes trouxeram as telas para a aula e as mesmas foram 
expostas para que durante a aula expositiva dialogada fossem utilizadas para compor 
o processo explicativo e favorece a aprendizagem. A atividade se deu na aula seguinte 
com a participação de um discente do último período do curso na figura de um consultor 
colaborativo. Foram formados 06 grupos de 05 discentes por ordem da lista de presença 
e solicitado que houvesse a escolha de um líder. Para cada grupo foi entre uma situação-
problema a partir de caso clínico que fazia referência ao tratamento fisioterapêutico 
nas algias da coluna vertebral. Houve a elaboração prévia de 06 casos clínicos pelo 
discente/consultor, que necessitou resgatar o conhecimento previamente adquirido para 
a elaboração dos mesmos. Os casos foram entregues na semana que antecedeu a aula, 
a fim de que a docente pudesse revisar e realizar os ajustes necessários. No momento 
da atividade, os casos foram entregues e foi dado um tempo de 10 minutos para uma 
leitura coletiva entre cada grupo; após esse tempo, foram contabilizados 20 minutos para a 
elaboração da proposta de intervenção. Durante esse período, cada grupo poderia solicitar 
ajuda ao consultor por duas vezes. Ao final, um grande círculo foi formado e o líder do 
grupo apresentou a proposta de intervenção que foi discutida por todos e avaliada pelo 
consultor e depois pelo docente. O ápice da atividade trouxe à tona o fazer, a partir da 
prática das técnicas propostas no tratamento das algias de coluna, a fim de enriquecer o 
momento e ir além do saber.

IMPACTOS

A atividade proporcionou resgate de conteúdo e reflexão acerca das algias da coluna; 
ainda promoveu uma interação de saberes entre os envolvidos (discentes do componente 
de reumatologia, consultor do último período do curso e docente) com uma dinâmica que 
mobilizou a todos e tornou o processo de aprendizagem mais interessante e estimulante. 
A cada consulta do grupo uma nova discussão era gerada, com mais reflexão e mais 
mudanças que estimulavam novos pensamento e atitudes. A execução da tarefa trouxe 
uma adesão total desde a primeira etapa, estimulando o compromisso e a responsabilidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Trazer um discente do último período como um consultor colaborativo trouxe um 
resignificado para uma aula que antes não se mostrava tão envolvente, tornando o 
aprendizado mais leve e participativo, o que mostrou que a consultoria pode e deve 
estar em todos os ambientes, pois a construção do conhecimento se faz a partir de uma 
pluralidade de conceitos e práticas, e só o envolvimento de atores com saber diferenciados 
pode construir algo verdadeiramente significativo. O discente/consultor foi visto de 
maneira muito positiva pelos colegas do 5º período que o enxergaram como exemplo a 
ser seguido, o que traz motivação no processo de buscar pelo conhecimento.

REFERÊNCIAS

GAFURI, R.A; ROJO, C. A; MIURA, M. N; Planejamento estratégico: diagnóstico e proposta 
de intervenção por meio de consultoria. Revista Capital Científico – Eletrônica (RCCe)–
ISSN 2177-4153 –Vol. 15n.1–Janeiro/Março 2017.
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INTERDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL 
NA ATENÇÃO BÁSICA NO ESTÁGIO 
SUPEVISIONADO DE FISIOTERAPIA 

Ana Ruth Barbosa de Sousa 

INTRODUÇÃO

A interconsulta é uma modalidade de atendimento na qual ocorre a atuação de dois 
ou mais profissionais de saúde simultaneamente, de forma que permita que se tenha uma 
visão ampliada dos casos assistidos, configurando-se em uma ferramenta interprofissional 
e interdisciplinar de intervenção, por meio da discussão de caso entre diversos saberes e 
disciplinas (FARIA e FARJADO,2015). Desta forma, a interconsulta representa um facilitador 
do trabalho interdisciplinar e multiprofissional, com vistas a atenção integral à saúde 
dos indivíduos, e encontra um amplo espaço de aplicação no âmbito da Atenção Básica, 
a partir a equipe de saúde da família. Entre as diversas possibilidades, observa-se que o 
atendimento de puericultura destinado a crianças até 5 anos, realizado nas unidades de 
saúde da família através da interconsulta, oferta importantes contribuições no cuidado 
a saúde deste público, sendo relevante a inclusão do profissional fisioterapeuta nesta 
assistência (FERREIRA, et al, 2015). Neste sentido, o objetivo do presente relato é apresentar 
a experiência vivenciada pelos discentes no Estado Supervisionado I, do curso de 
Fisioterapia do Unipê, na realização de interconsultas de puericultura junto a profissionais 
da equipe da unidade de saúde da família que foi cenário do estágio.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

A referida experiência consistiu na realização de interconsultas de puericultura pelos 
estagiários de fisioterapia junto ao nutricionista e enfermeira da equipe da Unidade de 
Saúde da Família Renascer 2, em Cabedelo/PB. De acordo com a agenda do serviço, a 
assistência a puericultura ocorre semanalmente, a partir do atendimento às crianças 
cadastradas e acompanhadas pela unidade. A partir da estratégia da interconsulta, se fazia 
possível oferecer um atendimento amplo e integral, combinando a atuação dos diversos 
profissionais envolvidos, e possibilitando a discussão de casos e construção de plano de 
tratamento adequado para cada caso. Desta forma, cada profissional atuava a partir de 
seus conhecimentos profissionais específicos, relacionando e complementando com os 
demais, permitindo que as crianças fossem avaliadas e assistidas em boa parte de suas 
demandas. Logo, na interconsultas individuais, além da avaliação do estado nutricional dos 
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pacientes, eram avaliados os aspectos ligados ao desenvolvimento neuropsicomotor, sendo 
possível identificar precocemente alguma alteração cinético-funcional nas crianças, além 
de prestar esclarecimentos e orientações as mães ou cuidadores, relativas a estimulação 
sensório-motora e outros cuidados com a saúde das crianças.

IMPACTOS

Tal atividade trouxe impactos positivos no tocante a qualidade da assistência prestada 
às crianças atendidas, uma vez que possibilitou a observação das necessidades de saúde 
existentes de forma mais abrangente e com suporte de uma equipe multiprofissional. 
Trouxe ainda resultados relevantes referente a organização do processo de trabalho da 
equipe, permitindo até mesmo a otimização do tempo para a equipe e usuários, os quais 
realizavam e recebiam respectivamente o atendimento simultâneo, evitando ocupar mais 
tempo na agenda dos profissionais. Para os discentes de fisioterapia participantes consistiu 
na oportunidade de colocar em prática os conhecimentos referentes a área de saúde da 
criança, e acima de tudo, de experimentar a atuação a partir do trabalho multiprofissional e 
interdisciplinar, vivenciando todas as dificuldades e potencialidades do mesmo, adquirindo 
competências e habilidades distintas do que normalmente vivencia na sua prática clínica 
individual, de forma a contribuir ricamente na sua formação profissional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência relatada se mostra como atividade de aprendizagem e atuação 
significativas, ao passo que possibilita o fortalecimento da relação ensino-serviço, 
oferecendo benefícios diretos tanto aos estagiários quanto a serviço de saúde e público 
atendido. Além disso, a interconsulta vem se fortalecendo como ferramenta essencial na 
busca da promoção de uma atenção integral à saúde, apontando para a necessidade que 
os profissionais de saúde possam experienciar situações em sua formação acadêmica 
e profissional, com vistas ao aprimoramento da prática de tal estratégia. Por tanto, a 
continuidade e ampliação da utilização desta ferramenta nas práticas dos estágios e 
outras disciplinas guarda grande potencial para a melhoria do cuidado a saúde prestado 
à sociedade.
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FISIOTERAPIA NA SAÚDE DO 
TRABALHADOR: CONTRIBUIÇÕES NO 

CUIDADO À SAÚDE DE FUNCIONÁRIOS DO 
UNIPÊ 

Ana Ruth Barbosa de Sousa
Leonildo Santos do Nascimento Júnior

INTRODUÇÃO 

Nas relações entre o ser humano e seu ambiente de trabalho há a possibilidade de 
que ocorram diversas doenças. Deliberato (2016) aponta que a saúde dos trabalhadores 
é afetada de formas diferentes, já que o processo de adoecimento tem relação direta com 
forma como as atividades laborais são exercidas. Frente às altas taxas de notificação de 
patologias relacionadas ao trabalho atualmente no Brasil, a Fisioterapia do Trabalho tem 
apresentado resultados positivos no âmbito da prevenção de Distúrbios Osteomusculares 
Relacionados ao Trabalho (DORT) em várias situações laborais. A Cinesioterapia Laboral 
é apontada como um dos principais recursos neste contexto, havendo, segundo Alves 
(2000), a necessidade de uma avaliação diagnóstica do ambiente e processo de trabalho, 
assim como das demandas musculares relacionadas as atividades executadas, para que 
seja implantado um programa de exercícios personalizados que atenda às necessidades 
específicas dos trabalhadores. O objetivo deste trabalho é relatar a experiência da atuação 
dos alunos do curso de Fisioterapia, na disciplina de Estágio Supervisionado II, a partir 
da implementação de programas de Cinesioterapia Laboral, com base na avaliação 
biomecânica e de riscos ergonômicos, com a finalidade de prevenir DORT em funcionários 
do UNIPÊ.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

As atividades são desenvolvidas pelos discentes do oitavo período, sendo iniciadas 
com um processo de sensibilização e introdução ao tema a partir da discussão de 
artigos científicos da área de Saúde do Trabalhador, Ergonomia, Cinesioterapia Laboral 
e Avaliação Biomecânica do Processo de Trabalho, utilizando metodologias ativas de 
ensino-aprendizagem, como a Dinâmica das Estações, o Problem Based Learning (PBL) etc. 
Os discentes desenvolvem as ações em quatros setores do UNIPÊ: Recursos Humanos, 
Núcleo de Tecnologia de Informação, Coordenação de Pós- Graduação e Empresa 
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UBTECH. Inicialmente, eles são orientados a aplicar os conhecimentos teóricos, através 
da análise do local de trabalho, utilizando a observação direta do ambiente e dos recursos 
e equipamentos empregados, para que possam ser conhecidos aspectos relacionados à 
organização e à biomecânica do trabalho. Essa etapa é realizada junto aos trabalhadores 
de cada setor, para que aspectos individuais e coletivos do processo de trabalho sejam 
identificados, assim como, para que sejam coletadas informações sobre sinais e sintomas 
de DORT. Após a avaliação, há discussão e elaboração de protocolos de Cinesioterapia 
Laboral contendo exercícios terapêuticos adequados às demandas identificadas, com 
execução adaptada a cada ambiente de trabalho. Tais protocolos são aplicados 2 vezes 
na semana, no turno da tarde, com duração de até 20 minutos, e consistem em exercícios 
que incrementam flexibilidade, força e resistência dos músculos abordados, além de 
exercícios de relaxamento, de acordo com as necessidades dos trabalhadores e de acordo 
com o momento da jornada de trabalho em que estão sendo implementados, podendo 
ser exercícios preparatórios, compensatórios ou de relaxamento. Ocorre ainda, ações 
de educação em saúde, com abordagem a temas relacionados a orientação postural e 
adaptação ambiental e outros sugeridos pelos próprios trabalhadores, numa abordagem 
colaborativa, utilizando a metodologia de roda de conversa.

IMPACTOS

Durante o desenvolvimento das atividades citadas, tem sido possível identificar 
a relevante contribuição que a experiência deste estágio vem gerando tanto para a 
formação profissional dos discentes participantes, quanto para a qualidade de vida e 
cuidado a saúde dos funcionários da instituição. A adesão crescente aos exercícios e os 
relatos pessoais dos profissionais dos setores envolvidos apontam que os protocolos de 
Cinesioterapia Laboral aplicados, bem como as atividades educativas e de orientações 
desenvolvidas tem contribuído no sentido de proporcionar ganhos físicos concretos que 
impactam diretamente e de forma positiva a produtividade e qualidade do ambiente de 
trabalho nestes setores. Além disso, ocorrem a identificação de alguns casos de DORT 
que necessitam de uma assistência mais especializada, os quais são encaminhados para 
o atendimento na Clínica Escola de Fisioterapia. Para os alunos, soma-se à sua formação 
a vivência da aplicação e desenvolvimento teórico-prático das ferramentas da área da 
Fisioterapia do Trabalho, com o desenvolvimento de competências e habilidades para 
a realização da avaliação de riscos ocupacionais e biomecânicos nas ações laborativas, 
à luz da fisiopatologia do trabalho e da legislação da área, assim como nas execuções 
de intervenções no sentido de minimizar agravos ou de prevenção dos mesmos, em 
ambientes laborais variados.



PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DA VII SAPIENS 19

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a realização das atividades no referido campo de estágio, observa-se que foram 
alcançados os objetivos propostos no planejamento das ações que seriam desenvolvidas 
nos setores do UNIPÊ, possibilitando benefícios mútuos e fortalecendo a relação entre 
os diferentes pilares da instituição, a citar ensino e trabalho. A receptividade e adesão 
dos funcionários tem sido produto, sobretudo, dos resultados práticos sentidos pelos 
mesmos, e pela motivação e suporte oferecidos aos discentes em elaborar protocolos 
dinâmicos, com objetivos bem definidos e eficazes, oportunizando a sedimentação de 
conhecimentos e a assistência adequada aos trabalhadores dos setores envolvidos. Desta 
forma, se faz relevante a continuidade, aprimoramento e ampliação destas atividades, e 
espera-se o aprofundamento na contribuição para a prevenção de agravos a saúde dos 
trabalhadores da instituição.
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RELACIONADA AO PROJETO INTEGRADOR 
DO QUINTO PERÍODO DO CURSO DE 

ENFERMAGEM TURNO DA NOITE 

Carla Braz Evangelista
José Madson Medeiros Souza

Hebe Janayna Mota Duarte Beserra

INTRODUÇÃO

O projeto integrador é um recurso metodológico utilizado por todos os cursos do 
Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ, que faz com que os discentes integrem, a 
partir de um trabalho em equipe, os componentes curriculares do período. Isto permite, 
em um contexto interdisciplinar, o desenvolvimento de pensamento crítico e reflexivo, e 
a aquisição de competências e habilidades que auxiliarão o discente a relacionar a teoria 
e prática (SOARES et al., 2018). No quinto período do curso de Enfermagem, o Projeto 
Integrador tem como proposta para integralização de horas a construção de um Estudo 
Clínico, a partir das práticas assistidas realizadas em hospitais e atividades correlatas aos 
componentes curriculares do período. Ao longo do semestre, além de elaborar o Estudo 
Clínico, eles também são incentivados a realizar uma outra atividade, que deve ter relação 
com os componentes curriculares do período e deve ser elaborada fora do ambiente de 
sala de aula. Para o semestre 2019.1, no quinto período, pensou-se na elaboração da 
“Tenda da Saúde”. Ante ao exposto, o presente trabalho tem o objetivo de relatar uma 
prática exitosa realizada pela turma da noite do quinto período do curso de enfermagem, 
relacionada ao projeto integrador.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Evento, denominado Tenda da Saúde, seria realizado. Estes deveriam selecionar 
os grupos responsáveis pela realização de cada atividade que seria ofertada na tenda. 
Dentre as atividades destacou-se a verificação de glicemia, pressão arterial, classificação 
sanguínea, Práticas Integrativas e Complementares - PICs (reiki e auriculoterapia), e 
orientações; elaboração de folder para divulgação do evento, panfletos e cartazes para 
maiores informações sobre os serviços que foram ofertados. Além dos responsáveis pela 
própria organização da tenda e divulgação do evento. 

Destaca-se que as atividades ofertadas tiveram relação com os seguintes componentes: 
assistência de Enfermagem ao adulto e idoso, assistência de Enfermagem a saúde da 
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mulher e RN (verificação de pressão arterial e glicemia capilar), auditoria e gerenciamento 
em Enfermagem e serviços de saúde II (oferta dos serviços e distribuição de atendimentos) 
e Imagenologia e interpretação de exames laboratoriais (tipagem sanguínea). As PICs 
foram inseridas como conteúdo transversal.

Após a definição dos grupos, foram listados os materiais necessários, definido o local 
em que a Tenda da Saúde seria disposta. Escolheu-se o Espaço de Vivência Acadêmica- 
EVA e salas da Clínica Escola. 

Com a divulgação do evento por meio das redes sociais, em alguns minutos a Tenda 
da Saúde estava lotada de acadêmicos, professores de outros cursos, funcionários e 
visitantes que queriam ser atendidos pelos estudantes. Ressalta-se que o evento foi 
realizado em dois dias.

Enquanto no EVA foram oferecidos os serviços de verificação de glicemia capilar, 
pressão arterial, e tipagem sanguínea. No COLACE foram realizados a auriculoterapia e 
o REIKI. Para estes procedimentos, contamos com uma discente de enfermagem e duas 
Agentes Comunitárias de Saúde.

IMPACTOS

Foram realizados uma média de 400 atendimentos, e foram encontrados alguns casos 
de pessoas com pressão alta, que foram orientadas quanto a hábitos de vida saudáveis, 
sobre a Consulta de Enfermagem, e o acompanhamento da pressão na Clínica Escola. 

Algumas pessoas atendidas não tinham informações sobre sua tipagem sanguínea 
e com o evento puderam obter informações e conhecer como se realiza o procedimento.

Quanto as PICs, verificou-se que muitos discentes de outros cursos, além do de 
Enfermagem, não conheciam tais práticas e foram a Clínica Escola no intuito de realizar 
o reiki e a auriculoterapia para reduzir o estresse e a ansiedade. 

Os discentes, por sua vez, que estavam inseguros no início da atividade, ou que tinham 
dificuldade de realizar certos procedimentos, ao longo da noite e dos dias sentiram-se 
seguros de realizar as técnicas. Muitos dos discentes que tinham dificuldades foram 
incentivados pelos próprios colegas a realizar os procedimentos e assim puderam sentir-
se mais preparados, adquirindo habilidades utilizadas na prática de sua profissão. Estes 
ficaram muito contentes ao final do evento, e solicitaram a realização de outros. 

O conhecimento teórico também foi aprimorado, tendo em vista que para construção 
dos panfletos e cartazes, tiveram que consultar materiais científicos, a exemplo dos 
manuais do Ministério da Saúde.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entretanto, muitas pessoas procuraram os serviços ofertados nos dois dias e alguns 
dos atendidos perguntaram quando o evento aconteceria novamente? Estes foram 
orientados diante de dúvidas e quanto aos problemas de saúde encontrados.

Sendo a Tenda da Saúde, uma atividade elaborada para composição do Projeto 
Integrador, verificou-se que foi de suma importância para o aprendizado do discente, tanto 
teórico, como prático. Logo, atividades como essas devem ser incentivadas, não apenas 
como complemento, mas associadas a componentes curriculares e outras atividades 
externas. Ressalte-se que a realização de atividades práticas incentiva o discente a 
desenvolver habilidades relacionadas a prática profissional, além disso, o aproxima da 
população e faz com que ele se sinta mais seguro e realizado com a profissão escolhida.

A partir do evento, verificou-se que práticas como reiki e auriculoterapia, passaram a 
ser consideradas para auxiliar na redução de problemas de ordem física e mental. Desse 
modo, destaca-se que as PICs precisam ser mais divulgadas para a população, incluindo 
a acadêmica, e mais espaços de aplicação dessas devem ser criados a fim de auxiliar no 
alívio de problemas de saúde.  
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A TEMÁTICA DA SUSTENTABILIDADE NA 
VIVÊNCIA ACADÊMICA DE DISCENTES DE 

FONOAUDIOLOGIA

Chirlene Santos da Cunha Moura
Victor Costa Alves Medeiros Vieira 

INTRODUÇÃO

A temática da sustentabilidade tem sido cada vez mais urgente diante do contexto 
ambiental atual e é item de destaque nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
propostos pela ONU. A necessidade iminente de conservação do meio ambiente por 
meio da reciclagem de materiais e energia, conservação, tecnologias limpas e de maior 
eficiência de regras para uma adequada proteção ambiental, que é tema das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, é também um componente integrante, 
essencial e permanente da Educação Nacional, devendo estar presente, dessa forma, 
no Ensino Superior. Assim, a sustentabilidade é um tema que tem sido experenciado ao 
longo do Curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ, de 
forma transversal e longitudinal, com maior ênfase em componentes curriculares do 
quarto e do sexto período do curso. Logo, o objetivo deste relato é descrever a vivência 
dos estudantes do quarto período de Fonoaudiologia com a temática da sustentabilidade 
no semestre de 2019.1.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

No quarto período do Curso de Fonoaudiologia do UNIPÊ, os estudantes desenvolvem 
um projeto acadêmico (projeto integrador - PI), baseado na temática da sustentabilidade, 
atrelado ao componente curricular Distúrbios da Linguagem Oral Infantil.  Trata-se 
de uma proposta voltada para o processo de reaproveitamento e transformação de 
materiais recicláveis para serem utilizados como recurso lúdico no processo terapêutico 
de (re)habilitação de pessoas com variadas alterações fonoaudiológicas, que estabeleça 
a articulação com os demais componentes curriculares do semestre vigente. Conforme 
preestabelecido no Projeto Pedagógico do curso, este projeto dialoga com outras 
experiências particulares, vivenciadas pelos discentes em atividades acadêmicas, que 
também propõe o reaproveitamento de materiais recicláveis no manejo de materiais 
lúdicos terapêuticos, como a exemplo do componente de Audiologia Educacional. Conforme 
vem ocorrendo no último ano, o roteiro do projeto integrador é apresentado ao longo 
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do semestre, são dirimidas as dúvidas, os estudantes recorrem aos professores das 
diferentes áreas da Fonoaudiologia a fim de obterem ideias para a definição do produto a 
ser construído e a consolidação do mesmo ocorre em uma mostra que envolve docentes e 
discentes do curso, com a exposição do material concerto produzido a partir de materiais 
reciclados.

IMPACTOS

Ao longo do primeiro semestre de 2019 os estudantes do quarto período de 
Fonoaudiologia produziram, subdivididos em grupo, quatro diferentes materiais lúdicos 
voltados para a terapia nas quatro grandes áreas da Fonoaudiologia – Linguagem, 
Motricidade Orofacial, Audiologia e Voz. Os produtos foram confeccionados a partir de 
materiais que, além de reciclados, atentassem para as normas sanitárias de higienização, 
para que pudessem, efetivamente, ser utilizados na Clínica Escola. Assim, como matéria-
prima, foram usados alumínio, garrafas pet, plásticos, vidros, lona de banner e pneu. 
O diferencial da experiência aqui relatada foi o convite dos discentes envolvidos nesta 
proposta a desenvolver oficina para ensinar a confecção de materiais lúdicos em um evento 
acadêmico sobre Sustentabilidade, a partir dos bons resultados produzidos. A oficina 
intitulada “Materiais Lúdicos Sustentáveis: da brincadeira à terapia de estimulação da 
comunicação” foi gerenciada pelos estudantes do quarto período em todas as suas etapas, 
desde a seleção dos materiais até a execução com os participantes durante o evento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A urgência da temática da sustentabilidade é vislumbrada pela necessidade de inserção 
desta nos currículos educacionais. Não alheios a isto, os estudantes de Fonoaudiologia têm 
vivenciado, no processo de ensino/aprendizagem, ações voltadas para a sustentabilidade 
de forma prática e ativa. Assim, os discentes do quarto período produziram materiais 
lúdicos sustentáveis, atentando para as demandas sanitárias, em articulação com as 
unidades curriculares do período acadêmico em questão e, como resultados disto, se 
tornaram propagadores da temática em tela ao propor e executar oficina direcionada 
para o tema em evento externo ao Curso de Fonoaudiologia.   
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A PRÁTICA DA TEORIA OU A TEORIA 
DA PRÁTICA – O PROCESSO DE 

ACOMPANHAMENTO DAS DISCIPLINAS DE 
PROJETO ARQUITETÔNICO

Deborah Padula Kishimoto 
Sebastião Cezar Paredes do Amaral

INTRODUÇÃO

Muitos confundem o projeto arquitetônico com sua representação, o desenho, que 
é na verdade a materialização feita em plantas de arquitetura impressas em papel, hoje, 
geralmente sulfite opaco. A definição da palavra projeto é de algo que será realizado, 
algo que está descrito para uma concretização futura. E desde já perguntamos, é teoria 
ou é prática? Como se conduzir o ensino diante dessa dualidade? O ensino de Projeto 
Arquitetônico é um contrassenso em sua essência, pois é cobrada a realização do projeto 
como se este fosse realmente construído. Mas de fato é esse patamar que precisa ser 
alcançado. A necessidade de se atingir um nível de abstração mais elevado que o normal 
é primaz. Mas como fazer isso de maneira coerente? Apresentaremos uma forma, uma 
visão de como tratar a questão de modo a não deixar as variáveis muito abertas. Há uma 
necessidade de se auxiliar a comunicação entre docente/discente no que vem a ser o 
projeto arquitetônico e de como tratá-lo. Dessa maneira esperamos otimizar os resultados 
e assim alcançar patamares mais elevados, pois a prática profissional vai exigir isso dos 
futuros arquitetos.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Em concomitância com o início da implantação da matriz 2019.1 do Unipê e de suas 
novas disciplinas, foram criados instrumentos intitulados Cadernos de Disciplina. Esses 
se traduzem num pequeno conjunto que busca nortear a condução dados componentes 
e pode ser empregado de uma maneira mais ampla, ou seja, a todos os componentes do 
curso. Os componentes de projeto arquitetônico exigem complexidades, como exemplo, 
em coordenar a teoria e prática e o principal, a vivência. É assaz difícil traduzir teoria em 
prática, que é o projetar, que por sua vez, tenta se aproximar o máximo da realidade, mesmo 
sendo um conjunto de intenções. Muitas vezes essa aproximação só virá de fato com a 
vivência da construção concluída. Neste sentido a criação dos Cadernos de Disciplina busca 
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compor itens, quer seja calendário com marcação dos dias das aulas, listagem simples 
do tema de cada aula, ementa, bibliografia, rubrica de avaliação, descritivo completo do 
que será exigido no produto a ser entregue em cada avaliação e uma grande inovação 
foi a inserção de um exemplo executado da atividade proposta. Os Cadernos foram feitos 
inicialmente para que norteassem a atividade docente, mas sugerimos que repassassem 
aos alunos para que entendam a evolução que lhes é requerida. Dessa forma os alunos se 
instrumentalizam minimamente com o objetivo a ser alcançado no componente. Sabendo 
o trajeto a ser seguido, espera-se que os alunos sejam capazes de organizar melhor seu 
tempo para atingirem as metas propostas, sem sustos e ainda sendo capazes de cobrar, 
do docente, o conteúdo a ser ministrado de maneira mais concreta, para que consigam 
êxito para realizar a atividade proposta. As disciplinas têm possibilidades de reajuste ao 
longo do período e esse alerta é feito nos Cadernos. Não se espera, por outro lado, que 
esses reajustes sejam substanciais. 

IMPACTOS

Quando projetamos seguimos algumas metodologias que se traduzem, muitas vezes, 
em roteiros técnicos, de uma forma ou de outra, intentam que se observem as variáveis que 
garantirão um projeto. Quando, na prática projetual em sala de aula, existem momentos 
em que buscamos projetos considerados referência na temática que estiver sendo tratada 
no semestre e chamamos de estudo de correlatos. Há tendências de se simplificar demais 
esse processo. É requerida objetividade que, se mal entendida, tornar-se-á um processo 
mecânico de simplificação sem o devido trabalho intelectual. Esses momentos usualmente 
ocorrem no início das disciplinas de projeto, como base para o desenvolvimento do 
tema proposto. Quando o aluno sabe exatamente o que fará, onde precisa chegar, a 
tarefa de análise de um correlato, a visita técnica a uma edificação ou a um profissional 
e até a prática de acompanhamento do desenvolvimento do projeto, que chamamos 
orientações projetuais, passam a fazer mais sentido e se espera que sejam buscadas com 
mais responsabilidade. Há outra possibilidade que os Cadernos propiciam, a construção 
dialogada da disciplina. Ao se poder ter uma visão completa do que será realizado, os 
alunos podem interagir com os docentes fazendo proposituras e readequações caso se 
achem pertinentes. Essa participação na construção faz com que haja uma participação 
mais efetiva dos alunos pelo sentimento de pertencimento ao processo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A prática projetual profissional se traduz em processo parecido com o desenvolvido 
em sala de aula. São analisadas variáveis, são feitas ponderações com o cliente (professor), 
são observadas as legislações pertinentes, busca-se o equilíbrio forma/função. Mas há 
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duas diferenças básicas. Primeiramente o professor difere bastante do cliente padrão, 
pois este nem sempre possui conhecimento técnico na área, diferente daquele que 
possui larga experiência, participando de maneira bem mais efetiva no processo. Em 
segundo, na sala de aula o máximo que se pode atingir será a confecção de projeto, uma 
maquete, talvez, ao passo que na prática profissional o projeto será erigido e poderá 
ser vivenciado o que fora projetado, bem como a reação do cliente e mais futuramente 
a aceitação que o projeto terá junto ao mercado, junto à cidade. Pensando nisso, os 
Cadernos são uma busca efetiva para melhoria real no processo ensino-aprendizagem de 
projeto arquitetônico. A implantação destes ainda se deu de maneira restrita em número 
de disciplinas, consequentemente em número de docentes que os utilizaram, e não foi 
efetivamente aplicado junto aos alunos. Dos docentes que se utilizaram dos mesmos, o 
retorno foi bastante positivo, pois no momento vivido de alterações no quadro funcional, 
alguns precisaram ministrar disciplinas que nunca ministraram. Mesmo tendo capacitação 
para tal, a montagem de uma disciplina a partir apenas da ementa, se mostra esforço 
considerável e a prática certamente implicará em reajustes ao longo do semestre letivo 
e como consequência para o semestre seguinte. O caderno ajudou enfaticamente na 
minimização desse problema.
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CUIDANDO DO MESTRE

Hebe Janayna Mota Duarte Beserra
José Madson Medeiros Souza

Jacqueline Silva dos Santos Ribeiro
Shirley Aparecida Paixão Rodrigues

Élida Cristina Dias da Silva

INTRODUÇÃO

As mudanças atuais que ocorrem no “mundo do trabalho” através da substituição dos 
padrões antigos, da incorporação de tecnologias e estratégias gerenciais e das habilidades 
e competências exigidas, têm provocado nos trabalhadores um aumento das doenças 
ocupacionais principalmente na área emocional. Deste modo, para dirimir este contexto 
de saúde/doença do trabalho, Firmino (2017) afirma que o profissional além de ter um alto 
nível de informação técnico-científica necessita ter satisfação considerando sua própria 
existência no meio, buscando em si sua base plena para realização de suas atividades 
laborais. Desta maneira, com base nos relatos dos professores, queixas, na observação 
do comportamento no ambiente de trabalho, e na análise de dados parciais de uma tese 
de doutorado sobre Síndrome de Burnout realizada com docentes de enfermagem surgiu 
o projeto CUIDANDO do MESTRE do curso de enfermagem em 2018.2, com o objetivo 
de qualificar o ensino, pois um docente feliz e motivado produzirá aulas de qualidade e 
aperfeiçoará a gestão de sala de aula

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

A coordenação do curso de enfermagem semanalmente realiza reuniões de 
planejamento/monitoramento com o NDE e com as assistentes acadêmicas do curso. 
Ao fim do primeiro semestre de 2018.1, foi relatado pelas colaboradoras queixas dos 
docentes em relação a demanda do trabalho e foi observado neste mesmo período o 
não cumprimento dos prazos por eles. Deste modo, foi solicitado à coordenação ações 
que fomentasse a valorização profissional e otimização de trabalho. Na reunião com 
NDE, um dos membros mostrou sua preocupação com os resultados parciais de sua 
tese cuja análise afirmava que 57% dos professores de enfermagem apresentam sinais 
e sintomas que caracterizavam a Síndrome de Burnout, descrito por Freudenberger em 
1974 como sendo um distúrbio psíquico caracterizado pelo estado de tensão emocional 
e estresse provocado pelo trabalho. Deste modo, como base nas observações feita 
pelas colaboradoras e comprovado pelos dados da tese de doutorado, surgiu o projeto 
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cuidando do mestre. O projeto foi elaborado pensando no cuidado de três dimensões: 
Cuidando da Voz, cuidando da alma/mente e cuidando do corpo. Para isso, foi solicitado 
das coordenações dos cursos de fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia e educação física 
uma ação de cuidado para os docentes de enfermagem. Em 2018.2 foram ofertadas 4 
oficinas. O cuidando da voz foi feito pelos docentes de fonoaudiologia, onde trouxeram 
exercícios de aquecimento e desaquecimento da voz como forma de cuidado com uma 
das principais ferramentas de trabalho docente. O cuidando da mente/alma foi realizada 
por meio de Práticas Integrativas e Complementares com massagens aromatizadas por 
alunos de uma pós-graduação de João Pessoa. O cuidando do corpo foi com curso de 
fisioterapia com massagens e relaxamento. A principal ação foi em outubro o Family Day, 
por ocasião do mês do professor e dia das crianças, um piquenique com os familiares dos 
docentes em parceria com UNIPÊ com música e o curso de educação física com recreação 
para as crianças.

IMPACTOS

O principal impacto foi o resgate da valorização pessoal dos docentes e a coesão 
do grupo com a criação da #familiaenfunipe. A primeira oficina teve uma adesão muito 
pequena, mas as seguintes foram sendo divulgadas pelos próprios docentes e hoje a 
coordenação do curso é cobrada por mais ações que evoquem a valorização pessoal e 
profissional. Para a continuidade do projeto as próximas oficinas serão de otimização de 
tempo e de trabalho com o foco no planejamento e comunicação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Cuidando do Mestre imprimiu nos docentes a importância deles como pessoa e 
como profissional para o curso de enfermagem e resgatou a motivação em trabalhar com 
mais dedicação e comprometimento. Com base na experiência do cuidando do mestre e 
na observação dos comportamentos dos discentes do curso, tendo em vista um aumento 
da procura deles por apoio emocional, será desenvolvido em 2019.2 um projeto de cuidado 
para os discentes – Cuidando do futuro cuidador, tendo como objetivo o cuidado com 
mente/alma. Será desenvolvido oficinas sobre inteligência emocional e habilidades/
competências psicossociais, emocionais e atitudinais exigida pelo mundo do trabalho.

REFERÊNCIAS

BRASIL ,  Ministério da Saúde. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos 
para os serviços de saúde - Brasília: Ministério da Saúde do Brasil, 2001
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VISITA TÉCNICA GUIADA AO PRESÍDIO – UM 
OUTRO OLHAR 

Romulo Rhemo Palitot Braga
Arthur Heinstein Apolinário Souto

INTRODUÇÃO

No Brasil, constata-se um esgotamento do modelo punitivo do sistema prisional, 
caracterizado como um processo de encarceramento violento e frequentemente 
operacionalizado em condições degradantes e sub-humanas. A pena privativa de liberdade 
tem se ancorado nas premissas da exclusão social, do confinamento e da vigilância 
constante do criminoso. (CRUZ et. al., 2005). Levando-se em conta que o sistema penal 
vigente, é de imprescindível importância que o acadêmico de Direito pesquise e 
compreenda o intrigante mundo carcerário. Neste sendo e com incentivo da Coordenação 
do Curso de Direito, foi realizada, como parte integrante das atividades acadêmicas da 
Disciplina DIREITO PENAL III, do Curso de Direito/UNIPÊ, visita técnica dos alunos a 
Penitenciária de Segurança Máxima Criminalista Geraldo Beltrão (João Pessoa-PB), fundada 
em 1944. A visita foi guiada pelo Diretor Geral Diretor João Sitônio Rosas, com o objetivo de 
conhecer a estrutura física e a dinâmica de funcionamento do estabelecimento prisional, 
de maneira que não haverá necessidade de contato direto com os detentos, preservando 
assim a imagem e dignidade dos referidos detentos. 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

De forma preventiva cada aluno participante assinou termo de responsabilidade 
para realizar a visita técnica guiada. A visita possibilitou aos estudantes um processo de 
conhecimento significativo, mas sempre com a preocupação da segurança do próprio 
participante. O grupo de discentes foi recepcionado com a explanação do Diretor 
Geral sobre o funcionamento da unidade prisional, abordando a realidade carcerária 
e a preocupação com o processo de ressocialização desenvolvido por aquela unidade; 
os alunos foram devidamente identificados e a partir de então foram apresentados os 
projetos/modelos de trabalho para os detentos, salas de aula e de leitura, projeto de Justiça 
Restaurativa e de remissão de pena pela educação e leitura, além de visita às instalações 
internas e complexo de celas. Os alunos participantes do projeto, espontaneamente 
doaram livros didáticos para a biblioteca da unidade prisional. Atividades como esta 
proporcionam aos alunos da graduação uma relação mais completa entre teoria e prática, 
podendo ser traduzida na tentativa de desmistificar alguns conceitos do senso comum, 
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tentando humanizar um lugar que é complexo e no qual direitos e garantias individuais 
nem sempre são efetivados.

IMPACTOS

O presente projeto contribuiu para incentivar a mudança de concepção da atual 
justiça criminal em suas práticas e na aplicação das penas, visando aplicação de 
medidas alternativas e de uma justiça de restauração. Destacar também a importância 
da interdisciplinaridade das Penas Alternativas à prisão, bem como a necessidade do 
setor psicossocial nesta área e em outras do campo do Direito. Torna-se fundamental a 
realização visitas guiadas como esta para impulsionar estudos e pesquisas que articulem 
em suas análises diferentes campos de conhecimento, a fim de que haja troca de saberes 
e constituição de conhecimentos ainda mais enriquecidos e críticos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução do programa de visita técnica a unidade prisional de Segurança Máxima 
Criminalista Geraldo Beltrão, cumpriu satisfatoriamente seu objetivo, ressaltando seus 
aspectos educacionais e de conscientização com o aprendizado, destacando ainda o 
conhecimento sobre as políticas públicas voltadas para o sistema carcerário. Esta prática 
é merecedora de sua permanência pelos resultados práticos alcançados.
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TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: 
CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO FÍSICA

Lígia Luís de Freitas

INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) não é uma deficiência, ele está situado dentro 
dos Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD), sendo protegida pela Lei 12.764/2012, 
que Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista, que no caso da referida Lei é considerada pessoa com deficiência, para 
todos os efeitos legais. Esse reconhecimento possibilita a afirmação de uma série de 
garantias legais, no contexto das políticas públicas. 

De acordo com Tadei; Alencar; Storer (2018), os estudos mostram que a criança com 
TEA apresenta dificuldade de socialização, de realização de atividades grupais, podendo 
apresentar conduta hostil diante de situações que lhe incomodam, bem como inteligência 
variada. A escola tem recebido, cada vez mais, crianças com laudos de TEA. Esse crescimento 
revela o maior acesso das famílias para as avaliações multiprofissionais, e impõe que as 
instituições educacionais se preparem mais e melhor para receber a criança autista.

No contexto da educação física, já existem vários estudos e experiências (LEVISCHI, 
2015) que mostram caminhos de como a área pode colaborar para a inclusão das crianças 
autistas na educação física, e como esta disciplina pode colaborar para o acompanhamento 
ao desenvolvimento da criança autista nos aspectos cognitivos, motores, afetivos, sociais 
e comunicativos. 

Esse relato objetiva apresentar as atividades realizadas no Ginásio de Esportes do 
Unipê durante o Encontro Integrado da Consciência Autista, ocorrido no dia 02 de abril, 
do corrente ano.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

A experiência relatada refere-se às atividades organizadas no ginásio do Unipê. 
Estiveram envolvidos nesta programação mais de 30 alunos e apoiadores de diferentes 
instituições. O planejamento contemplou atividades motoras variadas, com recursos 
diversificados, a fim de que os participantes pudessem circular por elas, à medida que o 
que estivesse sendo proposto despertasse seu interesse.

Os circuitos motores foram organizados pelos alunos de educação física e da psicologia, 
sob o comando de profissionais experientes de diferentes instituições que estiveram 
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como voluntários. Todos possuíam uma larga experiência na área, o que contribuiu para 
enriquecer a aprendizagem dos alunos que estavam no apoio.

IMPACTOS

A história da educação física foi marcada muito tempo por uma visão fundamentada 
no alto rendimento e pela competição. Essa lógica excluía aqueles que não atingissem o 
desempenho esperado, ou ainda todos que estivessem fisicamente fora do perfil físico 
traçado pelos professores e profissionais da área. Para as pessoas com deficiência isso 
significou, por décadas, vivenciar processos de exclusão, ou de serem dispensadas das 
práticas.

Na atualidade tem-se afirmado uma visão de educação física inclusiva que pressupõe 
que todos possam participar das aulas. Essa perspectiva alinha-se com a Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2006. Nesta direção, pode 
se dizer que a educação física é uma área fértil para o trabalho com crianças, adolescentes 
e adultos com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A educação física inclusiva vem se consolidando através de experiências e estudos 
da área (SCHLIEMANN, 2013; LEVISCHI, 2015). Tal prática requer a flexibilização de alguns 
elementos, como recursos e regras. É fundamental assegurar que crianças, adolescentes 
e jovens com deficiência, ou com qualquer transtorno tenham igualdade de condições de 
participar de jogos, atividades recreativas, esportivas e de lazer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Avaliamos que os objetivos definidos para o trabalho do ginásio e do evento como um 
todo foram alcançados, afirmando o compromisso de profissionais e da instituição Unipê 
para com a causa autista. Apesar da procura das ações do ginásio ter sido mínima, não 
possibilitando que colocássemos em prática nosso planejamento na íntegra, avaliamos 
que as aprendizagens foram significativas para os participantes, para os alunos do Centro 
e para nós professores do curso de educação física, especialmente para mim que sou 
responsável pela disciplina curricular Educação Física Adaptada.
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ACERVO FOTOGRÁFICO 

Reconhecimento do material Nos braços do palhaço

Atividade com bola Atividade com tinta

Andando sobre a corda com a bola Andando sobre a escada no chão
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TENDA DA SAÚDE: PRÁTICA EXITOSA 
RELACIONADA AO PROJETO INTEGRADOR 

DO QUINTO PERÍODO DO CURSO DE 
ENFERMAGEM TURNO DA NOITE

Carla Braz Evangelista
José Madson Medeiros Souza

Hebe Janayna Mota Duarte Beserra

INTRODUÇÃO

O projeto integrador é um recurso metodológico utilizado por todos os cursos do 
Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ, que faz com que os discentes integrem, a 
partir de um trabalho em equipe, os componentes curriculares do período. 

Isto permite, em um contexto interdisciplinar, o desenvolvimento de pensamento 
crítico e reflexivo, e a aquisição de competências e habilidades que auxiliarão o discente 
a relacionar a teoria e prática (SOARES et al., 2018).

No quinto período do curso de Enfermagem, o Projeto Integrador tem como proposta 
para integralização de horas a construção de um Estudo Clínico, a partir das práticas 
assistidas realizadas em hospitais e atividades correlatas aos componentes curriculares 
do período. 

Ao longo do semestre, além de elaborar o Estudo Clínico, eles também são incentivados 
a realizar uma outra atividade, que deve ter relação com os componentes curriculares do 
período e deve ser elaborada fora do ambiente de sala de aula. Para o semestre 2019.1, 
no quinto período, pensou-se na elaboração da “Tenda da Saúde”.

Ante ao exposto, o presente trabalho tem o objetivo de relatar uma prática exitosa 
realizada pela turma da noite do quinto período do curso de enfermagem, relacionada 
ao projeto integrador. 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Inicialmente, os discentes do quinto período do turno da noite foram orientados sobre 
como o evento, denominado Tenda da Saúde, seria realizado. Estes deveriam selecionar 
os grupos responsáveis pela realização de cada atividade que seria ofertada na tenda. 
Dentre as atividades destacou-se a verificação de glicemia, pressão arterial, classificação 
sanguínea, Práticas Integrativas e Complementares - PICs (reiki e auriculoterapia), e 
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orientações; elaboração de folder para divulgação do evento, panfletos e cartazes para 
maiores informações sobre os serviços que foram ofertados. Além dos responsáveis pela 
própria organização da tenda e divulgação do evento. 

Destaca-se que as atividades ofertadas tiveram relação com os seguintes componentes: 
assistência de Enfermagem ao adulto e idoso, assistência de Enfermagem a saúde da 
mulher e RN (verificação de pressão arterial e glicemia capilar), auditoria e gerenciamento 
em Enfermagem e serviços de saúde II (oferta dos serviços e distribuição de atendimentos) 
e Imagenologia e interpretação de exames laboratoriais (tipagem sanguínea). As PICs 
foram inseridas como conteúdo transversal.

Após a definição dos grupos, foram listados os materiais necessários, definido o local 
em que a Tenda da Saúde seria disposta. Escolheu-se o Espaço de Vivência Acadêmica- 
EVA e salas da Clínica Escola. 

Com a divulgação do evento por meio das redes sociais, em alguns minutos a Tenda 
da Saúde estava lotada de acadêmicos, professores de outros cursos, funcionários e 
visitantes que queriam ser atendidos pelos estudantes. Ressalta-se que o evento foi 
realizado em dois dias.

Enquanto no EVA foram oferecidos os serviços de verificação de glicemia capilar, 
pressão arterial, e tipagem sanguínea. No COLACE foram realizados a auriculoterapia e 
o REIKI. Para estes procedimentos, contamos com uma discente de enfermagem e duas 
Agentes Comunitárias de Saúde. 

IMPACTOS

Foram realizados uma média de 400 atendimentos, e foram encontrados alguns casos 
de pessoas com pressão alta, que foram orientadas quanto a hábitos de vida saudáveis, 
sobre a Consulta de Enfermagem, e o acompanhamento da pressão na Clínica Escola. 

Algumas pessoas atendidas não tinham informações sobre sua tipagem sanguínea 
e com o evento puderam obter informações e conhecer como se realiza o procedimento.

Quanto as PICs, verificou-se que muitos discentes de outros cursos, além do de 
Enfermagem, não conheciam tais práticas e foram a Clínica Escola no intuito de realizar 
o reiki e a auriculoterapia para reduzir o estresse e a ansiedade. 

Os discentes, por sua vez, que estavam inseguros no início da atividade, ou que tinham 
dificuldade de realizar certos procedimentos, ao longo da noite e dos dias sentiram-se 
seguros de realizar as técnicas. Muitos dos discentes que tinham dificuldades foram 
incentivados pelos próprios colegas a realizar os procedimentos e assim puderam sentir-
se mais preparados, adquirindo habilidades utilizadas na prática de sua profissão. Estes 
ficaram muito contentes ao final do evento, e solicitaram a realização de outros. 

O conhecimento teórico também foi aprimorado, tendo em vista que para construção 
dos panfletos e cartazes, tiveram que consultar materiais científicos, a exemplo dos 
manuais do Ministério da Saúde.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sendo o evento realizado no turno da noite, pensou-se que haveria uma pequena 
demanda. Entretanto, muitas pessoas procuraram os serviços ofertados nos dois dias e 
alguns dos atendidos perguntaram quando o evento aconteceria novamente? Estes foram 
orientados diante de dúvidas e quanto aos problemas de saúde encontrados.

Sendo a Tenda da Saúde, uma atividade elaborada para composição do Projeto 
Integrador, verificou-se que foi de suma importância para o aprendizado do discente, tanto 
teórico, como prático. Logo, atividades como essas devem ser incentivadas, não apenas 
como complemento, mas associadas a componentes curriculares e outras atividades 
externas. Ressalte-se que a realização de atividades práticas incentiva o discente a 
desenvolver habilidades relacionadas a prática profissional, além disso, o aproxima da 
população e faz com que ele se sinta mais seguro e realizado com a profissão escolhida.

A partir do evento, verificou-se que práticas como reiki e auriculoterapia, passaram a 
ser consideradas para auxiliar na redução de problemas de ordem física e mental. Desse 
modo, destaca-se que as PICs precisam ser mais divulgadas para a população, incluindo 
a acadêmica, e mais espaços de aplicação dessas devem ser criados a fim de auxiliar no 
alívio de problemas de saúde.  
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SOLUÇÃO DE PROBLEMAS: PONTO DE 
PARTIDA PARA ENSINAR MARKETING EM 

DESIGN GRÁFICO

Sandra Ferreira de Lima                     

INTRODUÇÃO

Apesar da rapidez com que as novas tecnologias permearam e influenciaram nossa 
forma de nos comunicarmos, de interagirmos e de nos informamos, o entendimento 
sobre a mudança nos fluxos interculturais e das novas maneiras de se olhar o mundo 
ainda não se refletem por completo em nossa maneira de ensinar. Os desafios são muitos, 
principalmente para os Cursos de Tecnologia, diante da perspectiva de desenvolver, em 
muito pouco tempo, as competências necessárias ao discente para o exercício da sua 
profissão.

Diante de tal reflexão, e tomando como base as demandas do mercado de trabalho, 
que exigem profissionais cada vez mais capazes de reconhecer suas potencialidades e 
fraquezas, de saber administrar seu tempo e as suas emoções, de saber trabalhar em 
equipe; profissionais que sejam seguros e arrojados, e que tenham criatividade, imaginação e 
iniciativa para resolver problemas. Pessoas que façam projetos e os coloquem em prática 
(Associação Brasileira de RH, 2003), a docente entendeu que seria adequado utilizar na 
disciplina de Gestão de Marketing em Design, a Metodologia da Solução de Problemas. 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

Como se tratava de uma turma de primeiro período, o desafio seria ainda mais 
interessante, já que a competência para resolver problemas envolve o conhecimento 
sobre o assunto e uma série de habilidades. Segundo Echeverría e Pozo (1998), ensinar a 
resolver problemas é mais do que dotar os alunos de habilidades e estratégias eficazes, 
mas de criar neles o hábito de enfrentar os desafios; a atitude de procurar respostas de 
forma autônoma, ao invés de receber respostas prontas. Fazer com que o aluno também 
crie as próprias perguntas/problemas e se habitue a responde-las. 

Partindo então destes princípios, foi atribuído aos alunos, em grupo de no máximo 
cinco pessoas, a realização de um Plano de Marketing simplificado, para um cliente real/ou 
para uma ideia de negócio em design. Na primeira fase do trabalho, os alunos deveriam 
apresentar um Briefing (levantamento de informações sobre o cliente/produto/serviço), 
que serviria como base para o diagnóstico do problema do cliente a ser resolvido. Vale 
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ressaltar que o processo de levantamento de informações, requer dos alunos uma série 
de conhecimentos, cujos alguns foram trabalhados no primeiro estágio da disciplina; 
o os outros foram trabalhados de forma concomitante a realização do trabalho, e com 
processo de orientação que ocorria ao final de cada aula, durante todo o segundo estágio. 
Nessa primeira fase, ainda, os alunos fizeram uma entrega parcial do Briefing, para ser 
avaliado pela professora, que fez as anotações necessárias para correção de rumos, e de 
melhoria dos trabalhos. 

Na segunda fase, após o diagnóstico (ou problema a ser resolvido), os alunos iniciaram 
o processo de planejamento de marketing, iniciando pelas definições do Marketing 
Estratégico, e terminando nas táticas de marketing, momento em que vão sugerir as 
melhores ferramentas para solucionar o problema diagnosticado. Vale ressaltar, que no 
processo de orientação dos trabalhos, a docente não interfere nas propostas de soluções, 
mas discutindo a adequação das propostas para o diagnóstico realizado. 

IMPACTOS

Esta foi uma primeira experiência como docente de adotar a metodologia da solução 
de problemas em uma turma de primeiro período. Como se trata de um método que 
envolve uma complexidade maior do que a solução de exercícios e de situações-problemas, 
o principal desafio foi o “atitudinal”, já que grande parte dos alunos ingressantes do Ensino 
Superior, ainda apresenta dificuldade para a interação, para o trabalho em equipe, e para 
tomada de decisão. Todavia, os resultados obtidos foram muito bons. Em sua maioria, 
os alunos conseguiram desenvolver o trabalho até o final, e apresentaram resultados 
muito satisfatórios. Os docentes conseguiram desenvolver a capacidade para diagnosticar 
problemas de marketing relacionados ao design, assim como propor soluções adequadas 
e criativas para solucionar os problemas detectados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando o perfil do egresso do curso de Tecnologia de Design do Unipê, a 
metodologia da solução de problemas para ensinar a disciplina gestão em marketing, se 
mostrou adequada, pois promove uma maior independência do aluno no processo de 
execução do trabalho; assim como o desenvolvimento da sua “atitude” científica, já que 
a metodologia requer que o aluno pesquise e encontre respostas para as perguntas/
problemas que ele mesmo formulou. 
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DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS SOCIAIS 
DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM NA 

COMUNIDADE PORTO DO CAPIM DE JOÃO 
PESSOA-PB

Rayanne Santos Alves
José Madson Medeiros Sousa

INTRODUÇÃO

Este trabalho versa sobre a experiência inovadora no acompanhamento e orientação 
do Projeto Integrador (PI) para estudantes do segundo período de enfermagem 2019.1, 
na comunidade Porto do Capim, que nos últimos meses se configura como cenário 
de vulnerabilidade social devido os conflitos de moradia e ocupação frente ao projeto 
turístico da prefeitura municipal de João Pessoa, capital do Estado Paraíba. Segundo 
Gonçalves (2019) atualmente a comunidade do Porto do Capim engloba mais de 500 
famílias. Localiza-se à margem direita do Rio Sanhauá, afluente do Rio Paraíba. Ela tem 
vivido risco de remoção, com o poder público alegando que “precisa devolver o Porto à 
cidade” e que para isso, é necessário remover os moradores que seriam responsáveis, 
entre outras acusações, pela degradação ambiental da área. 

O PI proporciona uma visão interdisciplinar do aprendizado, para que o educando 
tenha a competência de relacionar, selecionar, organizar, priorizar, analisar e sintetizar 
temas e abordagens primordiais à sua formação (UNIPÊ, 2018). Para Fazenda (2013) a 
interdisciplinaridade é uma prática permeada com a interação das disciplinas científicas, 
de seus conceitos e diretrizes, de suas metodologias, de seus procedimentos, de seus 
dados e da organização de seu ensino. 

O objetivo desta atividade é desenvolver a prática social de estudantes de enfermagem 
na perspectiva da transformação social, com ênfase na atenção a saúde comunitária. 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

A turma composta por 23 educandos de enfermagem foi dividida em 05 grupos 
(com uma média de 04 a 05 integrantes por grupo). No dia 13 de abril as 07:30h, como 
combinado previamente com os alunos, os 23 estudantes de enfermagem se concentraram 
no Hotel Globo – Centro Histórico de João Pessoa/PB. Lá se encontraram com a Profª. 
Rayanne Alves e receberam orientações e explicação do Prof. Dr. Diego Irineu (geógrafo 
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e liderança comunitária da Comunidade Porto do Capim). Em seguida, foram em direção 
a comunidade Porto do Capim, onde conheceram as casas, ruas, pontos comerciais e 
tiveram a oportunidade de ouvir moradores, como mostra as imagens a seguir:

Em ambiente acadêmico a Profª Rayanne após suas aulas de parasitologia, orientou os 
projetos integradores no sentido dos cumprimentos das 05 etapas do Arco de Maguerez, 
bem como o resgato do trabalho em equipe e a importância do trabalho social da 
enfermagem em comunidade. Foram estabelecidos prazos, pactos, divisão de tarefas, 
enfatizada a elaboração do material escrito nas normas da ABNT e delineamento do 
arcabouço teórico. As orientações iniciavam primeiramente para toda a turma, depois 
por grupos organizados em rodas, onde a docente passava por cada grupo com fins do 
feedback sobre o desenvolvimento da atividade.  

Obtiveram-se as seguintes seleções do dos problemas: 1) Falta de um ponto de 
leitura para as crianças e adolescente da Comunidade Porto do Capim; 2) Fragilidades de 
conhecimento dos moradores da Comunidade Porto do Capim sobre as verminoses.  3) 
Quantitativo expressivo de gatos com lesões típicas de esporotricose felina na Comunidade 
Porto do Capim; 4) Presença de lixo na área do mangue do rio Sanhauá na comunidade 
Porto do Capim; 5) Queima de resíduos sólidos como única alternativa para espantar 
maruins na Comunidade Porto do Capim.  
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IMPACTOS 

 Dentre os impactos, destacam-se: desenvolvimento da prática social do profissional 
de enfermagem; ampliação na percepção sobre o papel da enfermagem na transformação 
social; proximidade com o meio popular; adequação do linguajar compatível com nível de 
conhecimento das pessoas; melhoria da comunicação com os moradores; desenvolvimento 
do olhar ampliado da saúde, trabalho em equipe e de parceria com lideranças comunitárias. 
A seguir algumas imagens dos acadêmicos de enfermagem realizando as intervenções 
práticas, cumprindo a quinta etapa do Arco de Maguerez na Comunidade Porto do Capim:

Grupo 1: Entrega de uma Geladoteca e orientações sobre importância da leitura, devolução 
e preservação dos livros após uso.   

Grupo 2: Visitas domiciliares junto com ACS, entrega de hipoclorito, orientações e entrega 
de material educativo sobre prevenção as verminoses.  
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Grupo 3: Visitas domiciliares nas casas de moradores tutores de gatos, orientações e 
entrega de material educativo sobre esporotricose felina.
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Grupo 4: Bate-papo com moradores que moram frente do rio Sanhauá sobre a importância 
da preservação do rio, da conscientização de não jogar resíduos; Instalação de placa 
informativa sobre a preservação do rio; Mostra sustentável sobre água poluída e não 
contaminada.
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Grupo 5: Orientações de produção e entrega de repelentes naturais; Entrega de material 
educativo sobre repelentes naturais; Orientações sobre malefícios da queima de materiais 
para a saúde humana. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a elaboração dos PIs os alunos aprendem que a enfermagem busca compreender 
as necessidades individuais e coletivas dos sujeitos, bem como, a importância da 
implantação de medidas de caráter interdisciplinar. A prática social contribuiu de forma 
significativa para envolvimento do trabalho em equipe, melhorou comunicação dos 
estudantes com o público do meio popular, autonomia na seleção do problema e demais 
cumprimentos das etapas do Arco de Maguerez. Também foi possível desempenhar a 
prática social da enfermagem, bem como o desenvolvimento da tomada de decisão, 
habilidade imprescindível ao estudante de enfermagem no processo de contornar as 
adversidades encontradas de forma coerentes. 
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REPROVAÇÃO EM DISCIPLINAS DA BASE 
E APROVAÇÃO NO TRABALHO FINAL DE 

GRADUAÇÃO

Deborah Padula Kishimoto
Sebastião Cezar Paredes do Amaral

INTRODUÇÃO

Esta breve reflexão sobre o caso de alunos que conseguem aprovação na última 
disciplina do curso de bacharelado (Trabalho Final de Graduação – TFG) e simultaneamente 
reprovam em disciplinas de semestre anteriores. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN definem os níveis acumulativos de 
conhecimento para se diplomar, assim espera-se que o aluno tenha absorvido os 
conhecimentos, habilidades e atitudes dos componentes profissionais que o fizeram 
chegar ao final do curso. O acúmulo de conhecimento é colocado em dúvida, a partir do 
momento em que o aluno não finaliza componentes de períodos anteriores e se inscreve 
para realizar o TFG. 

Neste sentido são levantadas duas hipóteses, a de que o procedimento de gestão do 
curso se encontrou em fragilidade e, portanto, o aluno conseguiria cursar simultaneamente 
as disciplinas, ou a outra hipótese é que o aluno buscou por uma brecha jurídica para se 
graduar, mesmo que esteja ciente de sua deficiência no conhecimento acadêmico.

O registro de procedimentos como estes são difíceis de serem sistematizados dentro 
do curso de Arquitetura e Urbanismo, visto que o fato é de grande repúdio por esta 
comunidade acadêmica, mas que sentimos a real necessidade de publicar o fato, assim 
buscar garantir que casos futuros não reincidam da mesma maneira.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

O mecanismo inicial que nos permite realizar esta reflexão é que todos os atores deste 
trabalho fazem parte do Núcleo Docente Estruturante – NDE do Curso de Arquitetura e 
Urbanismo do Unipê e, portanto, participaram do processo de ponderação avaliativa 
destes casos. 

Uma das premissas do grupo é garantir a ética no processo acadêmico profissional 
com coerência na didática metodológica utilizada na aprendizagem do curso.
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O caso em análise teve início no final do semestre, onde o docente apresentou, aos 
coordenadores do curso, a reprovação do discente no componente de Projeto Arquitetônico 
e descreveu a frágil desenvoltura processual de aprendizagem durante o semestre. 

Algumas das fragilidades apresentadas que colaboraram para a reprovação foram 
a pouca habilidade em trabalhar em conjunto, desenvolvimento mínimo do projeto 
arquitetônico em sala de aula e troca de equipes no meio do semestre.  Ações que 
desencadearam as rupturas de conhecimentos atitudinais e habilidades de enfretamento 
profissional, e, portanto, a competência profissional necessária a ser desenvolvida pelo 
aluno não foi alcançada.

Paralelo a atividade, o aluno desenvolvia a parte final de seu projeto teórico do 
Trabalho Final de Graduação 2 – TFG2, desta forma, nitidamente as rupturas apresentadas 
em projeto arquitetônico estavam relacionadas a desenvolvimento do TFG2. 

No início do semestre, a coordenação emitiu uma nota, para todos os docentes do 
curso, que explicava a existência do caso isolado de aluno que haviam conseguido se 
matricular em TFG2 em conjunto com projeto arquitetônico.

Neste caso específico, o docente não levou em conta as peculiaridades da nota 
explicativa e justificou a coordenação que gostaria de receber o mandado de segurança 
para aprovação da disciplina.

De modo genérico, mandado de segurança é um instrumento jurídico que garante, 
pela força da lei, executar os direitos fundamentais, pois entende-se que não possui 
profissional com expertise do processo. Cabe aqui uma indagação, será que o instrumento 
leva em consideração a habilidade e competência necessária para se diplomar? 

Neste caso, a coordenação entendeu que houve conflito de interesses entre a 
justificativa do professor e a designação pleiteada no início do semestre, assim necessitou 
da convocação do NDE para emitir parecer. Por fim, o NDE avaliou o material completo do 
aluno e identificou lacunas de correção que prejudicaram a nota final, sugeriram revisão 
da nota do semestre.

IMPACTOS

Assim, entendendo que o caso expos uma situação de fragilidade durante o processo 
avaliativo de um docente, mas que o real prejuízo seria infringido ao aluno que se encontrava 
em uma situação muito específica por estar cursando uma disciplina pendente da base 
do curso e TFG simultaneamente. Entendemos que a necessidade de acompanhamento 
dos processos avaliativos são premente e que essa pode ser uma lacuna importante 
devendo ser observada com maior cuidado e afinco. A intransigência do docente tornou as 
questões mais complicadas ao não reconhecer a fragilidade a que este estava submetido 
deixando a solução da questão a um mandado de segurança e dessa forma ignorando 
as recomendações indicadas. Visando uma remediação dos prejuízos elencados, foi 
convocada a participação do NDE em ponderação ao caso e dessa forma a melhor 
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solução foi dada, sem prejuízos para o discente, para processo ensino aprendizagem, 
sem desgastes desnecessários ou importunar instâncias superiores.

A situação de cursar outras disciplinas de base e TFG2 sempre insinuará a possibilidade 
de situações delicadas. Há sempre um receio de que o processo avaliativo das disciplinas 
de base envolvidas, possam ter fragilidades, que o docente possa ter dificuldades ou 
deficiências eventuais, que o discente apresente outras questões que venham a complicar 
o processo tornando-o ainda mais delicado. Estar desenvolvendo TFG por si só é uma 
situação que desencadeia um turbilhão de emoções junto ao discente, devendo ser um 
momento de fato solitário quando falamos de cursar mais de uma disciplina.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Depois de algumas reflexões sobre a situação posta, sobre o contexto envolvido e os 
atores, chegamos a algumas conclusões. Primeiramente entendemos que será necessário 
um acompanhamento mais diligente junto aos processos avaliativos empregados no curso. 
O docente precisa ter ciência clara dos pontos mais importantes no processo avaliativo e 
de ser capaz de identificar as possíveis fragilidades e de ter a capacidade e as ferramentas 
para fazer os ajustes necessários. Nesse sentido a Coordenação do curso e o NDE poderão 
atuar de maneira a suprir essas deficiências atuando de maneira profilática. Entendemos 
também a necessidade de garantir todo o percurso do discente ao longo das disciplinas 
em respeito às DCNs.

Dessa forma aprendendo com as lições recebidas e buscando uma melhoria contínua 
no processo ensino-aprendizagem alguns processos deverão ser revistos, incrementados 
e reforçados garantindo a qualidade necessária. Mas é preciso ponderar que há questões 
a serem observadas para o caso em específico. Não é salutar a quebra de qualquer pré-
requisito quando o discente estiver cursando qualquer disciplina de base, não devendo 
ser cursada em concomitância com TFG2. Dessa forma serão evitadas situações complexas 
que normalmente não seriam. 
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DESENVOLVENDO HABILIDADES PARA 
O PROFISSIONAL DO FUTURO: UM 

CASO PRÁTICO APLICADO NO PROJETO 
INTEGRADOR

Felipe Soares de Oliveira
Thatyana Carla Dias Guerra

INTRODUÇÃO

Atualmente muito se discute sobre a influência da tecnologia nas várias áreas e 
como o novo profissional precisa se adaptar para essa realidade (MEISTER, 2013). Nesse 
sentido, surgem questões: a) como melhor preparar os discentes para o momento de 
transformação digital do novo mercado de trabalho? b) como garantir uma formação que 
inclua habilidades que possibilitem uma melhor atuação nas chamadas organizações à 
prova do futuro?

Entendemos que um caminho consiste em equilibrar as habilidades técnicas (hard 
skills) e socioemocionais (soft skills) (SAAD, 2019), durante o percurso de formação. Além 
disso, com o surgimento da quarta revolução industrial ou indústria 4.0 (SCHWAB, 2015), 
o desafio para as universidades aumenta, pois se faz necessário o oferecimento de 
oportunidades – dentro da estrutura curricular dos cursos - para o desenvolvimento dessas 
tendências (Big Data, IoT, IA, Blockchain, Machine Learning, Realidade Virtual e Aumentada) 
e habilidades de forma intencional e planejada.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

O Projeto Integrador (PI) é uma atividade que disponibiliza um ambiente que 
impulsiona a criatividade e liberdade, possibilitando a geração de projetos abrangentes, 
convergentes e inovadores. Nesse sentido, para aplicação no PI, desenvolvemos um 
workflow de produção de soluções que - por meio da criação de Startups - consiste em 
utilizar a junção de metodologias inovadoras, para realizar a gestão da aplicação das 
principais tendências e tecnologias no contexto das várias áreas de atuação. Dessa forma, 
como podemos observar na Figura 1, as interações e combinações das tendências da 
computação, aplicando uma ou mais tecnologias, para impactar uma ou mais áreas, tem 
o potencial de gerar produtos inovadores e com potencial disruptivo.
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Figura 1 – Combinação entre Tendências, Tecnologias e Áreas

O workflow possui as seguintes etapas: i) inicialmente aplicamos as etapas Design 
Thinking (BROWN, 2017) e User Experience (UX) (PEREIRA, 2018) para um melhor 
entendimento da persona, do problema e da solução; (ii) na sequência é produzido um 
modelo de negócio utilizando o Lean Canvas (RIES, 2012), objetivando levantar outras visões 
do produto, como: proposta de valor, estrutura de custos, fontes de receitas, diferencial 
único, entre outras; (iii) na etapa seguinte aplicamos o ciclo MVP (Minimum Viable Product) 
previsto no Lean Startup (RIES, 2018), para que por meio do seu ciclo build-measure-
learn, seja possível desenvolver versões do protótipo com pequenos incrementos (build), 
incluindo constantes interações e testes com os clientes (measure), gerando aprendizados 
para melhoria contínua (learn). Na etapa de build, utilizamos a metodologia Ágil Scrum, 
para gerenciamento do processo de desenvolvimento da solução. A Figura 2 apresenta o 
relacionamento dessas metodologias em sequência.

Figura 2 – Workflow de desenvolvimento de Produtos (Startups)
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Dentro do workflow e, a partir do modelo de concepção de Startups, os discentes 
são desafiados a praticar e desenvolver suas soft skills e competências do século 21: 
Criatividade, Pensamento Crítico, Comunicação e Colaboração. Além do Mindset Digital, 
Conhecimento T e Aprendizado Contínuo.

IMPACTOS

O resultado dessa aplicação tem gerado produtos inovadores e convergentes, com 
importantes benefícios para uma formação acadêmica que dê suporte ao profissional do 
futuro, respondendo as questões levantadas inicialmente. Nesse sentido, os alunos são 
encorajados a dialogar com as diversas áreas, propondo soluções de inovação disruptiva 
a partir da apropriação das principais tendências e tecnologias. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar do presente trabalho ter focado na aplicação em contextos de cursos de 
Tecnologia da Informação, entendemos que essas metodologias são interdisciplinares, 
e podem ser aplicadas em qualquer área, inclusive, a recomendação é que tenhamos 
Startups formadas por vários perfis e áreas. Dessa forma, esse trabalho sugeri como 
trabalho futuro, o desenvolvimento de Startups com discentes dos vários cursos da IES.
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PROJETO INTEGRADOR DA ARQUITETURA 
E URBANISMO: FEITO PARA OS ALUNOS 

PELOS ALUNOS

Deborah Padula Kishimoto
Kelly Christine Silva de Lima

INTRODUÇÃO

O Projeto Integrador, adotado no Curso de Arquitetura e Urbanismo do UNIPÊ possui 
a estratégia de ensino diferenciado em todos os semestres próximo às avaliações finais. 
Os trabalhos elaborados pelas equipes visam trazer a interdisciplinaridade presente nos 
conteúdos apreendidos nas séries letivas em todos os eixos temáticos do curso. A realidade 
adotada em 2017 e 2018 nos levaram a perceber que o formato desenvolvido para as 
apresentações se tornaram pontuais e restrito resultando em uma baixa receptividade 
da comunidade academia do curso entre períodos. Contatamos os distanciamentos dos 
alunos entre o conhecimento do teor dos trabalhos dos colegas e sua própria integração. 
Assim, neste semestre letivo (19.1), por meio da flexibilidade encontrada na mudança 
avaliativa da instituição; formatou-se um novo projeto considerando a possibilidade da 
participação efetiva de voluntários na organização das apresentações. Assim, algumas 
séries letivas foram convidadas a apresentar seus trabalhos no evento concentrado em 
um único dia, com a assistência de outros alunos selecionados para ajudar na organização.  
Desta forma, o objetivo deste relato é o de comentar os impactos e resultados obtidos 
com a nova forma de organização do PI dentro do Curso de Arquitetura e Urbanismo em 
2019.1.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Inicialmente, foram analisados e atualizados os roteiros de trabalho realizados nos 
semestres anteriores, no intuito de selecionar alunos que passaram pelo processo e com 
isso serem convidados a participar como apoio nas apresentações do evento. 

Após a seleção, verificou-se que o terceiro e sexto períodos tinham eixos temáticos 
compatíveis com o formato de apresentação desejada ao Projeto Integrador de Arquitetura 
e Urbanismo PI/AU: um banner com os resultados de análise projetual e uma seleção de 
imagens (postadas em conta Instagram® do projeto) e vídeos com texto. Na montagem 
desse novo formato de organização do PI/AU foram necessárias: reuniões para alinhamento 
dos objetivos e traçar metas e tarefas; abertura de um edital de seleção de voluntários – 



PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DA VII SAPIENS56

staffs; definição do escopo das propostas de apresentação, montagem da estrutura física 
de suporte dos banners e criação de uma conta privada no Instagram®. Após a seleção de 
voluntários, houve um treinamento para as atividades a serem desenvolvidas; e a formação 
de uma oficina para produção dos materiais do evento. No dia das apresentações, os 
voluntários divididos entre suporte na sala e no corredor de apresentações, realizaram 
suas atividades em turnos de acordo com sua disponibilidade. Também foi criado um 
formulário no Google Forms compartilhado com QRCode para o registro da participação 
dos alunos que assistiram às apresentações, em torno de 10 alunos que preencheram o 
formulário.  

Esquerda para Direita aluna Luiza Simões, professora Kelly Lima, aluna Drielly Siqueira, aluna 
Aryana de Assunção, Aluna Amanda Gomes, camiseta evento, Aluna Drielly Siqueira, Aluna Ellen 

Victória, professor Vladmir Sobral, Professora Kelly Lima, Professor Eduardo Nobrega e Aluno 
Junior Adelino. em 03/06/2019  

Imagens dos momentos finais das apresentações e postagens no Instagram® em 03/06/2019.
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IMPACTOS

Assim, podem ser citados os seguintes impactos para os discentes que expuseram 
seus trabalhos em banners ou fizeram apresentações dentro da sala de aula: maior 
capacidade e habilidade de defesa e arguição; compreensão de novos conceitos e 
utilização de novas tecnologias (uso do Instagram®); para os discentes denominados 
staffs: maior envolvimento com o projeto; desenvolvimento das atitudes esperadas de 
um bom profissional em Arquitetura e Urbanismo com trabalho em equipe, engajamento 
e sensação de pertencimento ao projeto; para todos os outros discentes direta ou 
indiretamente envolvidos: maior participação na construção dos saberes. Foi constatado 
que a participação em sala foi pouco significativa, mas a exposição fixa dos trabalhos no 
corredor se mostrou como sendo uma ousadia despretensiosa, mas que levou os alunos a 
parar, ler e contemplar os trabalhos. Além disso, o novo formato de PI/AU, gerou impactos 
positivos entre os docentes, desde a exposição dos trabalhos, quanto a participação dos 
staffs no suporte das atividades programadas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Depois de algumas edições do PI/AU, a estratégia de selecionar algumas séries letivas 
para a apresentação dos resultados, proporcionou a oportunidade de organização de 
um evento em que os alunos prestaram serviço voluntário aos próprios alunos. Além de 
renovar e dar novo visual, a organização e seleção de staffs contribuiu para o sucesso das 
exposições, trazendo uma série de diretrizes para melhorias em outras edições. 
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GINCANA DO DIA DO FISIOTERAPEUTA: 
UMA ESTRATÉGIA DE INTEGRAÇÃO DO 

CURSO E DE PROMOÇÃO DA IDENTIDADE 
PROFISSIONAL DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Leonildo Santos do Nascimento Júnior
Miriam Lúcia da Nobrega Carneiro

Rosa Camila Gomes Paiva
Maria Elma de Souza Maciel Soares

Andrea Carla Brandão da Costa Santos

INTRODUÇÃO

O dia do fisioterapeuta é comemorado, por ocasião da regulamentação profissional 
deste através do Decreto-Lei 938 em 1969, no dia 13 de Outubro. Evidencia-se que o 
processo de formação acadêmica em fisioterapia deve oportunizar aos graduandos o 
desenvolvimento da identidade profissional, que Conforme Bohoslahvsky (1983), “é um 
produto da ação do contexto sócio - cultural no qual vivemos”. Schimtt et al. (2011) refere a 
gincana como uma atividade que, com ludicidade e descontração, torna-se elemento a ser 
utilizado no processo de constituição do sujeito, através das vivências sociais proporcionadas 
aos alunos. Frente a isso entende-se que ações que visem promover a formação técnica e 
humana podem usar esta metodologia, pois fomentam a integração dos atores envolvidos 
na graduação, além de desenvolver habilidades técnicas como a oralidade, competências 
referentes a construção da tomada de decisões e atitudes que envolvem espirito de 
liderança, a valorização do trabalho em equipe e a responsabilidade. O objetivo deste 
trabalho é relatar a implementação da Gincana do Dia do Fisioterapeuta como proposta 
de integração do curso através de provas culturais, físicas e de conhecimentos gerais e 
específicos à formação em fisioterapia no Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Foi lançado um edital onde continham informações como objetivos, regras, equipes 
formadas e provas prévias. Para estimular a participação e a integração de todos os 
alunos matriculados de forma diurna ou noturna, foram instituídas 6 equipes, sendo 
que sua composição incluía, no mínimo, dois períodos distintos dentre os 17 existentes 
no curso. Cada uma delas continham professores que atuavam como líderes e como 



PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DA VII SAPIENS 59

colaboradores.  A gincana foi realizada no Ginásio Poliesportivo da Instituição, no dia 11 de 
Outubro de 2018. A comissão julgadora e avaliadora das provas foi composta por quatro 
egressos do curso. Inicialmente, houve a apresentação do nome, do grito de guerra e do 
mascote de cada uma das equipes. Houveram ainda provas que envolviam a arrecadação 
de alimentos não perecíveis, onde foram angariadas mais de duas toneladas pelas 
equipes, e a arrecadação de ração para cães, que somou uma tonelada, a serem doados 
a instituições conveniadas ao curso. Além dessas atividades prévias, as equipes foram 
surpreendidas no dia da gincana com provas que solicitavam habilidades técnicas, físicas 
e conhecimentos gerais e específicos. Foram conduzidas as provas: Soletrando – onde 
o aluno teria que soletrar cada uma das palavras ditas pelos apresentadores; a Muscle 
Point – onde uma dupla de alunos deveria inserir placas identificando a localização de 
músculos do corpo; a Prova da Goniometria - onde cada equipe sorteou um movimento/
articulação e demonstrou o procedimento de avaliação funcional do paciente de maneira 
correta e o Fisio Quiz – um jogo de perguntas e respostas sobre temas gerais e sobre 
as disciplinas do curso. Todos os alunos presentes receberam pontuação, assim como a 
equipe vencedora ganhou pontuação extra e todos foram certificados com 20 horas de 
carga horária para atividade complementar.

IMPACTOS

Durante o desenvolvimento da gincana, foi possível identificar aspectos que 
levam a conclusão de que os objetivos de integrar o curso e de promover a identidade 
profissional como fisioterapeuta nos discentes foram alcançados. Logo após a divulgação 
do edital, as equipes formadas tiveram que se reunir e houve uma mobilização coletiva 
discente e docente para que as provas prévias fossem alcançadas, aproximando-os 
também da comunidade externa. Além disso, percebeu-se uma dedicação por parte dos 
representantes e dos professores em cada uma das turmas para movimentar as equipes 
e no convite à participação no dia da gincana. No dia marcado para a apresentação 
das provas prévias e surpresas, numa clara alusão ao Dia do Fisioterapeuta, as equipes 
se mostraram empenhadas em cumpri-las, permitindo a promoção de momentos 
de diversão e descontração.  Na inclusão dos egressos como membros avaliadores, 
houve uma valorização do processo de formação do curso oferecido pela instituição 
e o destaque à inserção destes no mercado de trabalho. Através do cumprimento 
das provas que envolviam conhecimentos e habilidade técnica da profissão, permitiu-
se evidenciar, na prática, o emprego pelos discentes de vários recursos e conceitos 
fundamentais ao profissional de fisioterapia e que foram adquiridos durante as disciplinas 
e as diversas atividades desenvolvidas ao longo do curso
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos resultados alcançados e expostos acima, conclui-se que a implementação 
de atividades com embasamento lúdico e visando a integração de um curso e a obtenção 
de um efetivo processo de ensino-aprendizagem com foco na identidade profissional, como 
a Gincana do Dia do Fisioterapeuta, devem ser sempre estimuladas e constantemente 
realizadas em cursos de graduação. Por fim, acredita-se que por ter atingido os objetivos 
propostos, a Gincana tem relevância suficiente para se tornar uma atividade permanente 
na agenda do curso e da Instituição.
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METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM 
NO ENSINO SOBRE O METABOLISMO DOS 

CARBOIDRATOS

Jackson Muniz Nunes
Mariana Cavalcante e Almeida Sá

INTRODUÇÃO

A comparação entre o ensino tradicional de transmissão de conhecimento, onde 
o professor é o detentor do conhecimento e o aluno é um espectador passivo, com o 
ensino centrado no aluno, onde o professor participa do processo como um mediador, 
e o aluno é encarregado de construir o seu conhecimento, tem rendido importantes 
discussões no cenário nacional da educação (ZABALA, 1998). A aula tradicional em si é um 
típico argumento de autoridade, pois se mantém principalmente através da autoridade 
do professor, que atua como um fator externo, enquanto o processo educativo instala-se 
de dentro para fora.

A metodologia ativa utiliza-se da problematização como estratégia de ensino-
aprendizagem, tendo como objetivo motivar o discente diante do problema, levando-o ao 
contato com as informações e à produção do conhecimento para solucionar os impasses 
e promover o seu próprio desenvolvimento. Trata-se de uma metodologia libertadora 
que direciona para uma formação ativa, indicando a necessidade de aprender a aprender 
(MITRE; SIQUEIRA-BATISTA; GIRARDI-DE-MENDONÇA; MORAIS-PINTO; MEIRELLES; PINTO-
PORTO; MOREIRA; HOFFMANN, 2008). Nesse caso, o ensino é centrado no aluno, a 
educação é problematizadora, fundamentada no diálogo entre educador e educado, 
valorizando os conhecimentos colhidos de experiências da vida profissional do docente.

O ensino de bioquímica normalmente ocorre nos primeiros anos dos cursos da área de 
saúde, fazendo parte da área das ciências básicas, sendo que uma parcela desse assunto 
fora apresentada de maneira superficial ao aluno durante o ensino médio. Diante desse 
quadro o objetivo desse trabalho foi aplicar e avaliar o emprego de metodologia ativa de 
ensino-aprendizagem para desenvolver o conteúdo do metabolismo de carboidratos na 
disciplina de Bioquímica, com alunos acostumados à metodologia tradicional. A avaliação 
dos valores e competências relacionados à disciplina de bioquímica foi realizada de maneira 
formativa e somativa.
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DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Desenvolveu-se a proposta de ensino utilizando metodologia ativa para alunos do 
curso de Enfermagem do Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ). Realizou-se a 
atividade durante o período de 02 de fevereiro a 05 de junho de 2019. Desenvolveu-se a 
atividade em sete etapas diferentes, como apresentado na sequência abaixo:

ETAPA 1 – Apresentação e discussão referente à via glicolítica foi apresentado aos 
alunos utilizando recursos oferecidos pelo programa PowerPoint e, posteriormente, 
exibiu-se a animação dessa via através de um recurso multimídia que acompanha o 
livro Fundamentos de Bioquímica (VOET; VOET; PRATT, 2000) mostrando assim que esse 
processo tem um desenvolvimento dinâmico e não estático. Concluindo essa primeira etapa 
do entendimento do metabolismo da glicose, utilizamos questões-problema integradoras 
para serem discutidas. Nesse momento o professor assumiu o papel de mediador e 
incentivador da discussão, estimulando a busca do conhecimento pelo próprio aluno.

ETAPA 2 – Metabolismo do glicogênio. Durante essa etapa apresentou-se aos alunos, 
de uma maneira simplificada, os grupos de transportadores de glicose, correlacionando-
os com os tecidos e afinidade pela glicose e os processos de glicogênese e glicogenólise, 
utilizando recursos de multimídia. Após a curta palestra, aplicou-se a problematização 
através de casos discutidos e resolvidos em grupo.

ETAPA 3 – A síntese endógena de glicose pelo fígado (gliconeogênese). A gliconeogênese 
apresentou-se de maneira sucinta, utilizando recursos de PowerPoint e logo após a 
apresentação, os alunos agruparam-se e receberam as questões problema para serem 
discutidas. Esse questionamento explorou o estado nutricional do indivíduo e a utilização 
de alguns produtos que interferem nesse processo metabólico (ex. álcool e glicocorticoide).

ETAPA 4 – Controle do metabolismo dos carboidratos, descreveram os principais 
hormônios e suas participações na regulação do metabolismo dos carboidratos. 
Submeteram-se, em seguida, os grupos de alunos a problematização que envolvia 
distúrbios metabólicos e hormonais.

ETAPA 5 – Revisão dos assuntos promovidas pelo monitor da disciplina, bem como 
resolução de questões sobre os assuntos abordados.

ETAPA 6 – Avaliação somativa e formativa do aluno.  Esta etapa foi destinada a avaliação 
somativa do aluno através de uma prova individual teórica.

ETAPA 7 – Ao final do módulo o aluno avaliou a metodologia de ensino, comparando-a 
com a metodologia tradicional para verificarmos se os objetivos propostos foram atingidos.

IMPACTOS

O uso da metodologia ativa para desenvolver o metabolismo de carboidratos envolve 
mais o aluno no processo de ensino-aprendizagem. Alguns alunos que participavam 
passivamente das aulas tradicionais, com pequena ou praticamente nenhuma intervenção, 
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mostraram-se estimulados a integrarem-se efetivamente à discussão propostas. O 
envolvimento na aprendizagem, juntamente com os outros colegas, com o professor e com 
o monitor, gerou a expressão de ideias individuais, que foram utilizadas posteriormente 
na construção de uma solução coletiva para o problema. Durante a atividade, o aluno 
desenvolveu as suas competências ao buscar o conhecimento, numa participação efetiva 
no grupo de discussão e treinou as suas habilidades ao resolver coletivamente as situações 
problema apresentadas.

CONCLUSÃO 

A metodologia ativa de ensino demonstrou ser uma importante ferramenta para o 
aprendizado de metabolismo dos carboidratos para o curso de farmácia. A ruptura com 
a metodologia tradicional, onde o aluno deparava-se com uma série de vias metabólicas 
individualizadas possibilitou ao aluno visualizar a aplicabilidade desses processos na 
sua rotina profissional ou acadêmica. Esse tipo de metodologia permite ao aluno opinar 
livremente durante a discussão em grupo, treinando sua liderança, competência e 
habilidade, atendendo assim às diretrizes curriculares. Observou-se que alunos retraídos 
durante uma aula tradicional, apresentaram e defenderam suas ideias, auxiliando na 
resolução dos diversos problemas apresentados, ressaltando que a metodologia ativa 
pode ser desafiadora, instigando o aluno a solucionar os problemas. Todos os resultados 
observados indicam um maior aprendizado por parte do aluno, ou seja, por meio desse 
procedimento o aluno acredita que os conhecimentos (competências) foram melhor 
estabelecidos do que pela metodologia tradicional. t
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O TRABALHO MULTIPROFISSIONAL 
APROXIMANDO A REDE DE CUIDADO UNIPÊ 
À SAÚDE DA CRIANÇA COM MICROCEFALIA 

POR ZIKA VÍRUS

Sheva Castro Dantas de Souza
MeryeliSantos de Araújo Dantas

Carla Patrícia Novaes dos Santos Fechine
Maria Elma de Souza Maciel Soares

INTRODUÇÃO

A microcefalia pela síndrome congênita do Zica vírus é definida como malformação 
congênita que altera o desenvolvimento do cérebro resultando em um crânio pequeno, 
sendo identificado principalmente pela medição do perímetro cefálico (PC). A medida do 
PC é importante, pela relação direta que possui com o crescimento cerebral da criança 
até os seus dois anos de idade (ASSUNÇÃO; SILVA, 2018; BRASIL, 2016a).

Segundo Santos (2018) as alterações neurológicas na microcefalia pelo Zica vírus são 
calcificações nas regiões córtico-subcortical, dilatação ventricular, malformação cortical, 
anormalidades no corpo caloso e atrofia do tronco cerebral ou cerebelo (FEITOSA; FACCINI; 
SANSEVERINO, 2016).

As sequelas neurológicas da microcefalia causadas pela Síndrome congênita do Zica 
vírus, depende diretamente da idade gestacional em que houve a transmissão do ZICAV 
para o feto, e quanto mais cedo à afecção o atingiu, mais graves são os danos causados 
ao sistema nervoso (COSTA et al., 2018). Além disso, as sequelas também dependem da 
extensão da área afetada, sendo maiores nas lesões encefálicas de grande extensão, 
resultando em comprometimentos motores, cognitivos, déficit visual e auditivo (COFFITO, 
2016).

Essas crianças apresentam como principais sequelas, a hipertonia grave, hiperreflexia 
com persistência de reflexos primitivos, espasticidade em grupos musculares distintos, 
o que contribui para aquisição de posturas e padrões motores atípicos, que repercutem 
no sistema musculoesquelético, causando contratura e deformidades ósseas (COSTA et 
al., 2018).

Segundo a Diretriz de Estimulação Precoce para Crianças de 0 a 3 anos de idade com Atraso 
no Desenvolvimento Neuropsicomotor decorrente de Microcefalia (2016), é imprescindível o 
acompanhamento e o monitoramento do desenvolvimento infantil dessas crianças por 
profissionais da reabilitação, estimulando-os nos primeiros anos de vida , fase em que 
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o cérebro desenvolve-se mais rapidamente devido a plasticidade neuronal e adquire 
as habilidades primordiais necessárias para aquisição das funções motoras, cognitivas, 
visuais e auditivas.

Devido à complexidade clinica é essencial um acompanhamento multiprofissional 
dessa população, dessa forma, esse trabalho tem como objetivo relatar o atendimento 
terapêutico multiprofissional à criança com microcefalia por zika vírus na rede de saúde 
Unipê e oportunizar aos discentes a integração com outros cursos de saúde da instituição 
integrando a rede Unipê de cuidados em saúde.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

As crianças são atendidas por uma equipe multiprofissional composta por fisioterapeuta, 
fonoaudiólogos, odontólogos e enfermeiros com seus respectivos discentes, na clínica escola 
de fisioterapia do Unipê, duas vezes por semana, no turno da tarde, no período de agosto 
de 2017 a junho de 2019. São realizadas atendimentos fisioterapêuticos, fonoaudiológicos, 
odontológicos e de enfermagem, além de vivencias práticas de estudos de casos clínicos 
e de artigos científicos que são importantes para as tomadas de decisão nas vivencias 
práticas.

IMPACTOS

A equipe de fisioterapia avalia o desenvolvimento motor infantil, por meio de 
instrumentos validados e confiáveis, e oferecem atendimento em solo e na unidade de 
terapia aquática, na odontologia oferecem cuidados preventivos de higiene bucal. A equipe 
de fonoaudiologia estimula a motricidade oral, linguagem comunicativa e expressiva, além 
da deglutição e a equipe de enfermagem acompanha o crescimento e desenvolvimento 
por meio da avaliação de dados antropométricos e do perímetro cefálico. Os discentes 
recebem treinamento quanto ao manuseio e uso dos instrumentos de avaliação e trocam 
conhecimentos com os diversos profissionais da área de saúde que compõem as atividades 
de extensão. Assim, o projeto proporciona aos discentes a compreensão do quadro clínico 
e das complicações da microcefalia por Zika vírus, identificando as recomendações do 
ministério da saúde para esse público e sobretudo entendendo o trabalho de uma equipe 
multiprofissional no cuidado a criança com microcefalia e a família nesse contexto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O atendimento multiprofissional proporciona uma intervenção integrada à criança 
com Microcefalia por Zika vírus, e oportuniza o aluno a desenvolver à humanização e 
ampliar seu olhar quanto a atuação dos diferentes profissionais de saúde.

As atividades de extensão são importantes no desenvolvimento de habilidades 
como a execução de forma competente e responsável das atividades as quais forem 
incumbidos, além de desenvolver atitudes de interesse no processo de saúde e doença; 
apresentar comportamento ético na conduta prática de acompanhamento a estas crianças; 
demonstrar boa relação interpessoal com os colegas e os familiares acompanhantes 
além de trabalhar a consciência discente sobre a importância da atuação de uma equipe 
multiprofissional e do trabalho em equipe.
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MAIO AMARELO: PIT STOP PARA 
CONSCIENTIZAÇÃO DE PEDESTRES E 

MOTORISTAS EM OCEANIA, CABEDELO - PB
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INTRODUÇÃO

O número relativo as mortes no trânsito são alarmantes, conforme a Organização 
Mundial de Saúde (2018), “cerca de 1,35 milhão de pessoas morrem a cada ano em 
decorrência de acidentes no trânsito”, ainda assim muitas pessoas podem ficar incapacitadas 
após lesões não fatais, chegando a somar “50 milhões de casos”. O enfrentamento desses 
alarmantes números deve ser prioritário em todos os ambientes da sociedade.

Faria e Braga (1999) defendem a educação para o trânsito, implementada de forma 
intersetorial, como importante estratégia preventiva de graves índices relativos a traumas 
oriundos de falta de segurança de pedestres e de condutores. Pensando nisso, em 
2014, foi lançado no Brasil, o maio Amarelo, com a finalidade de alertar a sociedade 
sobre as questões que envolvem os números de mortes e feridos no trânsito, além da 
conscientização do uso de práticas seguras na locomoção (Fraga et al., 2015). 

O objetivo deste trabalho é descrever como experiência exitosa a ação desenvolvida 
nas vias públicas do bairro de Oceania em Cabedelo - PB, por estagiários do curso de 
Fisioterapia em conjunto com a equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF), objetivando 
transmitir a educação para o trânsito à comunidade da área em que se encontra a ESF.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

A ação para o Maio Amarelo foi planejada através dos relatos da própria comunidade 
e dos profissionais da ESF do descumprimentos, pelos usuários, das leis de trânsito. Essa 
situação levava a um elevado número de acidentes no bairro. A atividade foi desenvolvida 
com objetivo de conscientizar a comunidade em que a ESF encontra-se inserida sobre a 
prevenção de acidentes de trânsito. 

Com isso, foi realizada no bairro de Oceania em Cabedelo-PB, a ação denominada Pit 
Stop. O local escolhido para a condução das atividades foi a rua Jair Cunha Cavalcanti, que 
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é uma via longa e asfaltada com grande circulação de veículos e de pedestres, pertencente 
ao território da Estratégia Saúde da Família Oceania. 

A mesma ocorreu no dia 21 de maio de 2019, sendo realizada no período da manhã. 
Participaram na construção da ação, acadêmicas do curso de fisioterapia, matriculadas na 
Disciplina de Estágio Supervisionado I, sob supervisão de docentes do curso de fisioterapia 
pelo Centro Universitário de João Pessoa- UNIPÊ, em conjunto com os profissionais da ESF. 

Durante a intervenção, a pista foi sinalizada com cones e houve a exposição de uma 
faixa com os dizeres da campanha “Maio Amarelo” e foram sendo abordados pedestres 
e motoristas que estavam em carros ou motos, sendo estes orientados sobre práticas 
seguras. Ao final da abordagem, foram distribuídos folhetos contendo informações sobre 
10 regras da segurança no trânsito e laços com a cor da ação. Todos da equipe foram 
trajando a cor amarela.

IMPACTOS

Acredita-se que o desenvolvimento da ação teve impacto positivo, pois foi possível 
a abordagem de um grande número de pessoas, além do que foram presenciadas 
negligências por parte de uns motoristas, principalmente pilotos de motos, tais como 
a falta do capacete, transporte de mais de uma pessoa e manobras perigosas. Esses 
indivíduos foram alertados, de forma crítica, sobre a importância do uso de equipamentos 
de segurança no trânsito, realizando uma conscientização. A partir da ação realizada 
destaca-se, ainda, a importância da orientação na comunidade sobre medidas importantes 
que a população deve tomar para evitar acidentes de trânsito no cotidiano. No contato dos 
participantes da ação com a comunidade, chamou a atenção o número de pessoas que 
passaram na rua no momento da ação sem usar capacete, cinto de segurança e crianças 
sem proteção alguma no transporte, por isso a importância da conscientização. Pelo fato 
das intervenções serem desenvolvidas junto com toda equipe da Unidade Básica de Saúde, 
destaca-se, ainda, essa interação dos estagiários com a equipe de saúde local, como um 
elemento que conduz ao fortalecimento do vínculo e da criação de um espaço didático 
eficiente para a formação em fisioterapia e sua atuação na atenção básica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A importância do trabalho reside no fato de promover uma sensibilização que pode 
levar a uma mudança de comportamento nas pessoas que estão descritas na ESF. O 
trânsito, em qualquer espaço urbano, apresentará melhorias se cada ator, sejam pedestres, 
condutores ou ciclista, fizerem a sua parte, em consonância com as políticas legais e 
públicas, para evitar os acidentes e respeitar os outros usuários que transitam nas vias 
públicas. Por isso, julga-se que essa atividade foi de grande importância para conscientizar 
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a população sobre a importância da segurança no trânsito. O propósito da ação foi 
alcançado, pois verificou-se uma mobilização dos cidadãos para agir com responsabilidade 
e prudência em seus trajetos diários.

A experiência foi também recurso que proporcionou uma atuação dos acadêmicos, 
num território real e em equipe, de acordo com as políticas de atenção básica vigentes, 
levando a uma forte integração do ensino com o serviço e atendendo os objetivos propostos 
pelo Estágio Supervisionado I, que tem foco na inclusão dos estagiários em fisioterapia 
nas atividades da Estratégia Saúde da Família e do Núcleo de Apoio a Saúde da Família.
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PROJETO RESAT: PROMOVENDO QUALIDADE 
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INTRODUÇÃO

Os agravos relacionados ao trabalho, na atualidade, tem sido fruto da combinação 
das inovações tecnológicas com os novos métodos gerenciais, que vem provocando uma 
intensificação do trabalho (Minayo-Gomez, 2011). As más condições laborais impostas a 
muitos trabalhadores ocasionam, em grande parte deles, doenças oriundas de processos 
de trabalho, onde destacam-se os Distúrbios Osteomioarticulares Relacionados ao Trabalho 
(DORT), conceituadas por Brasil (2001) como síndromes patológicas do sistema músculo-
esquelético, ou manifestações que acabam afetando o corpo do indivíduo como um todo, 
porém se intensifica principalmente nos membros superiores, nos ombros e pescoço, 
adquiridos pelo trabalhador submetido a determinadas condições de trabalho. Estes 
indivíduos que começam a apresentar alguns desses distúrbios funcionais e/ou orgânicos, 
afetando suas estruturas corporais, levando a perda da funcionalidade e de sua qualidade 
de vida. O objetivo deste trabalho é avaliar o impacto das ações desenvolvidas pelo Projeto 
de Extensão “RESAT: (re)pensando as ações em saúde do trabalho como estratégia de 
valorização dos fatores humanos”, ofertado pelo Centro Universitário de João Pessoa – 
UNIPÊ, como estratégia de promoção de qualidade de vida a trabalhadores com DORT. 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Tendo iniciado as suas atividades em 2017, o projeto RESAT desenvolve avaliações 
de caráter multiprofissional e oferece atendimentos na Clínica Escola de Fisioterapia 
do Unipê, sempre em horário noturno, de forma individual ou coletiva, duas vezes na 
semana. Os extensionistas estão envolvidos no processo de cuidado dos trabalhadores 
adoecidos e encaminhados por empresas parceiras e pelo Centro de Referência em Saúde 
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do Trabalhador (CEREST).  Durante as avaliações são coletadas informações sobre o estado 
físico, nutricional e funcional do paciente, destaca-se ainda a avaliação da Qualidade de Vida 
dos trabalhadores, realizada através da Versão Brasileira do Questionário de Qualidade 
de Vida – SF – 36 (Ciconelli, 1997) Os dados da avaliação subsidiam a construção de um 
plano individual de cuidados com foco na promoção da funcionalidade e qualidade de 
vida, construído de forma participativa, através da formulação de objetivos e propostas 
terapêuticas baseadas nas informações coletadas na avaliação dos trabalhadores em 
questão. Em dois anos e meio de ações do Projeto foram assistidos 90 trabalhadores, 
através da condução de 483 sessões de atendimentos com os mesmos. O público foi 
majoritariamente feminino e jovem, numa alta prevalência na faixa etária de 21 a 39 anos 
e com queixas na região do punho, do ombro e na coluna.  Diante dos objetivos traçados 
e com foco na melhoria da qualidade de vida dos mesmos, houveram encaminhamentos 
para a Clínica Escola de Psicologia, para especialidades médicas e para outros projetos 
de extensão oferecidos pelo Unipê, tais como a Escola de Posturas e Vida Ativa. Outra 
atividade desenvolvida pelo projeto junto aos trabalhadores refere-se à educação em 
saúde do trabalhador, onde foram abordados temas referentes às DORT e a prevenção 
dos seus agravos.

IMPACTOS

Através do desenvolvimento das ações do projeto, verificou-se um impacto positivo 
no que diz respeito ao cuidado e na melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores 
assistidos pelo projeto, promovido através dos atendimentos multiprofissional na Clínica 
Escola, dos encaminhamentos realizados e das ações educativas em saúde do trabalho. 
Tais ações impactaram, ainda, através da minimização dos danos promovidos pelas 
patologias a que foram diagnosticados e da prevenção de agravos ou de novos casos de 
adoecimento e, consequentes afastamentos.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As ações realizadas pelo projeto de extensão RESAT implementaram intervenções com 
o objetivo de impactar positivamente a qualidade de vida dos trabalhadores adoecidos com 
DORT, garantindo um cuidado integral aos mesmos na Clínica Escola do Unipê. Conclui-se, 
ainda, a necessidade de valorização de atividades de extensão nas instituições de ensino 
superior para que os discentes possam se envolver num ambiente de compartilhamento 
de conhecimentos entre os docentes, discentes e a comunidade, representada aqui pelos 
trabalhadores assistidos, sejam atendidas em suas necessidades.
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O SABER PROFISSIONAL A SERVIÇO DA 
COMUNIDADE: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

DO PROJETO DE EXTENSÃO EM NATAÇÃO E 
HIDROGINÁSTICA

Silvana Nóbrega Gomes

INTRODUÇÃO

Atualmente, a rotina, a carga de trabalho, os afazeres do dia a dia, o estresse e 
diversos outros fatores elevam as estatísticas do sedentarismo e das doenças crônicas 
degenerativas. Os benefícios do treinamento físico realizado em ambiente aquático 
são muito amplos, conforme destacam os estudos de: Shiraishi et al. (2002); Wilcook, 
Cronin e Hing (2006); Chu e Rhodes (2001) e; Yun, Choi e Park (2004). A extensão de 
natação e hidroginástica do Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ) tanto é disputada 
pelos discentes para serem extensionistas e pesquisadores, quanto pelas comunidades 
circunvizinhas, por conta da qualidade do serviço oferecido. A existência da extensão 
mostra-se extremamente importante para o curso, que mantém a tradição em formar 
profissionais de alta competência na área, devido à desde cedo os discentes estarem em 
contato com a prática real, vivenciando os conhecimentos adquiridos em sala, fortalece o 
vínculo com a comunidade, a partir do oferecimento de serviços de qualidade. O principal 
objetivo da extensão é promover e possibilitar a construção do saber experiencial para 
os discentes do curso de Educação Física relacionado com a produção e reflexão do 
conhecimento cientifico, através do serviço à comunidade.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Os discentes envolvidos nas aulas de hidroginásticas ministram aulas previamente 
planejadas. As aulas são periodizadas em blocos, cada bloco é composto por quatro 
semanas e 08 sessões de treino. No total serão realizados 04 blocos e 32 sessões de 
treinos com 45 minutos de duração. Os blocos de atividades assim se estruturam: Bloco 
I - Em todos os blocos as aulas ministradas seguirão uma estrutura padrão: parte inicial; 
parte principal e; parte final; Bloco I usamos o método contínuo; Bloco II - Neste bloco 
usamos o método de Treinamento intervalado HIIT; Bloco III - Já neste bloco é feito uma 
mistura de métodos, o hit, crostraining, circuito e contínuo com e sem o uso de materiais 
e; Bloco IV- repetimos o bloco I e realizamos a avaliação final. A metodologia de aulas da 
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natação organiza-se em 32 sessões, sendo 3 sessões por semana, com uma duração de 
45 minutos. O projeto de natação observa os momentos a seguir: 1º momento - avaliação 
das habilidades aquáticas (descer a escada, abrir os olhos na água, flutuar, respiração, 
deslizamento, locomoção, bater pernas e braçadas); 2º momento - Intervenção das 30 
sessões e; 3º momento - Reavaliação das habilidades aquáticas. Além das aulas pensadas 
para melhoria das capacidades físicas, também oferecemos atividades de socialização do 
grupo, como o HIDROCHÁ, esse evento ocorre quinzenalmente, no qual os participantes 
trazem comidas, sucos, chá e café para oa final da aula terem um momento de socialização 
e feedback das aulas. Também são organizadas as aulas temáticas como São João, dia da 
criança entre outros.

IMPACTOS

Ao longo dos semestres o projeto tem conquistado os seguintes resultados: Capacitação 
dos discentes envolvidos para se inserirem no mercado de trabalho na área de natação e 
hidroginástica; Publicações de artigos científicos em congressos e revistas; Melhoria da 
qualidade de vida dos participantes da natação e da hidroginástica, medidos através de 
todos os parâmetros avaliados (força, flexibilidade, resistência, composição corporal, etc.) 
e; Criação de novas formas de periodizar e planejar treinos de natação e hidroginástica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O referido projeto ao oferecer as modalidades de natação e hidroginástica tem 
potencializado a formação inicial dos alunos do Curso de Educação Física. Somado a 
isso suas ações tem sido um rico laboratório de estudo e pesquisa para a disciplina 
Atividades Aquáticas, o que vem contribuindo tanto para qualificar a preparação dos 
futuros profissionais da área enquanto pesquisadores e, principalmente, enquanto 
bacharéis e professores com competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) que 
os colocam numa condição diferenciada para as concorrências do mercado de trabalho.                                                                                     
Por fim, suas ações do Projeto de Extensão em Natação e Hidroginástica tem trazido 
muitos benefícios para as comunidades circunvizinhas que tem buscado garantir uma 
melhor qualidade de vida diante da carga de trabalho, dos afazeres do dia a dia, do 
estresse e diversos outros fatores elevam as estatísticas do sedentarismo e o aumento 
das doenças crônicas degenerativas, cuja práticas aqui compartilhadas tem contribuído 
de forma significativa para a prevenção e tratamento, conforme relatos de alguns estudos 
realizados no curso de educação física.
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INTRODUÇÃO

O processo de avaliação de aprendizagem é considerado um dos mais desafiadores 
momentos do ensino. Isso porque, a avaliação precisa ser pautada em critérios rígidos 
e flexibilização para dar conta das necessidades e pluralidades encontradas em sala. 
Nesse sentido, vale lembrar que a avaliação precisa ser estabelecida a partir de diretrizes 
curriculares que, em todo o momento do processo de avaliação, leva em consideração as 
competências e habilidades necessárias ao aprendente. É fato que, ao longo da formação 
profissional, as competências e habilidades vão se modificando e se tornando cada 
vez mais complexas. Tal hierarquia é necessária para acompanhar a aprendizagem 
que, teoricamente, tendem a crescer à medica que o aluno vai avançado no currículo. 
Adicionalmente, cada instituição de ensino superior tende a estabelecer critérios próprios 
que tem relação direta com sua missão, a identidade pedagógica, dentre outros. O Curso de 
Fisioterapia, não fugindo dessa realidade estrutura, a partir da Resolução nº 001/CONSEPE 
de janeiro de 2019, uma normatização interna, a fim parametrizar a avaliação. Dessa 
forma, o objetivo desse relato é descrever a proposta do curso de Fisioterapia do UNIPÊ 
para parametrizar a avaliação de aprendizagem a partir das diretrizes da nova Resolução.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

O processo de parametrização da avaliação de aprendizagem foi iniciado por uma 
comunicação prévia aos componentes do núcleo docente estruturante (NDE). Na etapa 
seguinte, coube a coordenação do curso enviar por e-mail a Resolução nº nº001/CONSEPE 
de janeiro 2019 para que todos pudessem fazer uma leitura prévia do material e postular 
algumas reflexões. Em dia e hora marcadas, o grupo reuniu-se para discutir a resolução 
e estruturar uma proposta de adaptação de suas diretrizes para a realidade do curso. Em 
consenso, o NDE estabeleceu que a parametrização deveria considerar quatro grandes 
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grupos de componentes curriculares (CC), a saber: CC básicos; CC instrumentais; CC das 
práticas assistidas e estágios supervisionados. Feita essa separação, cada CC foi analisado 
individualmente já que alguns deles têm especificidades que não se enquadrariam na regra 
geral de cada grupo e ajustes foram feitos. Coube ao grupo estruturar um documento 
definindo a forma como cada CC deveria compor suas notas da A1 e da A2, detalhando 
quanto deveria ser atribuído às verificações teóricas e práticas de aprendizagem, bem 
como ao projeto integrador e outras atividades. Finalizada essa etapa, foi agendada uma 
reunião com os docentes do curso para que uma apreciação da proposta fosse realizada. 
Nesse momento, os docentes poderiam fazer suas ponderações e, se fossem pertinentes 
e apoiadas pelo grupo, ajustes seriam feitos. As proposições docentes oriundas dessa 
reunião foram acatadas pelo NDE em uma reunião posteriormente e, um produto final, foi 
elaborado. A etapa final da atividade de parametrização foi o agendamento de uma reunião 
com o colegiado do curso para apreciação e aprovação da proposta. A parametrização foi 
posta em prática já em 2019.1 como projeto piloto e será reavaliado para algum possível 
ajuste para o semestre 2019.2.

IMPACTOS

O processo de implantação da parametrização da avaliação foi acompanhado pela 
gestão do curso de maneira próxima ao longo do semestre. Alguns problemas relacionados 
ao cumprimento de algumas atividades foram notados, mas, não houve prejuízos ao 
processo. A aceitação da proposta por parte dos docentes foi perceptível, possivelmente 
porque eles tenham participado do processo de construção e requerido ajustes às suas 
realidades curriculares. Apesar de alguns entraves percebidos e relatados pelos alunos 
veteranos, acredita-se que eles não tenham sido mais complexos porque a parametrização 
trouxe certa familiaridade. Isso porque a uniformização da nota decomposta facilitava 
o aprendente a entender que a avaliação geraria padrões de nota iguais em CC com as 
mesmas características. Em síntese, o processo correu de forma mais harmônica do que 
o que se poderia esperar ajudando, inclusive, a resolver alguns problemas recorrentes 
relacionados a composição da nota.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de parametrização da avaliação da aprendizagem proposta pelo curso 
de Fisioterapia a partir da Resolução nº001/CONSEPE de janeiro 2019 se mostrou como 
uma alternativa positiva para ajudar no processo de assimilação da nova composição das 
notas pelos aprendentes, ajudou a resolver problemas crônicos presentes em alguns CC 
e permitiu estabelecer um cenário que facilitou o acompanhamento da gestão do curso 
do processo de avaliação de aprendizagem. Acredita-se, a partir disso, que estratégias 
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semelhantes possam ser pensadas e utilizadas em todos os cursos de forma a uniformizar 
a avaliação a partir de uma reflexão conjunta e partilhada pelo corpo docente.
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PROJETO INTEGRADOR COMO ESTRATÉGIA 
DE INTEGRAÇÃO CURRICULAR: NOVA 

PROPOSTA DO CURSO DE FISIOTERAPIA

Jânia de Faria Neves
Rafaela Gerbasi Nóbrega Quartarone
Aliceana Ramos Romão de Menezes
Maria Elma de Souza Maciel Soares

Andrea Carla Brandão da Costa Santos

INTRODUÇÃO

Projetos Integradores (PI) são ferramentas didáticos-pedagógicas que têm como 
objetivo principal estimular a aprendizagem significativa e participativa a partir de uma 
atividade que integra temáticas diversas. Na sua construção, os PI’s devem considerar 
aspectos pedagógicos e metodológicos básicos, cumprindo prerrogativas que levem em 
conta o respeito à relação; nível de complexidade da atividade – capacidade crítica exigida 
pelo período letivo em que ele se encontra; articulação de componentes curriculares; 
factibilidade da proposta tempo de execução da atividade e regras de construção e avaliação 
dos resultados. Nos cursos do UNIPÊ, a projeto integrador se apresenta como atividade 
obrigatória, devendo acontecer ao longo da formação do aprendente. Tradicionalmente, 
o curso de Fisioterapia do UNIPÊ possui uma estrutura de PI que articula horizontalmente, 
de maneira direta, e transversalmente, de maneira indireta, os nove períodos letivos. 
Com a implantação da nova matriz curricular advinda da Cruzeiro do Sul, o curso se viu 
desafiado a propor um novo PI para o curso, se iniciando com o primeiro período letivo 
como proposta piloto. Assim, o objetivo do presente relato é apresentar a nova proposta 
de projeto integrador para o curso de Fisioterapia, iniciada como piloto em 2019.1.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

A nova proposta de PI para o curso de Fisioterapia do UNIPÊ surgiu a partir de uma 
experiência partilhada pelo curso de Fisioterapia da Faculdade da Serra Gaúcha em 
um evento promovido pela Cruzeiro do Sul. A proposta foi denominada de “Trilhas do 
Conhecimento” que consiste em uma organização diferenciada até então realizada pelo 
curso de fisioterapia. Dessa forma, a coordenação do curso agendou uma reunião com 
os membros do NDE propondo ressignificar o PI em vigência, trazendo uma proposta 
com mais frescor, menor complexidade e tempo para execução e maior impacto na 
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aprendizagem. A proposta do grupo, chamada de “Teias do Conhecimento”, foi a de 
realizar uma adaptação da espiral construtivista da aprendizagem baseada em problemas 
(Problem Based Learning - PBL) para a análise e resolução de situações problemas e a 
apresentação seria feita através de mapas mentais. A partir de um roteiro, seriam criadas 
situações problemas que articulariam as especialidades da Fisioterapia, com patologias 
ou condições clínicas comuns ao dia a dia dos alunos e aspectos relativos a todas os 
componentes curriculares que deveriam ser identificados pelos aprendentes. O roteiro 
foi validado pelos docentes do primeiro período que elaboraram as situações problemas. 
Para a realização da atividade, o componente curricular integrador (observações de 
práticas clínicas supervisionadas - OPCS) agendou uma manhã, não informando aos 
alunos qual seria a atividade a ser realizada. Na manhã da atividade, a turma foi dividida 
em grupos de, no máximo 10 alunos. Em seguida, procedeu-se a explicação sobre como 
as finalidades da atividade, etapas e estrutura. Em seguida, foi entregue a cada grupo uma 
situação problema diferente e um tempo de 2h/a para apreciação. A situação problema 
deveria ser analisada identificando os componentes curriculares que comporiam o mapa 
mental. Ao final da atividade, os grupos apresentariam suas considerações a uma banca 
examinadora composta por docentes do primeiro período.

IMPACTOS

A preocupação inicial para a aplicação da atividade era a de que, por não ter sido 
feita de maneira processual, como o que ocorreria nos demais períodos letivos, a adesão 
e o comprometimento das turmas não ocorresse de maneira satisfatória. Entretanto o 
engajamento, tanto nas discussões entre os membros do grupo, quanto no partilhar 
com demais presentes na hora da apresentação, revelou-se muito enriquecedora. Muitas 
reflexões dos discentes incluíram debates sobre temáticas que eles só irão ver em fases 
mais avançadas de suas formações. As interferências dos demais grupos dando suas 
opiniões e defendendo seus pontos de vista também foi um achado bastante feliz da 
atividade. As pequenas intercorrências que ocorreram, como não cumprimento do tempo 
nas discussões e apresentações e atrasos de alguns alunos, não comprometeram o 
resultado final. A avaliação dos docentes que participaram foi bastante positiva tendo 
sido, inclusive, ponto para discussões sobre a estrutura do projeto integrador para o 
curso nos próximos períodos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da experiência com a proposta do projeto integrador do curso de Fisioterapia 
para a nova grade curricular da Cruzeiro do Sul pode-se perceber que PI’s mais enxutos e 
feitos em um único momento podem ser tão enriquecedoras para o desenvolvimento de 
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habilidades cognitivas e socioemocionais quanto PI’s executados de maneira processual. 
Além disso, propostas nesse formato podem ajudar a reduzir problemas recorrentes no 
formato processual, como desentendimentos entre os membros das equipes e sobrecarga 
de alguns poucos membros que assumem a atividade em virtude do desinteresse dos 
demais.
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IMPACTO DA PRÁTICA 
FISIOTERAPÊUTICANO ÂMBITO AQUÁTICO 
ASSISTINDO À CRIANÇA COM PARALISIA 

CEREBRAL

Meryeli Santos de Araújo Dantas
Carla Patrícia Novaes dos Santos Fechine

INTRODUÇÃO

Essas alterações são atribuídas aos distúrbios não progressivos que acontecem no 
decorrer em que o sistema nervoso central é atingido por uma lesão enquanto está em 
desenvolvimento. Isso pode acontecer em três momentos: durante a gravidez, no decorrer 
do parto ou após o nascimento. Acriança será afetada de forma permanente, podendo 
incluir sintomas como desordens motoras, distúrbio de comportamento, convulsões, 
cognição, comunicação, visão e audição (KENJI et al., 2017).

A incidência da PC tem se mantido constante nos últimos anos, mas a prevalência varia 
de 1,5 a 2,5 por 1.000 nascidos vivos nos países desenvolvidos. Em países subdesenvolvidos 
estima-se que a cada 1.000 crianças que nascem, 7 têm PC, considerando todos os níveis 
de PC (MADEIRA; CARVALHO, 2018).          

A Fisioterapia aquática proporciona intervenções para o tônus alterado, treinamento 
das funções motoras, compostas de reações posturais e movimentos voluntários. Além de 
ampliar a variedade de habilidades motoras e treinar o melhor padrão de desempenho, 
prevenindo, desta maneira, deformidades ósseas e concentrando-se em deformidades já 
estabelecidas ou quaisquer potenciais que possam bloquear uma função. As propriedades 
físicas da água, associados aos princípios da termodinâmica e hidrodinâmica, e a análise 
das características biomecânicas, são positivos para a reabilitação cinética- funcional 
(YAMAGUCHI et al., 2015).   

Estar com uma criança com comprometimento motor no ambiente aquático é 
proporcionar a ela uma sensação acolhedora e de liberdade, proporcionando movimentos 
e autoestima pela possibilidade de realização de tarefas que, muitas vezes, são complexas 
em solo. O principal objetivo da fisioterapia aquática é promover para essas crianças a 
máxima independência funcional, tanto no solo quanto no meio líquido. Deste modo, 
apresente pesquisa indaga o seguinte questionamento: Como a fisioterapia aquática pode 
ser favorecedor no desenvolvimento neuropsicomotor de crianças com paralisia cerebral?
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DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

O presente estudo trata-se de um relato de experiência da atuação da fisioterapia 
aquática nas atividades práticas assistidas na clínica escola de fisioterapia no Centro 
Universitário de João Pessoa (UNIPÊ), na Unidade curricular de Fisioterapia na saúde 
da criança e do adolescente no período de março a junho de 2019. As atividades eram 
realizadas por discentes que assistiam crianças com PC na fisioterapia aquática sob a 
supervisão de docentes, nos turnos matutino e noturno de acordo com a necessidade 
das crianças assistidas.

IMPACTO

A experiência da vivencia clínica dos discentes no tratamento de crianças com 
paralisia cerebral na clínica escola demonstrou que o tratamento deve ser executado 
o mais precocemente possível com o objetivo de alcançar um maior desenvolvimento 
neuropsicomotor para essas crianças, proporcionando o melhor nível de independência 
possível. Atualmente existe um leque de possibilidades terapêuticas para o nível de 
acometimento e das particularidades de cada criança.

O terapeuta que trabalha com crianças com Paralisia Cerebral, monitora constantemente 
a qualidade da resposta motora da criança. Essas observações orientam o tratamento para 
chegar a um objetivo funcional. Os princípios de tratamento variam de acordo com cada 
paciente e com a classificação. Buscando estimular o desenvolvimento neuropsicomotor, 
modular os tônus, prevenir contraturas e deformidades, trabalhar reações de retificação 
e equilíbrio, oferecer diferentes estímulos sensoriais, ganhar controle postural, orientar 
quanto ao uso de órteses e posicionamento (BASSANI, 2016).

Assim sendo, vários procedimentos vêm ganhando espaço dentro da fisioterapia, 
como por exemplo a fisioterapia aquática, que se destaca no tratamento dessas crianças. O 
meio aquático tem inúmeros fatores que potencializam a resposta terapêutica destacando 
o benefício motor, sensorial, preventivo e psicológico. O fisioterapeuta deve ter amplo 
conhecimento das características clínicas do paciente, assim como os princípios físicos e 
terapêuticos que a água pode provocar no paciente. Portanto o contexto atual ressalta uma 
possível melhora na identificação da Fisioterapia Aquática como abordagem terapêutica 
em piscina (BARBOSA, 2017).

Por meio das vivencias clínicas das atividades supervisionadas na clínica escola os 
discentes conseguem perceber a ludicidade afetando o comportamento motor e cognitivo 
dessas crianças, além dos efeitos da agua aquecida na adequação dos tônus muscular, 
trabalhando a propriocepção e a interação das crianças no meio aquático, além de 
perceberem a melhora da socialização, já que as atividades na piscina terapêutica são 
realizadas de forma individual e em grupo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quanto à atuação da fisioterapia aquática no tratamento da paralisia cerebral, os 
resultados desse trabalho revelam que os discentes conseguem perceber os benefícios 
dessa modalidade terapêutica para o desenvolvimento neuropsicomotor da criança com 
PC. É de vital importância a vivência dos discentes nessa modalidade terapêutica ampliando 
as suas competências e habilidades na pratica a criança com paralisia cerebral.

Dessa forma, os docentes da unidade curricular utilizam esse meio terapêutico por 
meio de vivências práticas supervisionadas para despertar no aluno a compreensão da 
atuação da fisioterapia aquática como recurso coadjuvante, no tratamento de crianças com 
PC, além de trabalhar nos discentes atitudes como compromisso e interesse em estudar 
os métodos de tratamento da fisioterapia aquática, apresentar comportamento ético na 
conduta prática de acompanhamento na piscina terapêutica das crianças assistidas e 
demonstrar boa relação interpessoal com os colegas e os familiares que acompanham 
as crianças.
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DE SÍMBOLOS POPULARES NA AVALIAÇÃO 
PARTICIPATIVA DE PROCESSO: UMA 

EXPERIÊNCIA EM FISIOTERAPIA

Jânia de Faria Neves
Miriam Lúcia da Nóbrega Carneiro

Leonildo Santos do Nascimento Júnior

INTRODUÇÃO

Diversos autores têm se debruçado sobre o estudo dos símbolos. De todos, um dos 
mais conhecidos é Pierre Bourdieu. Em síntese, ele entende que os símbolos podem 
ser concebidos como instrumentos de conhecimento e comunicação que possuem a 
capacidade de gerar integração social a partir do estabelecimento de consensus que dão 
sentido ao mundo e, dessa forma, para a reprodução da ordem social.

Em educação, os conceitos de símbolos vêm carregados de sentido à medida em que 
as relações entre os agentes sociais envolvidos estabelecem, constantemente, relações 
de dominação e de reprodução de valores. Qualquer indivíduo inserido em um espaço 
social reproduz aspirações acadêmicas e profissionais a partir da posição social que ocupa. 
Assim, o capital cultural de cada um estaria relacionado, diretamente, ao capital cultural 
daqueles com quem partilham a vida.

Se transpusermos o exposto para pensar a formação crítica e reflexiva que os currículos 
propõem, o docente se vê diante da necessidade de repensar protagonismos para quebrar 
esse ciclo vicioso de construção de capital cultural a partir da dominação e acumulação. 
Posto isso, o objetivo desse trabalho é relatar uma experiência em que, a partir de uma 
avaliação de processo, símbolos populares foram utilizados para dar voz ao aprendente.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

A atividade proposta foi realizada no primeiro período letivo (P1) do curso de Fisioterapia 
do UNIPÊ no componente curricular de observações de práticas clínicas supervisionadas 
(OPCS). Esse componente tem por objetivo imergir o aluno ingressante em espaços de 
atuação fisioterapêutica para que, a partir da observação participativa, eles possam se 
relacionar precocemente com a atuação do fisioterapeuta. Experiências desse tipo são 
encorajadas pelas diretrizes curriculares nacionais (DCN’s) para os cursos de Fisioterapia 
para facilitar a relação teoria e prática.
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A atividade pensada foi realizada em dois momentos. No primeiro, os alunos foram 
divididos em 3 grandes grupos para debater suas impressões sobre o componente 
curricular e seu impacto na aprendizagem: o grupo do “curti”, o grupo do “não curti” e o 
grupo do “compartilhar”. Esses termos são utilizados pela rede social Facebook®, a mais 
popular entre jovens e adolescentes, para designar, respetivamente, coisas que foram 
apreciadas, coisas que não foram apreciadas e coisas que, de tão apreciadas, merecem 
ser partilhadas com outras pessoas. Os grupos tiveram 30 minutos para discutir essas 
temáticas e construir painéis para facilitar a apresentação. 

Ao término do tempo, os grupos teriam que se dirigir ao centro da sala para listar 
e debater suas impressões. Em seguida, a palavra era passada para a turma fazer suas 
considerações e, por fim, para o docente que fazia um fechamento, dava explicações, 
fazia novas arguições. Qualquer tema extra apontado pela turma foi inserido no painel e 
cada discussão que dirimisse dúvidas ou sanasse alguma queixa, era excluído do painel.

IMPACTOS

A prática realizada trouxe impactos em diversos. O aspecto inicial que merece destaque 
é que os símbolos utilizados permitiram uma aproximação significativa entre os discentes 
e a atividade. Para eles, o exercício de avaliar o componente curricular, sua trajetória e o 
processo gerou o surgimento de reflexões de toda ordem. Os que merecem destaque são, 
principalmente, a possibilidade de discutir temas e esclarecer dúvidas que os ajudaram 
a conhecer ainda melhor o componente curricular e a importância das observações de 
práticas realizadas de maneira precoce. Muitas atividades que foram consideradas por 
eles como negativas, ao final, foram elevadas à categoria de “curti” ou “compartilhar”. 
Paralelamente, a possibilidade de construir possíveis novos contornos para o componente 
curricular e as turmas que virão, parece ter injetado ânimo e empatia. Para os docentes 
e a própria disciplina, ouvir, discutir e explicar os pontos elencados pelos discentes 
foi bastante enriquecedor, haja vista que algumas proposições deles são factíveis de 
serem utilizadas para sanar algumas dificuldades apontadas. Ao mesmo tempo, pode 
perceber que atividades obrigatórias consideradas por eles na categoria “não curti” foram 
compreendidas, mesmo sendo algo que eles não eles não gostaram, tem relação direta 
com o estímulo ao desenvolvimento de habilidades socioemocionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As formas de pensar e construir a aprendizagem vêm passando por mudanças 
importantes nas últimas décadas. Isso porque a educação alvo é aquela transformadora, 
que parte de uma relação de corresponsabilidade entre os que a fazem e que estimula a 
liberdade do pensar, criticar e construir com bases múltiplas. Conquistar pela educação 
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uma geração que tem experiências e estímulos de todo tipo e em tempo real, ainda é um 
desafio. Métodos de ensino e aprendizagem de transferência de conhecimento não se 
aplicam mais. Assim, cabe ao docente passear por uma seara, muitas vezes, árida. O que 
resta, então, é tornar-se atrativo enquanto mediador de uma aprendizagem que precisa 
acontecer para transformar. Dito isso, utilizar-se de símbolos que gerem identificação pode 
ser um ponto de partida nessa arte da conquista. A partir de recursos aparentemente rasos 
pode-se iniciar a construção de um capital cultural com raízes profundas. Paralelamente, não 
cabe introjetar normas que não são passíveis de questionamentos, porque conhecimento 
sem reflexão é alienação.
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CONTRIBUIÇÕES FISIOTERAPÊUTICAS NA 
SAÚDE MENTAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

NO CAPS AD

Juliana Nunes Abath Cananea
Monalisa Alexandre Honorato 

Clara Maria de Sousa Mendonça 
Isabelle Maria Brasileiro

Deborah Hellen do Nascimento Ribeiro 

INTRODUÇÃO

Atualmente, é possível verificar o crescimento da população brasileira que consome 
drogas e, por conseguinte, o aumento das consequências em decorrência desse uso. 
Trata-se de um dos maiores problemas de saúde pública da atualidade e um dos principais 
fatores de marginalização social (MACIEL et al., 2018). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera a dependência química como uma 
doença crônica e recorrente. Embora seja um problema que afeta a saúde, a dependência 
química deve ser vista de forma mais ampla, como um problema social, devendo ser objeto 
de políticas públicas voltadas a amenizar, inibir e prevenir suas causas e a minimizar suas 
consequências (MACIEL et al., 2018).

Os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), são pautados na 
abordagem de redução de danos, desde então, passaram a ser destinados não somente 
a prestação de cuidados, mas a ocupação de um papel estratégico na operacionalização 
de uma rede de serviços (LOUZA, 2018). Considerando as múltiplas alterações decorrentes 
do uso crônico de drogas, percebe-se a necessidade de uma assistência multiprofissional 
no tratamento da dependência química, dentre elas o tratamento fisioterapêutico para 
minimizar as complicações motoras e respiratórias dos usuários (TREVISAN, 2017).

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

A vivência ocorreu no estágio supervisionado I (ES I) do sétimo período do curso de 
Fisioterapia no CAPS AD no município de Cabedelo-PB no período de março à junho de 
2019, duas vezes na semana, no turno da tarde; As atividades eram desenvolvidas por 
um grupo composto por seis alunos e uma professora supervisora no nível de atenção 
primária à saúde, a atenção básica. Realizou-se a primeira visita ao CAPS AD para conhecer 
o local, quantidade de usuários do serviço, bem como a equipe multiprofissional que 
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presta assistência no local e em seguida realizado o planejamento das atividades que 
seriam realizadas durante o semestre letivo. 

Foi perceptível aos alunos e em conversa com a equipe multiprofissional, que os 
usuários possuíam complicações cognitivas e motoras como déficit de equilíbrio e 
coordenação, concentração e cognição, o que corrobora com o estudo de Trevisan (2017). 
Mediante a análise desta necessidade, as atividades inclusas no planejamento consistiam 
em exercícios fisioterapêuticos com enfoque nos déficits supracitados, bem como rodas 
de conversa visando a promoção e prevenção em saúde.  Foram realizadas atividades 
de alongamento muscular, treino de coordenação, cognição e concentração, treino de 
equilíbrio, atividade sensorial utilizando diversos objetos do dia a dia sempre estimulando 
o trabalho em equipe. 

Antes da realização de cada atividade, os alunos explicavam o tema que seria abordado 
no dia e solicitava que os usuários descrevessem o que sabiam sobre o assunto. Logo 
após, iniciavam as atividades que eram realizadas de acordo com a temática abordada, 
dentre estas, a coordenação foi uma das temáticas que mais nos chamou atenção, por 
ser nítido a grande dificuldade entre os usuários e a necessidade de atividades voltadas 
para esse aspecto.

IMPACTOS

A vivência proporcionada pela disciplina de ES I no CAPS AD traz consigo a realidade 
dos usuários tendo em vista não só o tratamento em relação ao uso de álcool e drogas, 
mas que também visa à reinserção dos mesmos no âmbito familiar, social e comunitário. 
No decorrer do estágio os discentes vivenciaram algumas dificuldades, tanto na elaboração 
de estratégias fisioterapêuticas, quanto na forma de comunicar-se com os usuários.  
Devido a essas dificuldades relatadas, foram desenvolvidas estratégias de acordo com 
as principais dificuldades apresentadas pelos usuários, trabalhando assim, a promoção 
e prevenção à saúde, logo, através da realização de diversas atividades, a comunicação 
entre usuários e discentes passaram a ser mais eficaz.

Um marco extremamente positivo aos alunos foi a necessidade de trabalho em grupo, 
o qual gerou grande impacto para todos os envolvidos. Foi perceptível que o trabalho em 
equipe trouxe eficácia no trabalho dentro do CAPS AD, onde, as atividades elaboradas 
foram realizadas e bem aceitas, tanto pelos usuários, como pelos profissionais, e isto foi 
fruto de um trabalho executado em conjunto. O grupo foi capaz de desenvolver de forma 
individual habilidades diferentes uns dos outros, mas que todas de maneira única, resultou 
em crescimento pessoal e profissional.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades desenvolvidas pelo upo, atingiram resultados positivos na melhoria 
do trabalho em equipe dos usuários, fortalecimento dos vínculos sociais e melhoria da 
independência dos mesmos. Além disso, foram percebidas algumas dificuldades dos 
usuários, tais como: o preconceito; dificuldade de inserção no meio social; limitações 
físicas; comprometimento cognitivo e déficit de concentração. Diante do exposto, foi 
perceptível que tais aspectos mostram a necessidade de que o trabalho fisioterapêutico 
desenvolvido no CAPS-AD, deve ser um instrumento de promoção de saúde, autonomia e 
autossuficiência. Dessa forma, unindo os exercícios motores e cognitivos com as atividades 
de promoção à saúde. 

A experiência do estágio supervisionado no CAPS-AD, permitiu o conhecimento da 
realidade do funcionamento do serviço. Além disso, proporcionou estabelecer vínculo com 
os usuários mantendo a participação direta na execução das atividades e uma excelente 
comunicação com a equipe de saúde que atua no serviço. Por fim, conclui-se que essa 
vivência possibilitou enxergar, a grande importância do fisioterapeuta quando inserido em 
um serviço especializado de usuários dependentes de álcool e drogas, além de agregar 
novos conhecimentos que contribuíram para nossa formação profissional.

REFERÊNCIAS

LOUZA, K.S. Avaliação dos centros de avaliação psicossocial álcool e outras drogas 
(CAPS AD) no estado de Minas Gerais. 80f. Dissertação (Pós-Graduação em Psicologia) 
– Universidade Federal de Juíz de Fora, Juíz de Fora, 2018.

MACIEL, S.C et al. Cuidadoras de Dependentes Químicos: um estudo sobre a sobrecarga 
familiar. Psicologia: Teoria e Pesquisa, v. 34, n.1, p. 259 – 268, 2018.

TREVISAN, M.E. Repercussão dos efeitos da assistência fisioterapêutica em um serviço de 
recuperação de dependentes químicos. Fisioterapia Brasil, v. 12, n. 6, p. 410-418, 2017.



PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DA VII SAPIENS 91

DEBATE REGRADO SOBRE A REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA NO BRASIL: UMA ABORDAGEM 

FILOSÓFICA

Maria do Socorro Pinheiro de Lucena
Hélcia Macedo de Carvalho Diniz e Silva

INTRODUÇÃO

De modo amplo o trabalho teve um formato específico, a saber, “Seminários avançados” 
realizados ao longo de semestre 2019.1 em ação conjunta das professoras Maria do 
Socorro Pinheiro de Lucena e Hélcia Macedo de Carvalho Diniz e Silva. o material teórico 
contou com pensadores da Filosofia: Aristóteles (1985), Platão, (1987), Tomás de Aquino 
(1937), Descartes (2009), Kant (2008), Rousseau (1987). Estes pensadores foram analisados 
à luz de Reale (2002), Gaarder (1995), Chauí (2005), Tavares (2013). A atividade se justifica 
pelo caráter teórico da reflexão filosófica, que muitas vezes não é visto pelo estudante 
como algo concreto, assim os debates e seminários tornam-se em momentos práticos. 
Inicialmente os estudantes tomam ciência do caráter teórico e, no segundo momento, 
apresentando e debatendo os assuntos no evento “Debate regrado sobre a reforma da 
Previdência no Brasil: uma abordagem filosófica”. Objetivo geral é o de estabelecer uma 
ligação entre teoria e prática na Filosofia. Os objetivos específicos consistem em apresentar 
temas filosóficos, preparar os estudantes por meio de leitura-oratória para exposição dos 
temas e propiciar debates.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Primeiro: Estudo da literatura filosófico-jurídica, trazendo como marco teórico clássico, 
recomendando-se ao alunado que aprofundassem sobre temáticas filosóficas tais 
como: Noções Introdutórias de Filosofia do Direito; Períodos da Filosofia : Cosmológico e 
Antropológico; Período Socrático e os Sofistas; Sócrates e o Método; Platão e as formas de 
governo; Aristóteles : Justiça e Formas de Governo- tipos de Justiça; Período Pós-Socrático; 
Filosofia do Direito em Roma; Introduzindo a Filosofia Medieval e o Cristianismo; A Filosofia 
do Direito e a Fase Moderna: Locke e Hobbes; A Escola Racional do Direito -Rousseau/Kant 
(Sec. XVIII). Segundo: continuidade do assunto e organização do Evento: “Debate Regrado 
sobre a Reforma da Previdência no Brasil: uma abordagem filosófica”. 1. ORGANIZAÇÃO 
DO SEMINÁRIO: Dividiu-se as turmas em três grandes grupos de abordagens: Grupo 
de Promotoria (acusação temática); Grupo da Defensoria (defesa temática) e Grupo de 



PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DA VII SAPIENS92

Regradores (avaliadores de propostas). A Reforma da Previdência proposta pela gestão 
governamental atual, aspectos positivos (Defensores), aspectos negativos (Promotores) 
e visão crítico-construtiva (Regradores). A PEC 6/2019 e por fim, sobre o conhecimento 
filosófico  vivenciado no 1º Estágio, buscou-se fundamentar e compreender o atual contexto 
ideológico-econômico e filosófico da Reforma; 3. APRESENTAÇÃO DO SEMINÁRIO: Na fase 
de exposição de motivos (Defensoria/ Promotoria) de cada equipe, realizou-se a dinâmica 
da informação/compreensão proposta pela PEC 6/2019 para Previdência. Os Regradores 
expuseram a visão temática, fazendo pontes com as Escolas Filosóficas: Rousseau (SÉC. 
XVIII)  Do Contrato Social e Kant (SÉC. XVIII) Crítica a Razão Pura/ Crítica a Razão Prática e 
Crítica ao Juízo. Destaque-se a presença do Palestrante Técnico da Previdência, Sr. Raimundo 
Jorge Pereira Luna de Menezes, expôs sua experiência na Entidade governamental (30 
anos) de forma bastante simples e compreensiva ao nível dos discentes.

IMPACTOS

Os resultados impactantes obtidos com a técnica supradita, ocorreram no sentido 
da  informação didática sobre a  discursão dialética de temas relevantes, complexos e 
atuais da realidade jurídica e social da nossa nação; compreensão e prática destes em 
face a legislações e doutrinas pesquisadas -Constituição Federal (1988) – a Previdência 
Social; a PEC 6/2019, doutrinadores tais como Carlos Alberto Pereira Castro (2019); Sergio 
Pinto Martins (2019) entre outros. Mistar conteúdos técnicos com filosóficos (inovações) 
e críticas de mérito bem fundamentadas (com auxílio de palestrantes),vivenciadas pelos 
pesquisadores sobre os doutrinadores abordados, os universitários que se fizeram 
presentes as exposições dos debates regrados, no ímpeto de elaborarem, aperfeiçoarem e 
discutirem a própria temática, desenvolvendo assim habilidades acadêmicas e até mesmo 
habilidades artísticas ( a exemplo do verso de cordel abaixo exemplificado de autoria de 
um dos universitários partícipes),  cobradas como avaliação do segundo estágio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A questão da previdência numa visão filosófica: a questão do benefício de prestação 
continuada, O Brasil veio a pobreza numa política erradicar com a proposta de r$ 400,00 
reais de benefício antecipado, benefício que só vai à população miserável enganar. Outro 
ponto para se analisar é a aposentadoria rural, o trabalhador rural não terá saúde física, 
trabalhando no sol, chuva e poeira no meio rural. Pois, a expectativa de vida em algumas 
regiões não chega aos 60 anos de vida nesse meio rural. Numa breve análise política, 
vamos terminar   numa   crítica social e essa reforma que poderá passar pelo crivo dos 
parlamentares não passará numa justiça social e esperamos que sejam feitas as mudanças 
necessárias
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OFICINA DE ELABORAÇÃO DE TEXTOS DE 
PEQUISA ACADÊMICA: CAPÍTULO DE LIVRO

Hélcia Macedo de Carvalho Diniz e Silva
Maria do Socorro Pinheiro de Lucena

Waleska B. de C. Vasconcelos
Arthur Heinstein Apolinário Souto

Glauber Lucena

INTRODUÇÃO

Este trabalho teve como panorama um cenário em que professores do curso de Direito 
fizeram a mediação das oficinas de elaboração de textos acadêmicos no gênero capítulo de 
livro; supervisão das atividades; e avaliação dos trabalhos. O material base dos trabalhos 
foi o conteúdo desenvolvido pelo filósofo e linguista russo, Mikhail Bakhtin (1920-1924), 
que teve como foco os gêneros de discursos no uso da linguagem, um subsídio teórico 
que se comunica com a prática da escrita. Esta prática se justifica devido ao escasso 
espaço dado à escrita e leitura acadêmicas no curso de graduação em Direito, uma vez 
que o acesso ao uso da língua e da linguagem delimita-se ao componente curricular 
Português Jurídico, bem como para atender ao chamado de estudantes que declararam 
carecer da competência escrita e da habilidade de leitura de modo técnico. Desse modo, 
a referência primordial foi o livro de Bakhtin: A Estética da Criação Verbal, delimitada 
mente o capítulo sobre os gêneros do discurso, a fim de esclarecer que todas as vezes que 
usamos a linguagem verbal, o fazemos por meio dos gêneros: carta, bilhete, telefonema, 
artigo científico, entre outros. Esta atividade foi realizada com o seguinte objetivo geral: 
Desenvolver a capacidade de escrita acadêmica em estudantes iniciantes na graduação.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

PRIMEIRO: abordagem do nível de escrita do estudante com a metodologia da 
sondagem, segundo a qual o estudante é convidado a elaborar um resumo do assunto 
que mais lhe chama a atenção na área do Direito. SEGUNDO: Devolutiva ao estudante 
com observações e sugestões a fim de aprimorar a escrita. TERCEIRO: solicitação de um 
tema para a pesquisa, desde que cada um faça uma escolha livre e com base no tema que 
mais lhe chama a atenção dentro da área. QUARTO: Exposição dialogada do gênero de 
discurso capítulo de livro, mostrando que deve ser um texto acadêmico, dentro das normas 
da ABNT, resultado de uma pesquisa científica de um tema. QUINTO: recebimento dos 
textos escritos nos moldes do capítulo de livro, seguindo a delimitação desse gênero do 
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discurso. SEXTO: envio dos textos para os professores avaliadores. SÉTIMO: escaneamento 
dos textos aprovados no programa de originalidade. OITAVO: diálogo com os estudantes 
sobre os textos originais e a questão da idoneidade intelectual na pesquisa. NONO: 
organização dos textos por tema. DÉCIMO: envio para publicação e e-book pelo Centro 
de Informação UNIPÊ, que faz um trabalho de filtragem, excepciona os textos enviados e 
respalda o trabalho, aprovando a publicação com ISBN e todos os copyrights.

IMPACTOS

Os professores autores das propostas experimentaram um estilo de trabalho pouco 
comum em se tratando de atividade em sala de aula, uma vez que os estudantes produziram 
textos para serem avaliados por vários olhares e para além da academia, isto é, primando 
pela concessão de Bakhtin (1920-1924) que defende a ideia de que aquele que pesquisa 
sempre dá uma resposta sobre o aprendizado que vivenciou e que as respostas são dadas 
pelo uso da linguagem, estas respostas assumem um gênero do discurso. Os estudantes, 
por sua vez, se depararam com atividades distintas do ensino tradicional, um tipo de 
metodologia invertida que põe o estudante para produzir texto e ser protagonista neste 
processo. Enfim, o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem trabalhou 
habilidades de leitura e escrita acadêmicas dos discentes, bem como leitura e parceria dos 
docentes envolvidos, aprimorando nos discentes a autonomia na pesquisa e nos docentes 
a apropriação da orientação da pesquisa acadêmica e da contribuição do crescimento 
intelectual dos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, uma que um não pode 
ser visto sem o outro e ambos contribuem para a formação acadêmico-profissional, 
impactando em sujeitos mais bem preparados para o mundo do trabalho e da pesquisa, 
envolvendo um movimento entre teoria e prática na construção do conhecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Experimentar é um processo de aprendizagem para o docente, embora se pense que 
é uma proposta apenas para o discente. Ensino-aprendizagem se complementam quando 
ao ensinar o educador aprender e ao aprender o discente ensina. Esta foi a dialética 
vivenciando nas oficinas de escrita acadêmica de gêneros do discurso, haja vista que o 
dizer é sempre um já-dito (BAKHTIN, 2010). As considerações finais destas experiências 
se resumem ao fato de que no final os trabalhos formaram quatro e-books, lançados 
pelo Centro de Informação - UNIPÊ, com os seguintes títulos: Diálogos Sócio jurídicos, 
História da Educação da Paraíba: instrução, cultura e ensino, Sociologizar: dimensões do 
pensamento sociológico, O ato de sociologizar: etapas da Sociologia Jurídica.
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IDEAÇÃO E PROTOTIPAÇÃO QUE 
SOLUCIONAM PROBLEMAS

Gislene Pereira da Silva

INTRODUÇÃO

Um dos desafios que a disciplina de Gestão de Marketing se depara no curso de 
Design Gráfico é evidenciar sua relação com esta área. Aponta-se que uma das funções 
do Marketing é entender as necessidades e desejos das pessoas e atende-las oferecendo 
um produto ao mercado. Ao mesmo tempo, o designer gráfico pode atuar na vertente da 
criação de produtos, desenhando-os, considerando seus aspectos estéticos, funcionais 
e utilitários. Em consonância com o contexto, observa-se que idealizar produtos para 
solucionar problemas do cotidiano é uma latente no mundo empresarial. Entretanto, 
tal processo não deve ser conduzido com base em achismos. Assim, a finalidade de um 
protótipo é representar realisticamente algo que seja possível de testar com os usuários 
antes de lança-lo no mercado.

Dessa maneira, levar a ideação e prototipação para a sala de aula objetiva oportunizar 
que os alunos de Design Gráfico compreendam uma das suas atribuições relacionadas 
com a área de Marketing. Ademais, um protótipo deve ser desenvolvido tendo como 
fundamento a pesquisa, também, precisa ser validado conforme especificações, portanto, 
a atividade possibilita um ambiente de prática, desenvolvendo competências que os 
egressos terão que lidar em seu exercício profissional.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Os alunos são divididos em equipes de três a cinco integrantes e deverão, inicialmente, 
imergir em seu próprio cotidiano e de seus familiares, buscando situações-problema 
que podem ser solucionadas a partir da criação de um produto tangível. Desse modo, 
são convidados a, individualmente, pesquisar seu corpus de estudo, a partir de visitas, 
observações e entrevistas. 

Após tal levantamento, deverão analisar, em times, as informações coletadas, partindo, 
em seguida, para a ideação, utilizando as técnicas de geração de ideias expostas em 
aula. Nesse sentido, o processo transcorre adotando o princípio da co-criação ou criação 
colaborativa. Posteriormente, segue-se a etapa da prototipação de baixa fidelidade, que 
costuma incluir aspectos de layout e outros elementos tangíveis. Este tipo de protótipo é 
uma alternativa rápida e dinâmica de iterar e realizar mudanças nas características mais 
básicas do produto, assim, este deve ter funcionalidades que possam ser testadas. 
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Optou-se por adotar tal técnica de prototipação, pois, em se tratando de alunos de 
graduação de primeiro período, seria inviável exigir algo mais complexo, até mesmo, 
a fim de diminuir os investimentos de tempo, principalmente, dinheiro. Neste aspecto, 
também, uma das principais variáveis que os alunos tiveram que lidar foi a utilização de 
materiais recicláveis ou reutilizáveis para a confecção do protótipo, inclui-se, aí, a dimensão 
da sustentabilidade e consciência ecológica. 

Por fim, os discentes foram convidados a apresentar seus protótipos a um possível 
investidor, no formato de Pitch, em que, no máximo, em 3 minutos, deveriam vender sua 
ideia. Ao final, o protótipo é testado, o investidor analisa as propostas e dá o feedback 
geral em conjunto com a professora da disciplina.

IMPACTOS

A atividade permite desenvolver um conjunto de competências. Dessa maneira, 
convém destacar como conhecimento: compreender uma possibilidade de atuação do 
profissional de Design Gráfico em colaboração com a área de Marketing; entender variáveis 
que envolvem decisões relacionadas a produto; conhecer as demandas e necessidades 
do consumidor e sua influência na criação de produtos, além de distinguir técnicas de 
geração de ideias. 

Adicionalmente, algumas habilidades desenvolvidas são: aplicar conhecimentos 
teóricos a questões práticas; capacidade de articulação e trabalho em equipe; interagir 
de forma construtiva e colaborativa; desenvolver a criatividade, ao pensar soluções para 
o cotidiano, considerando o contexto relacionado; habilidades técnicas e estéticas com 
desenho e materiais diversos. Ainda, podem-se citar: gerir recursos escassos; identificar 
os elementos inerentes à ideação e prototipação; aplicar os conhecimentos de Marketing 
em sinergia com o Design.

No que tange às atitudes, tem-se: ser determinado em procurar alternativas e soluções 
para problemas do dia a dia; ser profissional e responsável, cumprindo o trabalho que lhe 
foi designado. Ademais, agir com criatividade; ter iniciativa e interesse; interagir e respeitar 
opiniões divergentes; manifestar disposição para pesquisar; apresentar organização, 
pontualidade e dedicação à atividade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os feedbacks obtidos a partir das experiências vivenciadas ratificam que exercícios 
como este permitem um aprendizado mais profundo e sistêmico do conteúdo programático 
da disciplina. Os discentes têm a possibilidade de consolidar o conhecimento obtido, 
além de praticar a teoria, maximizando, portanto, o desenvolvimento de competências 
inerentes à área e, não só, trazendo uma motivação extra, além de inspira-los a ter uma 
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postura diferenciada dentro e fora da sala de aula, logo, tornando o futuro egresso mais 
preparado para o mercado de trabalho. Mais do que transmitir informações, o professor 
deve facilitar o desenvolvimento do potencial do aluno, contribuindo, não só, com sua 
carreira profissional, sobretudo, para a vida. Assim, é notória a eficiência da metodologia 
adotada como mola propulsora do amadurecimento dos discentes em nível técnico, 
analítico, colaborativo e posicionamento profissional.
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AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DE UM 
APLICATIVO UTILIZADO PELA ENFERMEIRA 

DA CLÍNICA MÉDICA DO HOSPITAL E 
MATERNIDADE FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO 

EM SANTA RITA/PB

João Batista Rodrigues de Albuquerque
Lilian Maria Seregati 

Naíla Ferreira Rodrigues
Walace Sartori Bonfim

INTRODUÇÃO 

A Organização Mundial de Saúde, com o objetivo de organizar e estabelecer medidas 
para promover a Segurança do Paciente criou a World Alliance for Patient Safety (Aliança 
Mundial pela Segurança do Paciente), para então reduzir os riscos e eventos adversos 
que o paciente está exposto no ambiente hospitalar (BRASIL, 2013). 

Alinhado com o mesmo objetivo da Organização Mundial de Saúde, de melhorar a 
assistência e garantir redução de possíveis agravos sofridos pelo paciente nos serviços 
de saúde no âmbito hospitalar, o Ministério da Saúde (2013) institui no Brasil o Programa 
Nacional de Segurança do Paciente através da Portaria GM/MS nº 529/2013. 

Estudo mostra que no ano de 2013, quando foi instituída a Portaria GM/MS nº 529/2013, 
houve um aumento significativo de publicações relacionadas ao assunto nesse mesmo 
ano (SILVA, et al, 2016), o que evidencia uma maior preocupação pela sociedade científica 
em identificar os erros e os corrigir, para assim auxiliar no cumprimento do objetivo do 
Programa Nacional de Segurança do Paciente.

Levando em consideração que a prevenção de quedas, lesão por pressão e 
tromboembolismo venoso fazem parte do processo de assegurar a segurança do paciente, 
foi desenvolvido um aplicativo chamado P3, que facilita a adesão aos protocoles de 
Risco de Queda, Risco de Lesão por Pressão e Risco de Tromboembolismo Venoso. Esse 
aplicativo pode ser acessado através de qualquer smartfone e/ou tablet e contém as três 
escalas referentes a esses riscos e ainda quais condutas podem ser adotadas de acordo 
com o risco sofrido. Esse aplicativo foi aplicado na Clínica Médica e na Unidade de Terapia 
Intensiva no Hospital e Maternidade Flávio Ribeiro Coutinho em Santa Rita/PB. 

Sendo esse recuso tecnológico importante para garantir a segurança do paciente, 
se faz necessário avaliar sua aplicabilidade, portanto, esse trabalho tem como objetivo 
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responder os seguintes questionamentos: quais seus pontos positivos e negativos? Quais 
as dificuldades encontradas durante a utilização? é necessário alguma modificação?

O presente trabalho caracteriza-se como um relato de experiência de caráter descritivo. 
Para avaliar a utilização do aplicativo móvel (APP) P3, a investigação foi realizada na Unidade 
de Terapia Intensiva-UTI do Hospital e Maternidade Flávio Ribeiro Coutinho. Tal aplicativo 
faz parte de um projeto guarda-chuva de Segurança do Paciente elaborado pelo curso 
de Medicina do UNIPÊ.

  A avaliação da aplicabilidade se deu por meio da aplicação de um questionário em 
uma entrevista com a enfermeira diarista. As questões abordadas foram: (i). Quais foram 
os pontos positivos do aplicativo para a sua rotina de trabalho? (ii). Quais as dificuldades 
enfrentadas na utilização do aplicativo? (iii). Você acredita que hoje na sua realidade de 
serviço, o aplicativo influencia positivamente no prognostico dos pacientes, de acordo com 
o seu objetivo? Por que? (iiii) Na sua opinião, você modificaria algo no aplicativo? O que? 
Logo em seguida, foram analisadas as respostas e descritas em forma de texto corrido.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA   

Após a instalação do aplicativo P3 em tablets para serem utilizados na Clínica Médica 
do Hospital e Maternidade Flávio Ribeiro Coutinho, surgiu a necessidade de avaliar a sua 
aplicabilidade. Diante do exposto, foi desenvolvido um questionário sobre a utilização do 
mesmo pela enfermeira do setor. 

A enfermeira respondeu todas as perguntas, expondo o solicitado nelas. Não houve 
comparação com outros profissionais, tendo em vista que ela é a única enfermeira na 
clínica médica que utiliza o aplicativo.

Ao perguntar sobre os pontos positivos do aplicativo ela afirmou que o aplicativo 
é prático, dinâmico, auxilia no processo de admissão do paciente, além de ser mais um 
ponto de avaliação a ser dado continuidade através da Sistematização da Enfermagem.

O que vai de frente com a ideia de Vêscovi et al (2017), que diz que para um aplicativo 
com tais finalidades tenha um ótimo desempenho e auxilie de maneira eficaz na atenção 
à saúde, é necessário, além de conhecer as necessidades dos usuários, apresentar uma 
interface de fácil entendimento e coerente com o ambiente em que vai ser aplicado. Ela 
não enfrentou nenhuma dificuldade ao utilizar esse recurso tecnológico, confirmando 
sua praticidade.

Afirma ainda que, sua aplicabilidade na realidade do seu serviço, apesar de ser 
uma excelente ferramenta, não houve grandes mudanças, uma vez que o quadro de 
funcionários é reduzido para um grande número de pacientes, fragilizando a execução das 
prescrições de enfermagem, assim, as condutas referentes a cada possível risco não são 
executadas de forma fidedigna, o que implica diretamente no prognóstico dos pacientes.
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Quando indagada sobre possíveis alterações no aplicativo, ela relatou que não o 
modificaria, mas sugere que seja implantada em todo o hospital como ferramenta do 
processo de enfermagem de forma unificada.

Impactos: Relatar os impactos da experiência na realidade do(s) autor(es), 
correlacionando com o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes dos 
discentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo mostra que o uso de aplicativos no processo de promoção, prevenção 
e recuperação de saúde é muito útil, prático e eficaz. Porém, existem outros fatores que 
influenciam no prognóstico final do paciente, dentre eles os recursos humanos disponíveis 
para atender toada a população que necessita dos cuidados oferecidos nas clínicas médicas 
dos hospitais. 

E isso implica não só no uso desses recursos tecnológicos, como também na execução 
de atividades que somente o ser humano pode exercer. Porém, para que haja maior 
amplitude no conhecimento dos benefícios propostos pelo P3 há a necessidade de se 
aplicar em outras unidades, para obter novos parâmetros.
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O TEATRO VIROULA DE AULA: FERRAMENTA 
DE REFLEXÃO PARA A APRENDIZAGEM 

NA EXPERIÊNCIA NO ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO EM FISIOTERAPIA

Juliana Nunes Abath Cananéa
Rafaela Gerbasi Nobrega Quartarone
Leonildo Santos do Nascimento Júnior
Anderson Belmont Correia de Oliveira

Eleazar Marinho de Freitas Lucena

INTRODUÇÃO

A loucura foi tratada historicamente através da reclusão (internação), com a 
consequente institucionalização. A Reforma Psiquiátrica surge, nesse contexto, com o 
objetivo de transformar as relações na saúde mental, propondo a criação de estruturas 
substitutivas ao hospital psiquiátrico, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), os 
Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs), os Centro de Convivência, a Estratégia Saúde 
da Família, entre outros, como instrumentos fundamentais no acompanhamento aos 
indivíduos em sofrimento psíquico. O presente estudo teve o objetivo de suscitar nos 
discentes a reflexão sobre a importância da Reforma Psiquiátrica e do fortalecimento da 
rede substitutiva aos hospitais psiquiátricos, a partir da ida ao teatro, a fim de assistir à 
peça teatral ‘Razão para ficar”.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Os discentes do curso de Fisioterapia, que cursavam a unidade curricular Estágio 
Supervisionado I, foram ao teatro com a equipe de professores como expectadores do 
espetáculo protagonizado pela atriz Ana Marinho, que ouviu os relatos de oito mulheres 
egressas de longa internação psiquiátrica e então moradoras de um SRT no município de 
João Pessoa. Nesse monólogo, são descritos os sentimentos das usuárias e representados 
alguns fatos vivenciados por elas, que estiveram submetidas por décadas a internação 
psiquiátrica compulsória, Após a apresentação, os professores fizeram uma roda de 
conversa com os discentes, a fim de aprofundarem a temática e correlacionarem o 
conhecimento proporcionado pelo espetáculo com o conteúdo ministrado em sala de 
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aula sobre a Rede de Atenção Psicossocial, a Reforma Psiquiátrica, e o papel da Atenção 
Primária no acompanhamento ao indivíduo com transtorno mental.

IMPACTOS

A experiência foi marcante para os discentes desde a ida ao teatro, que 
surpreendentemente foi um fato inédito para alguns deles, até os impactos do próprio 
espetáculo. Por se basear em relatos reais, apresentando situações de sofrimento e reclusão 
vividas pelas usuárias e relatadas sob sua própria ótica, foi muito relevante pros discentes 
compreenderem a realidade de uma internação psiquiátrica e, consequentemente, a 
importância de todos os serviços capazes de substituir os hospitais psiquiátricos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante disso, verifica-se que a Atenção Psicossocial precisa ser fortalecida, com ações 
para ampliar a rede substitutiva ao hospital psiquiátrico e reduzir as internações, mas 
principalmente, favorecer uma atenção de qualidade, ampliando a articulação da rede para 
a melhoria da qualidade de vida das pessoas em sofrimento psíquico, a fim de reinserir 
esses indivíduos socialmente.
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POEMA - PROJETO DE ORIENTAÇÃO AO 
ESTUDANTE E MELHORIAS NO ENSINO-

APRENDIZAGEM

Miriam Lúcia da Nóbrega Carneiro
Leonildo Santos do Nascimento Júnior
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Aliceana Ramos R.M. Araújo
Pollyana Soares de A. Morais

INTRODUÇÃO

O Ensino Superior no Brasil, na última década, sofreu um aumento significativo no 
que diz respeito à oferta e procura de vagas. Essa situação é resultado da democratização 
do acesso ao ensino superior e pode ser expressada através dos dados do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (BRASIL, 2017). A graduação é vista pela 
maioria das pessoas como uma perspectiva de crescimento pessoal e intelectual nos meios 
sociais em que se encontra inserido. Para as instituições formadoras, há necessidade da 
criação de estratégias que permitam a construção de competências e habilidades para 
o bom exercício e a identidade profissional em cada área técnica entre os discentes, 
além de fornecer um ambiente que possibilite a construção de atitudes que permita o 
desenvolvimento da cidadania, de valores éticos e de posicionamento na sociedade (SECO 
et al, 2016). Nesta perspectiva, esse projeto tem como objetivo buscar o desenvolvimento 
de práticas docentes e discentes que conduzam a promoção de melhorias no processo 
ensino-aprendizagem no curso de Fisioterapia do UNIPÊ.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Esse projeto foi iniciado durante o semestre 2019.1 no curso de fisioterapia do UNIPÊ, 
envolvendo 523 discentes e 49 docentes, dos períodos diurno e noturno, a partir de ações 
voltadas a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. As ações foram realizadas 
de forma individual e coletiva nas dependências do bloco G. Dentre as ações do projeto 
foram realizadas a escuta qualificada dos representantes de turma no início e no final 
do semestre para identificar necessidades individuais e coletivas dos discentes e suas 
turmas, assim como orientações acadêmicas e pedagógicas e mediação de conflitos 
interpessoais. Outra ação importante foi a avaliação das monitorias através de um 
formulário enviado aos discentes para a reflexão da sua experiência. Porém, ao longo de 
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todo o semestre, a atividade prioritária executada pelos docentes do projeto POEMA foi 
o acompanhamento das turmas enadáveis, através da realização de simulados ENADE, 
aulas, revisões e  capacitações teóricas e práticas acerca de conteúdos importantes para 
um bom desempenho dos discentes, estimulando nestas ações, o uso de metodologias 
ativas e a aprendizagem colaborativas dos mesmos, trabalhando as competências e 
habilidades para a formação de profissionais de excelência para o mercado de trabalho.

IMPACTOS

Os impactos alcançados com o projeto POEMA contemplam os discentes, pois esses se 
tornam mais preparados para atuar em sua área de formação a partir da vivência contínua 
de conteúdos necessários trabalhados de forma dinâmica com uso de metodologias ativas, 
promovendo reflexão sob diversas situações a partir das atividades desenvolvidas pelo 
projeto. Além disso, quando o seu processo de aprendizagem é acompanhado e quando 
são solucionadas as suas fragilidades através de orientações pedagógicas eficazes, os 
discentes obtêm maior segurança e melhor chance de crescimento e de realização pessoal 
e profissional. Os impactos deste projeto contemplam ainda os docentes, através de 
articulação de sua formação inicial com as necessidades em aperfeiçoar sua gestão em 
sala de aula, já que cabe ao professor a mediação entre o aluno e o conhecimento que lhe 
permita o entendimento da realidade social e a promoção do desenvolvimento individual. 
Essa mediação implica em articular a aprendizagem do aluno à formação continuada 
do professor vista aqui como uma contínua e dinâmica construção do conhecimento 
profissional e concebendo as contribuições teóricas como subsídios que possibilitem a 
reflexão e a orientação da prática profissional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A importância deste trabalho reside no fato de promover o acompanhamento de 
discentes e docentes, compreendendo as diferentes realidades educacionais e sociais, 
através de projetos que valorizem a melhoria do ensino e da aprendizagem, tanto 
no âmbito pedagógico e profissional como no âmbito socioemocional.  Esse projeto 
fortalece as práticas que estimulam discentes e docentes à sua criatividade, à melhoria 
do relacionamento interpessoal e a sua autonomia no processo de construção do 
conhecimento e de relações com a sociedade.



PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DA VII SAPIENS108

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estatísticas e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira. Censo da Educação Superior 2017. Inep/MEC: Brasilia, 2017. Disponível 
em: <http://www.inep.gov.br> Acesso em: 12 Dez. 2018.

SECO, M. das G. B. et al.; Promoção de sucesso académico e bem-estar em estudantes do 
IPL: alguns contributos do Serviço de Apoio ao Estudante (SAPE). In: ALMEIDA, Leandro 
S.; CASTRO, Rui (org.). Ser estudante no ensino superior. Centro de Investigação em 
Educação (CIEd) Instituto de Educação, Universidade do Minho. Braga, 2016.

http://www.inep.gov.br


PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DA VII SAPIENS 109

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS: MINHA 
EMPRESA É VIÁVEL?

Nathállya Etyenne Figueira Silva

INTRODUÇÃO 

A formação sobre gestão é relevante para o gerenciamento de empresas e criação 
destas. Segundo Gitman (2010), empresas mal geridas podem chegar a ter prejuízos e 
até mesmo ir à falência.

Diversas são as áreas que englobam a formação sobre gestão, como: recursos 
humanos, marketing, administração da produção, finanças, logística, responsabilidade 
social e ambiental. A área de finanças, da qual se trata a experiência descrita nesse resumo, 
é relevante pois proporciona o conhecimento necessário para que ocorra o gerenciamento 
financeiro, bem como controles e acompanhamentos.

Além disso, essa área é utilizada na análise/avaliação de novos investimentos. Nos 
cursos de Administração, Logística e Marketing existe a disciplina Análise de Investimento, 
onde os alunos podem tomar conhecimento de um conjunto de ferramentas que 
possibilitam análises de projetos de investimentos que auxiliam a tomada de decisão. 
Assim, esse resumo se refere a apresentação de uma atividade desenvolvida nesta 
disciplina no semestre de 2019.1.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

Como mencionado anteriormente, a disciplina Análise de Investimentos tem o 
propósito de apresentar aos alunos um conjunto de técnicas necessárias para a avaliação 
de projetos de investimentos. Esses projetos são chamados projetos de capital, como por 
exemplo, abertura de empresa, substituição de equipamentos, implementação de sistemas 
de informação, arrendamento, aquisição de bens, dentre outros. 

Dessa forma, utilizou-se em sala de aula a elaboração de grupos, em que cada um 
iria criar uma empresa, de qualquer ramo, e realizar o orçamento de capital, bem como 
sua avaliação. Inicialmente os grupos fizeram o orçamento do que seria o investimento 
inicial, além de despesas mensais, custos fixos e variáveis. Em seguida calcularam a 
previsão de receita mensal, considerando um horizonte de 24 meses. Por fim, foram feitas 
as deduções, inclusive de imposto de renda (utilizou-se uma alíquota de 15%), para que 
fossem estabelecidos os fluxos de caixa livres.

O passo seguinte foi avaliar os fluxos de caixa em relação ao investimento inicial, ou 
seja, avaliar se a empresa criada teria viabilidade econômica. Para esse procedimento 
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de avaliação, os alunos utilizaram uma taxa de juros de 1,3% ao mês, entretanto, alguns 
grupos preferiram utilizar outras, mais altas. As técnicas utilizadas para a avaliação do 
investimento foram: Valor Presente Líquido – VPL; Taxa Interna de Retorno – TIR; Payback; 
Índice de Lucratividade – IL, ensinadas em sala ao longo do semestre. 

Cada técnica tem uma finalidade específica: o VPL traz a valor presente os fluxos de 
caixa futuros, que serão obtidos com a realização do investimento. Trata-se de uma medida 
monetária; A TIR diz respeito a taxa interna de retorno exigida no investimento. Nessa 
taxa, o projeto de investimento não apresenta lucros ou prejuízos; o payback se refere 
ao tempo de retorno do investimento, ou seja, enquanto tempo o investimento inicial é 
recuperado; E por fim, o IL demonstra a relação investimento-retorno, onde é possível 
entender o valor do ganho/prejuízo para cada real de custo/investimento (GITMAN, 2010).

Ao final da atividade, os alunos enviaram para o e-mail da professora um relatório, 
com descrição da empresa, principais produtos/serviços comercializados, elementos 
estratégicos: missão, visão, valores, e também uma análise da viabilidade econômica, 
com base nos cálculos realizados. Também foram enviadas as planilhas onde os cálculos 
foram feitos. Os grupos apresentaram a empresa e os resultados em sala de aula e essa 
atividade foi importante para composição da nota do segundo estágio.

IMPACTOS

Considera-se que a atividade trouxe impactos positivos para o aprendizado dos 
alunos, tendo em vista que puderam, na prática, e com dados realistas, fazer a análise de 
um projeto de investimento, e analisar sua viabilidade de implementação. Alguns alunos 
relataram ter sido importante a atividade, pois puderam visualizar como utilizar as técnicas 
efetivamente, e não apenas por meio de exercícios e estudos de casos.

Alguns grupos construíram planilhas interessantes que, no futuro, podem ser 
melhoradas e utilizadas em consultorias para análise de abertura de empresas, além de 
poder serem adaptadas para outros tipos de projetos de capital.

Além disso, a atividade foi bem pontuada, pois fez parte da composição da nota do 
terceiro estágio, o que em certa medida, ajudou na motivação de realizarem trabalhos 
bem feitos. De maneira geral, a atividade agregou valor para os alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atividade teve a finalidade de apresentar aos alunos como utilizar as técnicas de 
análise de investimento na prática. A atividade proporcionou um conhecimento prático 
que é considerado importante para quem irá trabalhar com gestão.
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ENCONTRO MARCADO DE DEBATE, ESTUDO, 
TROCA, EMPATIA E PESQUISA: RELATANDO 
A EXPERIÊNCIA DE UM GRUPO DE ESTUDOS 

EM CUIDADOS PALIATIVOS

Rachel Cavalcanti Fonseca
Miriam Lúcia da Nóbrega Carneiro

Monalisa Alexandre Honorato

INTRODUÇÃO

A expectativa de vida no Brasil vem crescendo continuamente, e esta é diretamente 
proporcional ao número de pessoas que ultrapassam os 60 anos de idade, tal fato pode 
ser consequência da facilidade de acesso à saúde pela população idosa, mudanças de 
hábitos, melhor condição de vida, diminuição da taxa de fecundidade, como também pela 
diminuição de mortes por doenças agudas ou infecciosas (CAMARGOS, GONZAGA; 2015). O 
envelhecimento da população e o aumento das doenças crônicas em estágio avançado, faz 
com que cresça significativamente o número de pacientes que precisam de uma atenção 
não só à sua doença, mas, de uma atenção voltada aos cuidados totais, ativos e integrais 
objetivando a melhora da qualidade de vida do indivíduo sem perspectiva de cura e da 
família que o cerca (LEMOS et al, 2017). Mediante a assistência as pessoas com a saúde 
comprometida, acometido por uma doença crônico denerativa, na necessidade do cuidado 
ao doente, como a seus familiares, surge os cuidados paliativos objetivando tornar menos 
árduo os dias de sobrevida do indivíduo e da família, proporcionando proteção, amparo, 
abrigo, quando a cura da doença não é mais possível (SILVEIRA, 2014).

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Diante da necessidade de cuidado paliativo apresentada por boa parte da população 
idosa e a publicação da resolução supracitada, faz-se necessário que os profissionais e os 
estudantes de saúde se capacitem e se inteirem cada vez mais sobre o tema. Partindo desse 
pressuposto, surge a ideia da criação de um grupo de estudo sobre cuidados paliativos 
em idosos, intensamente acatada por um conjunto de 16 alunas, a fim de se capacitar 
diariamente sobre o tema em questão. A ideia da criação do grupo surgiu mediante o 
interesse de aprofundamento do tema por um grupo de alunas após a aula de cuidados 
paliativos no componente curricular saúde do idoso, ministrada por uma das professoras 
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orientadoras do grupo. E em fevereiro lançou-se a proposta, e em março do referido ano 
iniciou suas atividades com encontros presenciais e não presenciais. Nestes encontros, 
são efetuados: leitura de material publicado na área; pesquisas de artigos científicos; 
discussões em sala deste material; construção de trabalhos científicos por meio de relatos 
de experiências e revisões sistemáticas da literatura.    Os encontros presenciais ocorrem 
quinzenalmente em uma mesma sala de aula, G140 do bloco de fisioterapia, cedida 
pela coordenação do curso. Inicialmente foi construído um planejamento (cronograma) 
das atividades a serem cumpridas neste semestre de 2019.1 e a cada encontro era 
efetuada as ações pactuadas em equipe, pelas docentes e alunos envolvidos. Após a sua 
construção, foram determinadas temáticas a serem discutidas no grupo, como pilares 
dos Cuidados Paliativos, os quais envolvem: Câncer, Fisioterapia, equipe interdisciplinar, 
espiritualidade e terminalidade. As discussões eram sempre orientadas pelas duas 
professoras coordenadoras do grupo e baseada em evidências e artigos científicos, o que 
direciona e fundamenta todo o conhecimento adquirido em cada encontro, agregando 
de maneira substancial o desenvolvimento profissional das participantes.

IMPACTOS

A cada encontro, novas demandas e registros da participação de todos os participantes. 
Observou-se um crescimento no aprofundamento da temática ao longo dos encontros, 
a aproximação e domínio de conteúdos interligados devido aos debates envolvendo a 
Fisioterapia e o seu papel nos Cuidados Paliativos e na equipe interdisciplinar. Bem como, 
suas contribuições para melhor qualidade de vida do doente em qualquer espaço de cuidado, 
incluindo o ambiente domiciliar e hospitalar.  Neste espaço, os alunos também puderam 
compartilhar suas experiências vivenciadas nos estágios supervisionados sob a ótica da 
temática central do grupo de estudo. Outro ponto importante foi a responsabilidade e 
compromisso da maioria dos alunos nas atividades propostas pelas docentes responsáveis 
e a participação em eventos científicos por meio da aprovação de trabalhos frutos destes 
encontros e debates.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os grupos de estudos são possibilidades de expansão da aprendizagem extraclasse 
e experiências publicadas afirmam ser um mecanismo importante para aproximar as 
pessoas de determinados temas, assuntos e /ou pensamentos. A partir dele, outras 
habilidades e competências podem aparecerem dando espaço a trocas e reflexões sobre 
a nossa prática, proporcionando ensino, pesquisa, trabalho em equipe e empatia. Com 
esta experiência espera-se continuar o grupo e possibilitar que novos alunos se sintam 
acolhidos e motivados a conhecer essa área de cuidado que envolve os cuidados paliativos.
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A ARTE COMO FERRAMENTA DE 
APRENDIZAGEM NO ESTUDO DA ANATOMIA 

HUMANA: RESSIGNIFICANDO SABERES

Rafaela Gerbasi Nóbrega Quartarone
Lívia Fragoso Brito da Silva

INTRODUÇÃO

A Anatomia Humana é definida como a ciência que estuda macro e microscopicamente 
o corpo, atentando para a sua constituição e o seu desenvolvimento.  Trata-se de um 
componente curricular instrumental indispensável no decorrer dos cursos da área de 
saúde. O processo de ensino-aprendizagem desse componente curricular é complexo e 
embasa a formação dos profissionais de saúde, utilizando métodos clássicos de dissecção 
de peças de cadáveres formolizados. É uma metodologia considerada consagrada no 
meio anatômico, além do uso de peças sintéticas, elaboração de roteiros práticos, 
dentre outros. Considerando que em grande parte das instituições de ensino superior 
o ensino-aprendizagem segue buscando transformações com foco na qualidade do que 
se pretende ensinar, novas metodologias devem ser pensadas como alternativa para 
integrar e dinamizar as aulas de Anatomia Humana. Assim, passou-se a adotar o estudo 
das estruturas anatômicas por meio de técnicas de pintura corporal, imagens e ilustrações 
produzidas em forma de portfólio de estudo pelos discentes, na perspectiva de explorar o 
aprendizado de maneira lúdica e significativa. Desse modo, o referido trabalho tem como 
objetivo relatar a contribuição da arte como ferramenta de aprendizagem no componente 
curricular de Anatomia Humana.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

A proposta em questão foi denominada de “A arte de aprender Anatomia Humana” e 
foi desenvolvida entre os alunos do P1 do curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário 
de João Pessoa – UNIPE, a partir da vivência prática do componente curricular Anatomia 
Humana. Foram planejadas uma série de atividades envolvendo pintura corporal, mini-
maquetes em massa de modelar, imagens e ilustrações produzidas em forma de portfólio 
de estudo pelos discentes. As atividades foram planejadas e repassadas para os alunos 
previamente para que os mesmos providenciassem o material necessário para a execução 
das tarefas. As aulas práticas dos sistemas esquelético e nervoso foram elegíveis para as 
referidas práticas, sendo trabalhadas as pinturas corporais para a identificação dos ossos 



PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DA VII SAPIENS116

da mão e plexos nervosos. A prática de sistema nervoso também contemplou a construção 
de mini-maquetes em massa de modelar que foram elaboradas e posteriormente 
apresentadas. A proposta das pinturas corporais e mini-maquetes foram organizadas em 
um roteiro contendo os detalhes de como a atividade deveria ser executada. Em síntese, 
as ilustrações seriam feitas a partir de uma imagem de base apresentada no roteiro. Para 
a elaboração da mini-maquete, a turma foi dividida em grupos de, no máximo 5 alunos. 
Para as outras atividades, não houve divisão dos grupos: na identificação dos ossos das 
mãos, foi solicitado que a turma criasse o seu próprio desenho esquemático na palma 
da sua mão e na atividade de identificação dos plexos nervosos, a turma desenvolveu a 
pintura em conjunto, tendo o monitor como peça anatômica viva. Por fim, foi sugerido 
que os alunos elaborassem um portfólio de estudo contendo imagens e ilustrações de 
cada sistema estudado, na perspectiva de facilitar o processo de aprendizagem.

IMPACTOS

A escolha inicial de trabalhar as estratégias de pintura e desenhos nas aulas dos 
sistemas esquelético e nervoso ocorreu em virtude do Sistema Esquelético ser o primeiro 
sistema orgânico que os aprendentes se deparam no estudo do corpo e proporcionar uma 
vivência diferente iria quebrar as barreiras que os mesmos impõem ao estudar os ossos do 
corpo. Da mesma forma, foi atribuída a escolha desse método para o estudo do sistema 
nervoso que impõe maior complexidade. Logo, tais métodos foram iniciativas facilitadoras 
no processo de aprendizado vivenciado. A adesão e o engajamento dos alunos ocorreram 
de maneira satisfatória, tanto na produção das ilustrações, quanto no partilhar com demais 
presentes na hora da apresentação. Sobre os portfólios, destaca-se a criatividade dos 
alunos e a desenvoltura de muitos na produção dos desenhos, construindo verdadeiras 
obras de arte. A avaliação dos discentes que participaram foi bastante positiva tendo sido, 
inclusive, ponto para discussões a partir de um feedback dos mesmos que analisaram tais 
metodologias como inovadoras e totalmente acessíveis, em comparação às estratégias 
utilizadas comumente dentro da sala de aula. Os alunos relataram, ainda, que se houvesse 
a possibilidade para tal metodologia ser utilizada em outro componente curricular, eles a 
escolheriam como técnicas facilitadoras à aprendizagem em vista do bom entendimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da experiência com a proposta apresentada, pode-se perceber que a aceitação 
dos alunos em relação aos métodos de desenhos, pinturas e ilustrações mediante os 
portfólios foi de grande valia, tendo em vista que a maioria dos discentes alegou progresso 
no componente curricular. Foi observado que o auxílio da arte na aprendizagem anatômica 
permite que o aluno se familiarize ao assunto e possa fixá-lo de maneira fecunda ao seu 
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desenvolvimento profissional. É sabido que o conhecimento anatômico se constitui como 
essência para toda e qualquer profissão na seara da saúde. Com escopo nisso, o estudo 
da Anatomia Humana requer perspicácia e, sobretudo, a constante habilidade de inventar 
e reinventar aquilo que se repete desde à antiguidade.
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A CRECHE COMO AMBIENTE DE CUIDADO 
EM SAÚDE: UMA EXPERIÊNCIA COM 

FITOTERAPIA E ATIVIDADE FÍSICA NO 
ESTÁGIO DE FISIOTERAPIA NA ATENÇÃO 

BÁSICA

Risomar da Silva Vieira
Rafaela Gerbasi Nóbrega Quartarone

Ana Carolina de Lima Cirilo
Leila Bezerra dos Santos

Maria Gerlane Macena de Andrade

INTRODUÇÃO

O trabalho refere-se à prática vivenciada na creche Alexia Luna, no bairro de Camalaú 
em Cabedelo, onde em comemoração ao do dia das mães, foi realizado uma oficina de 
plantas medicinais. O evento teve como organizadores acadêmicos do curso de Fisioterapia, 
pela disciplina Estágio Supervisionado I. As atividades foram desenvolvidas a fim de 
promover um cuidado participativo, utilizando-se a roda de conversa como método de 
abordagem para se socializar saberes entre as mães e pais presentes na ação. As plantas 
medicinais são usadas e identificadas ao longo da história da humanidade desde os tempos 
mais remotos por diversas civilizações. Hipócrates (460-361 a.C.), denominado “pai da 
medicina” reuniu em sua obra “Corpus Hipocratium”  a síntese dos conhecimentos médicos 
de seu tempo, indicando para cada enfermidade o remédio vegetal e o tratamento. Houve 
ainda uma exposição sobre a importância da atividade física:“a proposta da atividade física 
como importante para a recuperação, manutenção e promoção da saúde do indivíduo, 
cujo modelo apresenta inúmeros benefícios para a qualidade de vida e uma redução da 
incidências das doenças crônico-degenerativas”. O evento teve o intuído de compartilhar 
conhecimento com os pais e mães, promovendo o zelo e cuidado em saúde no âmbito 
familiar.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

O lanche que posteriormente foi servido aos presentes, incluindo as crianças e 
funcionários da creche. Dias antes da data prevista para a oficina, fomos até a creche Alexia 



PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DA VII SAPIENS 119

Luna preparar os pneus que iria servir como os vasos das plantas medicinais. Limpamos 
os pneus, pintamos e providenciamos o adubo e as mudas.

No dia da oficina, iniciamos as atividades com uma breve apresentação sobre quem 
éramos, o objetivo da atividade e o que seria feito. Decidimos começar palestrando sobre 
a importância da atividade física na vida das pessoas, onde citamos ainda a importância 
sobre a postura e alongamentos, em seguida, ao ritmo de música preparamos uma 
dinâmica de aquecimento, alongamentos de cervical, membros superiores, tronco e 
membros inferiores. Parte dos alongamentos foi realizada em dupla. Teve ainda exercícios 
miolinfocinéticos, e por fim uma massagem coletiva em forma de roda. 

Após a atividade física, o professor supervisor Risomar Vieira iniciou uma fala sobre 
as plantas medicinais relatando uma breve parte histórica, o benefício de cada muda 
e orientação para seu uso.  Ao final da apresentação todos nos encaminhamos até os 
pneus para a atividade do plantio. Todos os pais e mães presentes escolherem uma 
muda e dirigiram-se aos pneus efetuando o cultivo da muda. Esse momento foi de muita 
descontração e gratificação em ver a participação de todos.

 Por fim, uma grande confraternização realizada com todos, onde um lanche especial 
foi distribuído aos participantes. Sendo servidos bolos, pipocas e sucos naturais de frutas. 
Concluindo, distribuímos lembrancinhas com sementes de girassol e folders sobre as 
plantas, como forma de homenagear as mães.

IMPACTOS

A troca de experiência com a comunidade, o trabalho em conjunto, a participação 
de todos de forma bem receptiva e colaborativa foi com certeza o ponto auge da oficina 
de plantas medicinais. Podemos constatar, que pelos menos algumas das mudas que 
levamos, já eram de conhecimento de alguns pais e mães, que através de informações 
repassadas por seus familiares já faziam uso delas. Porém, quando não conheciam ouviam 
atentamente as orientações passadas. Além de que todos divertiram-se ao mexer com a 
terra e ao realizar as atividades físicas propostas.

A oficina nos possibilitou uma proximidade diferente e gratificante com os pais das 
crianças da Creche Alexia Luna. A ação gerou equidade, integralidade e participação de 
uma parcela da comunidade de Camalaú. A creche é um ambiente que fornece a educação 
e cuidados para as crianças de pequena idade e, portanto, um ótimo espaço para promover 
a educação em saúde. Passar por ela nos trouxe muitos conhecimentos e  nos permitiu 
um olhar mais humanizado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As experiências desenvolvidas no Estágio Supervisionado I do curso de Fisioterapia 
do Unipê, sem dúvida foram de suma importância em proporcionar essa interação com a 
comunidade, possibilitando as trocas de experiências. Essa relação interpessoal é muito 
gratificante para a vida acadêmica, ensina valores do ponto de vista ético, nos deixando 
inspirados para exercer cada vez mais nossa autonomia, organização e principalmente, nos 
estimular a buscar conhecimento que faz toda a diferença ao articular uma atividade e ao 
compartilhar informações em saúde com a comunidade.  A experiência despertou em todos 
nós acadêmicos do grupo, um olhar mais amplo para o cuidado em saúde, entendendo 
a importância da promoção, prevenção e proteção em saúde a serem empregados na 
comunidade como forma de integrar os saberes do povo, a exemplo das plantas medicinais 
no dia a dia como uma alternativa mais natural para determinadas enfermidades.
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EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO DE  
FISIOTERAPIA I: AÇÃO NO CENTRO POP - 
CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA 
PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA  

EM CABEDELO/PB

Risomar da Silva Vieira
Rafaela Gerbasi Nóbrega Quartarone
Natália Karyne Mendonça Rodrigues

Francisco Otávio Matias Filho
Lízia Costa Oliveira

INTRODUÇÃO

Tendo como objetivo conhecer e participar do funcionamento da Atenção Básica, o 
Estágio Supervisionado do Curso de Fisioterapia possui dentre os seus campos de atuação 
a Unidade de Saúde da Família do Bairro de Camalaú, no município de Cabedelo-PB. 
Dentro das atividades desenvolvidas pelo Estágio se faz o reconhecimento do território 
visitando os serviços assistentes voltados para atenção a população. Entre esses serviços 
visitamos o   Centro   POP, que representa um espaço de referência para o convívio 
grupal, social e para o desenvolvimento de relações de solidariedade, afetividade e 
respeito. Na atenção ofertada no Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua, 
deve-se proporcionar vivências para o alcance da autonomia, estimulando, além disso, a 
organização, a mobilização e a participação social. A Unidade poderá ofertar também o 
Serviço Especializado em Abordagem Social, conforme avaliação e planejamento do órgão 
gestor local, desde que isso não cause prejuízos ao desempenho da oferta do Serviço 
Especializado para Pessoas em Situação de Rua.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Os Direitos e das demais políticas públicas - saúde, educação, previdência social, 
trabalho e renda, moradia, cultura, esporte, lazer e segurança alimentar e nutricional - de 
modo a compor um conjunto de ações públicas de promoção de direitos, que possam 
conduzir a impactos mais efetivos no fortalecimento da autonomia e potencialidades 
dessa população, visando à construção de novas trajetórias de vida.    
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Entendemos que os usuários do Centro POP se encontram em situação de vulnerabilidade 
no cenário social e epidemiológico necessitando de um olhar mais abrangente das equipes 
de saúde. Nossa atividade nesse dia foi voltada para a descontração dos participantes, 
promovendo momentos de muita alegria e informações mutuas. Em primeiro lugar falamos 
um pouco sobre a Fisioterapia e sua importância para a vida das pessoas e da sociedade, 
mostrando o seu papel na promoção, proteção e reabilitação da saúde. Discorremos sobre 
o benefício dos alongamentos, do fortalecimento muscular e da caminhada para a saúde 
em geral. Em seguida foi feito uma sequência de aquecimento, alongamento concluindo 
com um relaxamento em grupo.

Em parceria com a coordenação do POP e a colaboração dos usuários realizamos:
• Abordagem sobre a fisioterapia e seus benefícios para a saúde em geral;
• Aquecimentos ao ritmo de música, para melhoria na coordenação e aumento da 

quantidade de oxigênio disponível nos músculos;
• Alongamento ativo de cervical, tronco, MMSS e MMII para aumentar a elasticidade 

e flexibilidade muscular e um bom funcionamento das articulações;
• Relaxamento voltando ao estado natural de calma, tanto físico quanto emocional, 

esquecendo um pouco os problemas do dia a dia e mentalizando pensamentos 
positivos;

• Sessão de cinema como veículo e ferramenta de ensino-aprendizagem, sobre o 
tema LGBT.

IMPACTOS

A atividade nos proporcionou um melhor entendimento à cerca da população de rua 
e suas fragilidades. É uma população ainda muito excluída pela sociedade, de pobreza 
extrema e com vínculos familiares interrompidos. Encontram dificuldade para se beneficiar 
dos direitos oferecidos a cada cidadão. Porém, o Centro POP representa uma importante 
ferramenta para buscar assegurar esses direitos. Ainda assim, sabemos o quanto é difícil 
o acesso à saúde para essa população devido o preconceito da sociedade em geral e das 
condições sociais em que ela se encontra submetida.

Aprendemos o quanto é importante o acolhimento, favorecer um atendimento 
humanizado livre de paradigmas preconceituosos, procurando garantir a inclusão social, 
acesso as informações de saúde, equidade e intersetorialidade. Tendo todos os seus 
direitos humanos favorecidos

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, ficou claro que o Estágio Supervisionado em Fisioterapia I, direcionado para a 
atenção básica em saúde representa uma oportunidade de crescimento no entendimento 
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das dificuldades que passam as populações. Buscando por outro lado possibilidades de 
melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo Estado através de implantação políticas 
públicas, que com a participação social encontrem meios mais efetivos para a promoção 
da dignidade humana.

REFERÊNCIAS

Centro POP institucional. Disponível em: <http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/
suas/creas/centro_pop_institucional.pdf>
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CONSTRUÇÃO DE UM INSTRUMENTO 
PARA REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE 

ENFERMAGEM NA UNIDADE DE TERAPIA 
INTENSIVA

Ronny Anderson de Oliveira Cruz
Jiovana de Souza Santos
Ericka Holmes Amorim

Brígida Karla Fonseca Anízio
Silmara Alves Pereira de Santana Silva

INTRODUÇÃO

Ao executar o Processo de Enfermagem (PE), os enfermeiros definem os diagnósticos, 
resultados e intervenções, bem como registram suas ações e cuidados de enfermagem 
sob a perspectiva do crescimento e contribuição para o respaldo do processo laborativo 
da profissão. É no PE enquanto método de trabalho que se torna possível orientar, 
direcionar e organizar o cuidado profissional. Durante sua execução há a necessidade de 
um suporte teórico que subsidie o percurso da assistência no tocante aos cuidados. No 
Brasil, o modelo teórico mais utilizado tem sido a Teoria das Necessidades Humanas Básicas 
(TNHB) de Horta, que orienta o cuidado de enfermagem nas dimensões psicobiológica, 
psicossocial e psicoespiritual (MARQUES; SILVA; NÓBREGA, 2016).  A qualidade dos serviços 
de saúde tem sido preocupação das gerências e dos profissionais, devido ao aumento 
da demanda de custos crescentes e recursos, que são limitados, associado às inovações 
tecnológicas. Neste contexto, tem como objetivo descrever a experiência da construção 
de um instrumento para o PE na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital geral como 
ação de integração ensino-serviço através do Projeto de Extensão “SAEP como ferramenta 
tecnológica para o processo de cuidar.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

O projeto contempla como meta a ampliação dos conhecimentos dos discentes acerca 
da assistência de enfermagem onde vislumbra-se também a integração ensino-serviço no 
tocante a construção/(re)construção de conhecimentos e práticas no que se refere ao PE 
e a utilização de tecnologias para o cuidado. Acontece com várias ações integradas onde 
esta foi dividida em quatro momentos durante a primeira fase. 1° Momento – os discentes 



PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DA VII SAPIENS 125

receberam seis artigos duas semanas antes do primeiro encontro que versavam sobre 
a construção de instrumentos e a sistematização de cuidados para o PE no atendimento 
a pacientes em estado crítico. 2° Momento – foi realizado um encontro em sala de aula 
para discussão sobre os estudos, retiradas de dúvidas e definição sobre como seria 
construído o instrumento para a UTI no formato de uma roda de conversa. Os discentes 
foram divididos em três grupos onde cada um foi responsável pelo levantamento dos 
Diagnósticos de Enfermagem (DE) e suas respectivas intervenções mais prevalentes nas 
UTIs a partir das necessidades psicobiológicas, psicossociais e psicossociais. Além disso, 
foram priorizados os Sistemas Padronizados de Linguagem (SPL) em Enfermagem com a 
utilização da NANDA, NIC e NOC.  3º Momento – Os discentes foram convidados a conhecer 
o instrumento utilizado no serviço. Optou-se por definir a NANDA para classificação dos 
DE já que os enfermeiros da UTI sinalizaram menos dificuldades em sua utilização.  Neste 
encontro foi iniciada a construção do instrumento intitulado como “Plano de Cuidados de 
Enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva”. O instrumento apresenta-se no momento 
com 19 DE para as necessidades psicobiológicas, cinco para as necessidades psicossociais 
e dois para necessidades psicoespirituais, além de 62 intervenções de enfermagem. 4° 
Momento – iniciará a segunda fase que consistirá na validação de conteúdo realizada 
por juízes considerando a expertise obedecendo os critérios estabelecidos por Fehring.

IMPACTOS

A realização do relato em tela possibilitou aos docentes o desenvolvimento de 
novas estratégias metodológicas bem como a vivência prática a partir da utilização da 
pedagogia de projetos que de forma significativa, oportunizou deslocar a  centralidade 
do processo nos discentes uma vez a realidade foi vivenciada, refletida e interpretada, 
através da observação, testagem de hipóteses, além de inúmeros questionamentos 
permitindo ainda uma concepção pautada no construtivismo e nos pressupostos da 
pedagogia da indagação frente aos pressupostos de John Dewey já que o ponto de 
partida foi um problema reconhecido no serviço. Para os discentes cabe ressaltar que o 
estímulo parte de algo significativo e que os estimulam a se expressarem, questionarem, 
construírem e reconstruírem o conhecimento. Assumem uma postura pesquisadora neste 
sentido como princípio educativo que leva a uma formação emancipatória, com base no 
pensamento sistemático, crítico e reflexivo. A interdisciplinaridade e mais atualmente a 
interprofissionalidade foi também contemplada na construção do instrumento já que 
não é possível um cuidado integral e de qualidade de forma isolada favorecendo ainda 
uma relação de integração ensino-serviço de relevância entre a academia e a instituição 
hospitalar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este relato buscou descrever a construção de um instrumento para os cuidados de 
enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital geral de médio porte na 
grande João Pessoa. Foi constatada a importância de construir instrumentos pautados 
em embasamento teórico e com percurso metodológico bem definido considerando 
as peculiaridades do serviço. No que se refere ao projeto de extensão salienta-se a 
importância frente as potencialidades e as contribuições que podem ser construídas ou 
gerenciadas a partir do levantamento das limitações e da adoção de estratégias/propostas. 
O presente instrumento subsidia a atuação do enfermeiro pautado no saber científico 
próprio e num contexto interprofissional, o que colabora diretamente com a concepção da 
enfermagem como profissão emancipada e como uma disciplina que aborda conceitos e 
valores específicos. Como compreende duas fases recomenda-se a validação de conteúdo 
por expertises da área e por fim a validação clínica com vistas à adequação para a realidade 
e para as especificidades de cada instituição em que forem aplicados.

REFERÊNCIAS
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APRENDER A CONHECER E APRENDER A 
FAZER: AS TROCAS SIMBÓLICAS EM TCC E 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I NO CURSO DE 

ARQUITETURA E URBANISMO

Mirella de A. Braga
Gabriel Lucas Leodegário Silva
Camilla Furtado de Figueiredo

Marcela Dimenstein

INTRODUÇÃO

O I PIPA é um congresso de apresentação de Trabalhos acadêmicos em fase de 
Conclusão de Curso, desenvolvidos junto ao Curso de Arquitetura e Urbanismo do Unipê. 
No Congresso onde os discentes tiveram a oportunidade de trocar experiências junto à 
comunidade acadêmica, profissionais, professores habilitados e outros, que ao longo de 
dois intensos dias, apresentaram propostas que somavam junto aos trabalhos acadêmicos 
expostos nos mais diferentes eixos de trabalho, desde a teoria história, até os projetos 
urbanos e arquitetônicos.

O evento foi ofertado pelas disciplinas de Estágio Supervisionado I (Profas. Camilla 
Furtado e Mirella Braga) e Trabalho de Conclusão de Curso I (Profas. Marcela Dimenstein, 
Mirella Braga e Tatiana Moura) com colaboração da Coordenação de Arquitetura e 
Urbanismo e do corpo discente representado pelo Gabriel Lucas. O evento foi realizado 
nos dias 09 e 10 de abril de 2019 no Auditório do EVA, com participação dos professores 
da Instituição, discentes do curso e de convidados externos nos três turnos (manhã, tarde 
e noite) dos dois dias de programação. 

O Congresso contou ainda com a entrada solidária de um kg de alimento não perecível 
em prol da comunidade Porto do Capim, em João Pessoa/PB, sendo no total arrecadados 
170 kg de alimentos que foram entregues a referida comunidade. 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

A proposta do evento era fazer com que cada discente (estágio supervisionado 1 e 
Trabalho de Conclusão de Curso I) apresentasse até 5 min o objeto de pesquisa, sobretudo, 
mostrando a problemática e os objetivos (geral e específicos) que motivaram a escolha 
do tema. O tempo foi devidamente marcado para possibilitar as discussões para todos. 
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A apresentação dos trabalhos aconteceu de forma oral com o auxílio de um slide que 
apresentasse através da imagem a expressão da ideia central do TCC. 

Após o momento de apresentações dos trabalhos, foi aberto uma roda de conversa 
que contou com a participação dos professores e convidados (profissionais externos à 
Instituição) discutindo juntos aos discentes os caminhos da pesquisa exposta, gerando assim 
a troca de experiências. Compreendemos que o ato de descobrir, construir e reconstruir 
o conhecimento é possível, para que não seja efêmero, para que se mantenha ao longo 
do tempo e para que valorize a curiosidade, a autonomia e a atenção permanentemente. 

IMPACTOS

Conforme já nos disse Paulo Freire sabiamente, “Ninguém caminha sem aprender 
a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o 
sonho pelo qual se pôs a caminhar”. Logo, a experiência foi enriquecedora tanto para 
os discentes como para os docentes. Muitos feedbacks sobre o evento e a troca de 
experiência propositiva que foi gerada a partir dele, foi dado junto as disciplinas de TCC 
e Estágio Supervisionado I, bem como nos corredores dos blocos H e I, respectivamente 
usados pelos profissionais e discentes do curso. A participação do alunado do curso, a 
escuta dos colegas, o trabalhar em equipe gerando o espírito cooperativo e de humildade 
na reelaboração conceitual e nas trocas formam valores necessários ao trabalho coletivo.

O evento foi tão bem aceito pela comunidade acadêmica que foi implantado de forma 
definitiva nas disciplinas citadas no presente resumo, virando evento oficial das disciplinas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para implantar formas inovadoras do processo de ensino aprendizagem, sobretudo, 
no âmbito da escrita final do trabalho foi proposto o evento do I Congresso Pipa, com a 
intenção de auxiliar os aprendentes na escrita final do trabalho, tão importante momento 
para a vida acadêmica. A educação só consegue transformar quando ela se propõe a ouvir 
as demandas, o contexto dos mundos e dos atores que nele estão, discentes e docentes, 
cultivando o sentimento de solidariedade, de troca, essa é a real caminhada rumo à uma 
sociedade mais justa e solidária e, fortalecendo laços ‘extra-muros” e praticando o poder 
transformador da educação. 

REFERÊNCIAS
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ABC DIGITAL – UMA SEGUNDA 
ALFABETIZAÇÃO UTILIZANDO O MÉTODO 

DE PAULO FREIRE

Walter Travassos Sarinho

INTRODUÇÃO

Iniciar uma graduação na área de tecnologia significa ser apresentado a um novo 
universo do conhecimento com termos, objetos e práticas bem específicas. Boa parte dos 
alunos que está começando nesta graduação já teve a oportunidade de utilizar recursos 
de um computador ou mesmo acessar a internet, no entanto, a maioria não conhece 
como os componentes estão dispostos por trás de diversos cenários e elementos desta 
área. Para apresentar estes novos elementos, buscou-se uma inspiração no método de 
alfabetização de adultos de Paulo Freire para, dessa forma, promover um segundo tipo 
de alfabetização, a alfabetização digital.

Paulo Reglus Neves Freire (1921-1997) foi um educador, escritor e filósofo pernambucano, 
reconhecido mundialmente por seu trabalho na área educacional. É o brasileiro com mais 
títulos de Doutor Honoris Causa de diversas universidades, entre elas, Harvard, Cambridge 
e Oxford. É considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia 
mundial. O método Paulo Freire possibilitou a alfabetização de jovens e adultos em cerca 
de 40 horas e com baixos custos. O método parte da utilização de palavras geradoras 
identificadas a partir do universo vocabular dos alunos. Em seguida essas palavras são 
postas em cartazes com imagens e, nos círculos de cultura, inicia-se uma discussão para 
dar significado a palavra dentro da realidade daquela turma. O objetivo é criar novas 
palavras e discutir a situação representada por cada uma nos cartazes. A partir deste 
método, foi elaborado o ABC Digital.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Esta experiência aconteceu nos 10 minutos finais de cada aula do componente 
curricular Aplicações para Internet do 1ª período. Na primeira aula o professor trouxe a 
palavra geradora Web com a imagem de uma teia de aranha por trás, conforme mostra 
a Figura 1. Em seguida é lançada a seguinte pergunta: como essa palavra está associada 
ao mundo da tecnologia? A partir das respostas dos alunos inicia-se uma discussão sobre 
redes de computadores, a internet, roteadores, escolha de rota, tráfego de dados, como 
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também, sobre o universo vocabular que está por trás do funcionamento da rede mundial 
de computadores.

Figura 1 – Palavra geradora Web.

Fonte: Dados do autor.

Após o primeiro contato com a turma, outras palavras foram surgindo: nuvem (cloud), 
bit (0 ou 1), Sistema Operacional, memória, ábaco, sistema de informação, hard drive, 
mouse e nativo digital. Na última palavra geradora houve oportunidade dos alunos se 
perceberem como nativos digitais e também identificar o porquê pessoas mais idosas 
possuem uma maior dificuldade em acompanhar os avanços da tecnologia.

IMPACTOS

Por ser encarada como uma segunda alfabetização, os alunos ficam à vontade para 
fazer perguntas simples sobre a palavra geradora e sua imagem. Alguns comentários 
durante a experiência chamaram atenção. Um aluno afirmou nunca ter parado para 
pensar de uma forma mais ampla e sistêmica sobre como a tecnologia está imersa na 
sociedade. Outro achava que os bits zeros e uns era um tipo de licença poética para a 
indústria cinematográfica. Um outro ficou bem surpreso ao perceber que sistemas de 
informação podem existir sem a presença da tecnologia. Em uma das aulas não houve 
tempo hábil para aplicar a experiência e os alunos estranharam a ausência da discussão 
sobre a palavra geradora. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ABC Digital não aplicou todas as etapas do método de Paulo Freire, utilizou a 
etapa das palavras geradoras e do círculo de cultura onde a discussão acontecia a partir 
da palavra geradora do dia. Esta experiência também teve como objetivo paralelo criar 
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uma associação entre as imagens, o contexto cultural do aluno e a palavra geradora, para 
promover uma apropriação do conhecimento dos elementos mais simples que compõem 
o universo da tecnologia.
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CAMPO SIMULADO DE ESTÁGIO: 
EXPERIÊNCIA DA SIMULAÇÃO REALÍSTICA 

EM FISIOTERAPIA

Simone Gomes Torquato
Gisele Barros Soares

Natália Herculano Pereira

INTRODUÇÃO

A simulação clínica é comumente utilizada na área de saúde como metodologia ativa 
de aprendizagem.  Neste contexto, Troncon (2007) já considerava o paciente simulado 
como meio complementar antecessor da prática mais intensiva, onde os procedimentos 
são realizados com mais segurança e menor desgaste para estudantes e pacientes, 
com possibilidade de repetições e correção de imperfeições de execução. Costa et al 
(2013) acreditavam que a prática simulada permite ao aluno desenvolver habilidades nos 
diferentes graus de maturidade cognitiva, favorecendo uma formação profissional mais 
sólida. Ferreira (2015) afirma que a simulação realística diminui a insegurança e melhora 
o desempenho profissional nas práticas que necessitam de vivência. Seguindo esta base, 
foi realizada uma metodologia pedagógica ativa e inovadora, através da criação do Campo 
de Estágio Simulado, realizado no último período do curso de fisioterapia.  Este campo foi 
voltado para a simulação de práticas comuns da Fisioterapia, que ocorriam nos campos de 
estágios da alta complexidade, vivenciados no mesmo período. Sendo assim, este trabalho 
tem como objetivo apresentar o relato de experiência da implementação e execução do 
Campo de Estágio Simulado do curso de Fisioterapia.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

O Campo Simulado foi desenvolvido no campus do UNIPE no Complexo Laboratorial 
(COLACE), Laboratórios I e II de Fisioterapia, e em Sala de aula. Ele surgiu em 2018.2 com 
o propósito de ser mais um campo de estágio, capaz de preparar os discentes para as 
práticas nos diversos campos hospitalares do período corrente. Foram abordadas diversas 
áreas de conhecimento na fisioterapia, sempre buscando a relação com a prática real. 
As simulações contaram com simuladores como o de ausculta SAMI, o simulador de 
parto, o simulador clínico ANNE, o simulador de intubação orotraqueal, além de outros 
equipamentos e modelos anatômicos. O Colace possui estrutura e insumos semelhantes ao 
dos campos de estágio, aproximando o discente da rotina hospitalar e dos procedimentos 
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de forma mais realística. O local possui regras rígidas de biossegurança, assim como 
as dos hospitais, facilitando a relação entre o campo simulado e a realidade. Durante o 
semestre foram realizados vários treinamentos, sempre associados à teoria específica para 
cada situação de aprendizagem. As práticas foram organizadas em ciclos, onde todos os 
alunos puderam participar em cada tema mais de uma vez, aperfeiçoando as técnicas, as 
habilidades manuais e operacionais. Foram simuladas a aspiração do tubo orotraqueal, 
traqueostomia e aspiração oral e nasal; a cinesioterapia respiratória, com a execução 
e técnicas de higiene brônquica e reexpansão pulmonar; a fisioterapia motora no leito 
hospitalar; a interpretação da gasometria, associando o distúrbio metabólico à conduta 
fisioterapêutica, no paciente adulto e pediátrico, em ventilação invasiva e não invasiva; 
uso da oxigenoterapia; e a fisioterapia obstétrica, com uma revisão sobre a anatomia da 
pelve feminina associada à biomecânica do parto e o principais exercícios. Os processos 
avaliativos envolveram a autoavaliação discente, através da reflexão sobre suas práticas 
e a correção de suas ações, mediante novas tentativas de execução da mesma atividade.

IMPACTOS

O campo simulado permitiu aos docentes desenvolverem observações individualizadas 
dos discentes, identificando suas dificuldades, ansiedades e pontos de maior fragilidade. 
Com isso, pode-se direcionar melhor as simulações práticas, enfatizando a repetição e 
a correção de falhas. De acordo com os docentes dos campos de estágio hospitalares, 
assim como pelo relato dos próprios discentes, houve maior segurança na execução das 
técnicas e procedimentos quando em situações reais de atendimento, bem como menor 
número de erros corriqueiros. Os discentes se envolveram intensamente nos treinamentos 
e ansiavam por tê-los, justamente pela insegurança que apresentavam em se deparar com 
realidades nunca vividas por eles. Desta forma, o Campo Simulado cumpriu sua função 
em preparar os alunos para a prática real através da simulação realística e dos treinos 
dirigidos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com as observações feitas pelos docentes do 9º período do curso se 
Fisioterapia, bem como pelos discentes que participaram do Campo Simulado nos semestres 
2018.2 e 2019.1, o Campo Simulado foi de extrema importância para a preparação profissional 
destes, pois permitiu a rememorização de teorias e técnicas vistas há mais de 6 meses, 
possibilitou o treino de habilidades manuais e diminuiu a ansiedade e o nervosismo 
gerados pelo ambiente intimidador e desconhecido dos estágios hospitalares. Com isso, 
a capacidade de refletir e solucionar problemas reais durante os atendimentos pode se 
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manifestar com a minimização das interferências negativas da falta de experiência vivida 
neste contexto.
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AULA DADA, AULA ESTUDADA HOJE: 
SÍNTESE DE AULA COMO RECURSO PARA 

POTENCIALIZAR O APRENDIZADO DA 
ANATOMIA HUMANA

Simone Gomes Torquato

INTRODUÇÃO

Pierluigi Piazzi foi um professor italiano naturalizado brasileiro, falecido em 2015, que 
influenciou a educação brasileira com seus oito livros voltados ao treino da inteligência. 
Segundo ele, a inteligência pode ser ensinada, mas requer disciplina e algumas atitudes. 
Baseando-se na neurociência, Prof. Pier argumentava que a aprendizagem segue o ciclo 
circadiano, iniciando e se concluindo em 24 horas. Para que o conhecimento passe da 
memória de curto prazo para a de longo prazo, o estudante deveria realizar a aprendizagem 
ativa, utilizando caneta e papel, e que seu estudo deveria ocorrer no mesmo dia da aula 
ministrada, enfatizando que após dormir por mais de 30 minutos, as informações que 
não fossem utilizadas seriam descartadas pelo cérebro. A aprendizagem ativa facilita a 
memorização de longo prazo e torna o aprendizado mais rápido (PIAZZI, 2014). Sendo assim, 
seguindo os conceitos levantados pelo professor Pierluigi Piazzi, propõe-se este relato de 
experiência que tem por objetivo descrever como se logrou estimular a aprendizagem 
ativa no estudo da Anatomia Humana, através de sínteses de aula e mapas mentais, 
aumentando o rendimento dos alunos e diminuindo o índice de avaliações finais.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

A aprendizagem ativa proposta pelo Prof. Pierluigi Piazzi foi estimulada através de 
ferramentas de estudo já conhecidas, porém pouco valorizadas pelos alunos. Para que 
houvesse uma preparação para os estudos, no primeiro dia de contato com os alunos do 
1º período do curso de Fisioterapia, foi ministrada uma aula sobre como estudar, onde foi 
explicado como se processa a memorização no cérebro, métodos de estudo, organização 
do tempo, do ambiente de estudo e ciclo de estudo. Em seguida, os discentes foram 
orientados sobre as sínteses de aula, as formas e os recursos que poderiam ser utilizados 
para essa finalidade. Estas sínteses compostas pelas anotações que eles realizassem no 
caderno ou por mapas mentais, ambos realizados em sala de aula durante as explicações 
da professora (para aqueles alunos que tinham a necessidade de escrever para aprender), 
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ou um resumo ou mapa mental feito em casa (para aqueles que não conseguiam escrever 
sem se desconcentrar durante a aula). Desta forma, buscou-se respeitar as formas de 
aprendizagem, que possuem características individualizadas, incentivando o aluno a se 
autoavaliar e identificar como melhor aprender. As sínteses foram postadas por eles no 
ambiente virtual, no formato de fotografias dos cadernos (jpg). O prazo máximo para 
envio dos arquivos era de 48 horas após a aula. Na primeira unidade foram solicitadas 
seis sínteses de aula, tendo cada síntese o valor de 0,2 décimos. Na segunda unidade 
abriram-se 4 sínteses de aula, valendo 0,1 décimo cada uma.

IMPACTOS

Nas avaliações da primeira unidade, que pontuavam de 0 a 5, pode-se perceber que 
a maioria dos alunos que obtiveram notas acima de 3 haviam postado mais de 3 sínteses 
de aula. O mesmo comportamento se repetiu na segunda unidade. Poucos foram os 
alunos que fizeram todas as sínteses e ficaram com rendimento abaixo de 3. Entretanto, 
uma observação mais detalhada indica que alguns destes alunos apresentam dificuldades 
de compreender a Anatomia Humana. Ao Final do semestre, apenas 11 entre 47 alunos 
necessitaram se submeter à avaliação final. Em 2018.1, dos 18 alunos matriculados, 7 
tiveram que fazer avaliação final, e em 2018.2, dos 19 alunos, 10 fizeram a prova final 
(conforme gráfico em anexo). Fica evidente que os resultados foram otimizados em relação 
ao rendimento dos alunos. A representante de turma do semestre 2019.1 foi questionada 
quando ao impacto das sínteses de aula na aprendizagem dos alunos de sua turma e 
para ela própria. A mesma e outras alunas fizeram um vídeo explicando que as sínteses 
facilitaram a aprendizagem, por força-las a estudar no mesmo dia ou no dia seguinte à aula 
dada. Como uma das formas de sintetizar as aulas foi por mapas mentais, alguns alunos 
se identificaram com a ferramenta, passando a ter como hábito fazer mapas mentais, 
inclusive para outros componentes curriculares, como Citologia e Histologia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após análise dos resultados das avaliações da primeira e segunda unidades, pode-se 
considerar eficaz a metodologia utilizada no componente curricular Anatomia Humana, 
posto que o componente explora mais acentuadamente a memória visual, que é treinada 
e potencializada por meio das sínteses de aula e dos mapas mentais. Bem como a revisão 
ou a leitura do tema explicitado em sala de aula nas primeiras 48 horas após a aula fazem 
com que as informações sejam sedimentadas na memória de longo prazo, influenciando 
no rendimento final dos estudantes. Alguns alunos ficaram fora do padrão da maioria, 
ou seja, fizeram as sínteses de aula, mas ficaram com rendimento abaixo de 3 pontos. 
Fato que pode ser explicado pela existência de dificuldades pontuais com o estudo dos 
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conteúdos, provavelmente por terem esses alunos outras formas de aprendizagem mais 
acentuadas, como a  memorização auditiva.
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TRILHA DO CONHECIMENTO

Thully Gleice Marinheiro Leonardo
Carlindo Maxshweel Querino da Silva

Angélica Barros Araújo
Camila Estefany Santos Silva

Eloíza Félix Matias

INTRODUÇÃO 

Dentre as competências e habilidades previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
do Curso de Graduação em Enfermagem, espera-se que o egresso possa lidar com 
situações de atenção à saúde, tomada de decisões, que ele saiba se comunicar para manter 
um relacionamento interpessoal favorável às suas ações, que tenha um perfil de liderança 
e que saiba administrar e gerenciar todos os recursos físicos e materiais disponíveis para 
sua atuação profissional. Nesta perspectiva, concerne ao docente oportunizar mecanismos 
adequados ao processo de ensino-aprendizagem, de maneira ativa, na qual o estudante 
possa subsidiar os conhecimentos teóricos a partir do contato com a prática. A Corrida de 
Orientação (CO), considerada uma modalidade esportiva, utiliza-se de recursos geográficos 
como ferramentas de orientação para a execução de tarefas que proporcionem a integração 
de saberes individuais e coletivos, a fim de chegar ao ponto final. Neste sentindo, a Trilha 
do Conhecimento (TC) baseou-se na CO, onde foram dispostos pontos estratégicos com 
a proposta de execução de procedimentos de Enfermagem e para localizá-los, os alunos 
manusearam mapas, orientados pelo espaço físico do campus, objetivando realizá-los 
em menor tempo. Considerando a prática da TC como recurso metodológico, dentro 
do curso de Enfermagem, sua realização ocorreu entre as turmas do sétimo e oitavo 
período, dos turnos manhã e noite, com intuito de promover um momento de revisão 
dos conteúdos teórico-práticos estudados desde o primeiro período, relacionando-se 
como uma estratégia para o fortalecimento de conceitos inerente à construção do perfil 
profissional do enfermeiro. Este trabalho apresenta o relato de experiência dos docentes 
e discentes sobre o processo de implementação e execução da TC, objetivando relatar o 
método de construção e aplicação deste recurso didático como proposta de intervenção 
nas turmas de graduação.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

O desenvolvimento da TCH partiu da disposição de 10 pontos, sendo 5 principais e 
5 acessórios, estrategicamente espalhados pelo campus do UNIPÊ, com procedimentos 



PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DA VII SAPIENS140

de Enfermagem a serem executados pelos participantes. Em cada ponto, encontravam-
se professores ou monitores das Unidades Curriculares (UC) às quais elas faziam parte, 
tornando-os responsáveis pela avaliação dos conhecimentos e habilidades dos discentes 
para a efetuação da prova. Deste modo, todas as equipes tiveram que passar pelos pontos 
principais de maneira obrigatória, entretanto, caso o desempenho da equipe não fosse 
satisfatório na realização do procedimento, ela seria direcionada aos pontos acessórios, 
prolongando assim, o seu tempo na TC. A equipe que realizou todas as práticas presentes 
nos 5 pontos principais e em menor tempo foi a vencedora. As atividades principais foram 
Acesso Venoso Periférico em Membro Superior, Reanimação Neonatal, Degermação das 
Mãos, Aspiração de Vias Aéreas e Eletrocardiograma, e as acessórias foram Sondagem 
Orogástrica, Cálculo de Idade Gestacional, Administração de Medicamentos por Via 
Intramuscular, Aplicação da Escala de Coma de Gasglow e Ressucitação Cardipulmonar 
em Adulto, vinculados às UC Semiologia e Semiotécnica do Cuidado Humano II, Assistência 
Integral de Enfermagem à Saúde da Mulher e RN e Assistência de Enfermagem em Unidades 
Complexas (Centro Cirúrgico e Unidades de Terapia Intensiva). Para sua realização, 
as equipes foram compostas por 4 alunos selecionados por sua respectiva turma, em 
seguida, foram encaminhados para a entrada do Espaço de Vivências Acadêmicas (EVA), 
onde cada equipe recebeu um mapa do UNIPÊ. Ressalta-se a integração das atividades 
por mérito do trabalho em equipe e suas execuções com agilidade e qualidade, mesmo 
que limitados devido à pressão pessoal e coletiva, conceito enraizado na atuação do 
profissional pertinente à visão social da Enfermagem.

IMPACTOS 

Ao término da atividade, percebeu-se a interação das equipes e os diferentes níveis 
do saber foram fundamentais para o resultado positivo dos discentes. Sendo relacionada 
como uma proposta que deveria ser utilizada na Semana de Introdutório das turmas do 
P7 e P8 que vão iniciar os Estágios Supervisionados I e II, respectivamente. Ressalta-se a 
aplicação de habilidades socioemocionais pelos educandos na construção de um trabalho 
uniforme e enriquecedor tanto pessoal quanto coletivamente, que pudesse resgatar 
competências inerentes ao cuidado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A utilização da TCH, como recurso metodológico, oportuniza a integração de saberes 
teórico-práticos, inter-relacionados de forma coesa e criteriosa, diversificando o processo 
de ensino-aprendizagem. Ademais, correlacionam-se aspectos relevantes à formação 
profissional do enfermeiro, junto às necessidades crescentes de relacionamentos 
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interpessoais que coadunem em uma atividade laboral eficaz e condizente com a 
importâncias das ações tanto do indivíduo quanto da equipe.
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O TRIVIUM: UM MÉTODO DO SÉCULO 
II APLICADO NO SÉCULO XXI NUMA 

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM ATIVA

Vânia Paiva Martins

INTRODUÇÃO

A racionalidade científica do século XX fragmentou o conhecimento e ao mesmo tempo 
unificou as visões diversas e complexas do mundo globalizado. Neste contexto, percebe-
se que a globalização através da mídia tem provocado no século atual, uma expansão 
de um conhecimento fragmentado, superficial e veloz. O discente tem acesso a diversos 
saberes na maioria das vezes desconectados e sem avaliações críticas necessárias para a 
apreensão do conhecimento. 

Uma consequência deste fato é a constatação de uma grande dificuldade por parte 
dos alunos na análise de textos e na compreensão do conhecimento em sala de aula. 
Após a percepção destas dificuldades em sala de aula no curso de engenharia civil em 
que muitos alunos não conseguem entender nem mesmo as questões apresentadas e 
sempre apresentando respostas prontas e superficiais sobre os assuntos abordados, 
verificou-se a necessidade de novos métodos. É preciso o desenvolvimento de formas e 
ferramentas didáticas para desenvolver a capacidade do discente em entender a verdade, 
descrever de forma lógica esta verdade e saber rebater a questão apresentada sem ser 
levado pelo achismo. 

Recentemente foi publicado no Brasil a tradução do livro O Trivium, sobre as Artes 
Liberais da Lógica, Gramática e da Retórica, escrito pela irmã Miriam Joseph. Trata-se de 
um de um projeto de educação que remonta ao século II e foi colocado em prática durante 
toda a Idade Média, preparando os jovens para uma vida de aprendizagem através das 
artes liberais e que consistiam no total em sete ramos do conhecimento divididos em 
“trivium”, aquelas pertinentes à mente e o “quadrivium”, aquelas pertinentes à matéria. 
(JOSEPH, 2008 e MARTINEAU, 2014).

Este sistema de educacional começou a entrar em declínio no século XIV, sendo extinto 
após o Renascimento e, somente em 1935, a irmã Miriam Joseph resgatou, traduziu e 
aplicou em universidades católicas americanas este método. Esta educadora percebeu 
que esta abordagem destrava a força do intelecto, ou seja, desenvolve no educando e 
desejo e a capacidade de apreensão do conhecimento.

As artes liberais utilitárias, ou servis, permitem que alguém seja um servidor – 
de outra pessoa, do Estado, de uma corporação, de uma profissão - e que 
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ganhe a vida. As artes liberais, em contraste, ensinam a viver, treinam as 
faculdades e as aperfeiçoam, permitem a uma pessoa elevar-se acima de 
seu ambiente material para viver uma vida intelectual, uma vida racional 
e, portanto, uma vida livre para adquirir a verdade. Jesus Cristo disse: ‘E 
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará’ (João 8,32). (JOSEPH, 
2008, p. 29).

 As figuras 01 e 02 descrevem em que consistem as sete artes liberais TRIVIUM e 
QUADRIVIUM.

Figura 01

Fonte: Joseph, 2008 e elaborado pela autora

Figura 02

Fonte: Joseph, 2008 e elaborado pela autora
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DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

A experiência docente pessoal em sala de aula e as dificuldades enfrentadas pelos alunos 
levou a uma construção de um método baseado nas artes liberais do Trivium (lógica, gramática e 
retórica). A intenção foi trabalhar numa aprendizagem ativa o conhecimento através da lógica que 
“trata da coisa tal como ela é conhecida”, a gramática que “trata da coisa como ela é simbolizada” 
e da retórica que “trata da coisa tal como ela é comunicada”, (JOSEPH, 2008, p. 33).

O método elaborado consiste nas seguintes etapas:
1. O assunto ou tema a ser trabalhado deve ser entregue aos alunos antes do dia previsto 

para a sua aplicação para ser estudado e discutido pelos integrantes dos grupos; 
2. Deve ser explicada antes a elaboração da “lógica” para que os alunos em equipes 

elaborem um esquema (utilização da “gramática” através da combinação de símbolos) 
com a definição do fato ou tema, suas causas com as devidas argumentações (no 
mínimo três) e respectivos exemplos e, por fim, as consequências ou soluções 
(também no mínimo três) sobre o assunto ou tema; (Figura 03)

3. No dia da realização da atividade formativa, divide-se a sala conforme os possíveis 
personagens envolvidos no tema;

4. Realiza-se a “retórica” com cada personagem defendendo a sua posição tendo 
como premissa somente a verdade existente no texto, artigo ou notícia apresentado 
anteriormente.

Na figura 03, está o modelo da “gramática” ou esquema a ser desenvolvido pelos 
alunos antes do dia da realização da atividade.

Figura 03

                                                            Fonte: Autora
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Exemplo da prática:
Na aula do componente Introdução à engenharia e sustentabilidade o conteúdo era a 

estratégia “Produção mais limpa” aplicada num canteiro de obra e foi entregue um artigo 
sobre este assunto. Neste caso, o “fato” era a “aplicação da estratégia num canteiro de 
obra”, as causas tratavam do porquê da necessidade da implantação e as consequências, 
eram as descrições das ações dos personagens e entidades citadas no artigo, como as 
empresas da construção civil, o CONAMA _ Conselho Nacional do Meio Ambiente e o CNTL_ 
Conselho Nacional de Tecnologias Limpas.

Em sala de aula, antes do início da “retórica” ou debate, foi elaborada a “lógica” e 
a respectiva “gramática” ou esquema no quadro com todos os alunos presentes para 
que a atividade fosse realizada conforme a “verdade” contida no artigo estudado. A 
seguir, definiram-se os personagens que deveriam ser assumidos pelos alunos divididos 
em grupos: engenheiros, empresários, operários da construção civil, representantes do 
CONAMA e representantes do CNTL. Os grupos antes do debate discutiram suas posições 
diante do assunto. 

Durante a “retórica”, os grupos perguntam e respondem questões entre si enquanto 
que o professor funciona como um mediador para incentivar o debate e evitar desvios do 
conteúdo do artigo e para corrigir alguma distorção conceitual.

IMPACTOS 

O principal impacto foi o desenvolvimento da capacidade dos alunos em analisar, 
debater sobre fatos reais, ou seja, “da coisa tal como ela é conhecida” com desenvoltura e 
segurança incorporando visões distintas da questão através dos personagens representados 
e sem sair do conteúdo fornecido. Os resultados desta atividade foram excelentes, porque 
eles aprenderam o assunto (o debate com questionamentos ajuda na fixação), exercitaram 
o entendimento com esquemas (“lógica” e “gramática”) e fizeram uma discussão ou 
retórica coerente e sem achismos.

Este método também foi aplicado nas atividades formativas dos componentes Ética 
e cidadania e Sociologia. Todas as experiências foram elogiadas pelos próprios alunos e 
contribuíram qualitativamente nas avaliações durante o semestre.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As artes liberais do Vitruvium como método educativo e de preparação para a 
aprendizagem praticado no século XX é muito eficaz no século XXI, quando utilizado para 
desenvolver competências perdidas na complexidade do mundo moderno. O esquema 
desenvolvido baseado nos três caminhos das artes liberais explicitadas no VITRUVIUM 
é uma excelente ferramenta didática para resgatar no discente o raciocínio lógico e a 
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comunicação através da retórica. Além disto, esta experiência de aprendizagem ativa pode 
ser aplicada nas diversas formações acadêmicas em distintos saberes do conhecimento. 
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