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APRESENTAÇÃO 

 

 

O presente volume apresenta resultados do II Encontro Integrado 
de Monitoria, Pesquisa, Extensão do Unipê, realizado em 
formato híbrido, caracterizando um momento de integração 
entre monitores, extensionistas e pesquisadores, além da 
participação de Grupos de Estudo e Ligas Acadêmicas com o III 
Encontro de Grupos de Estudo e Ligas Acadêmicas realizado 
dentro do EIMPEX. 
 
O III EIMPEX foi realizado dias 19 e 20 de novembro de 2021, de 
forma híbrida, e com a temática: "Inovação, renovação e 
transformação: educação como responsabilidade compartilhada.  
 
Todos os trabalhos apresentados nesse volume representam 
esforços de alunos e professores do Unipê, visando discussões 
sobre inovação, empreendedorismo e difusão de conhecimentos 
obedecendo sempre a missão, visão e valores institucionais. 

 

  



 
 

SUMÁRIO 

 

 

EIXO 1 – EXTENSÃO 5 
EIXO 2 – PESQUISA 202 
EIXO 3 – LIGAS ACADÊMICAS 225 
EIXO 4 –MONITORIA 248 

 

 

 

 

 



 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO 1 - EXTENSÃO 

 

  



 

7 
 

ANÁLISE DOS DADOS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA 

POPULAR (CAJUP) 

 

Curso promotor do projeto: Ciência da Computação 

Cursos integrados: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão da Tecnologia 

da Informação, Redes de Computadores e Sistemas para Internet  

Coordenador: Prof. Ms. Walace Sartori Bonfim  

Colaboradores: Prof. Ms. Álvaro George Rosas de Albuquerque  

Discentes:  

Arthur Henrique de Lucena Paiva 

Jonas de Araújo Paiva 

Lília Ribeiro Cantalice 

Lucas de Medeiros Amorim 

Renata Alves Dantas 

 

Período no qual o aluno pode participar: Todos os períodos  

Público alvo Beneficiários do projeto: (X) alunos – UNIPÊ, (X) Comunidade, ( ) 

funcionários e colaboradores – UNIPÊ ( ) Outros: Quais?  

 

Local onde o projeto se desenvolve: Campus Universitário, Bloco K 200 e CT 04 

 

Resumo: “Dados são o novo petróleo”. Esse clichê dos dias atuais evidencia o valor 

que os dados possuem, se utilizados de forma estratégica, por empresas, indústrias, 

organizações, instituições, projetos, enfim... aos detentores de dados. Se há dados, 

eles podem ser utilizados em prol do desenvolvimento de um negócio, ou seja, aplicar 

a análise de dados visando cada vez mais transformá-los em conjuntos de 

informações para que possam corroborar no desenvolvimento do negócio. Pensando 

nisso, foi proposto fazer uma análise dos dados do projeto de extensão do curso de 

Direito do UNIPÊ, chamado de Centro de Atendimento Jurídico Popular (CAJUP). O 

CAJUP teve início em meados de 2002 com o intuito de prestar atendimento jurídico 

e levar informações sobre as diversas áreas do Direito para a população das 

comunidades de João Pessoa. A partir do crescimento do interesse por parte dos 

alunos, o projeto tomou corpo e continuou seu crescimento ano após ano, chegando 
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a atender pessoas não só de João Pessoa, como também das cidades circunvizinhas 

e por muitas vezes de até outros estados. O crescimento do projeto bem como seu 

valor social, principalmente para a população desassistida juridicamente, chamou 

atenção e em busca de ajudá-los a compreender a amplitude do projeto, a equipe de 

TI tentou explanar com os dados que estavam ao alcance e assim realizar uma análise 

de dados dos atendimentos do projeto. Até então, nunca se havia realizado tal análise 

dos dados. O CAJUP não tinha conhecimento sobre o potencial e valor que os dados 

coletados por eles poderiam contribuir para o entendimento do projeto e assim orientá-

los nas tomadas de decisões. Com todas as dificuldades para o levantamento dos 

dados pois, estavam todos escritos em papel e armazenados na sala do projeto, 

dentro do UNIPÊ, que na época estava fechado devido à Pandemia, além de muitos 

dados faltantes, a equipe de TI conseguiu contribuir definindo o perfil do público-alvo 

do CAJUP, as quais regiões da cidade houveram mais buscas pelo atendimento, quais 

áreas do Direito as pessoas buscam atendimento/orientação do CAJUP. Para isso, foi 

utilizado o Excel, para armazenamento dos dados e o Power BI para análise e 

visualização gráfica dos dados. 

 

Palavras-chave: Dados, Análise de Dados, Tomada de Decisões, CAJUP, Power BI. 

 

Objetivos: Apresentar ao discentes ferramentas de análise de dados com vista a se 

capacitar no mercado de trabalho, principalmente na área de Business Intelligence. 

Para tal, preparou-se um ambiente com dados que representam o mercado através 

do projeto de extensão do curso de Direito (CAJUP) cumprindo assim demandas de 

análises de dados, gerando relatórios e análise da documentação fornecida e ao final 

entregar ao cliente um relatório com Dashboards sobre a visão geral do projeto de 

extensão comunitária.  

 

Metodologia: De início, foi marcado uma reunião entre os integrantes da equipe de 

análise de dados da Fábrica de Software (inclui-se aí os alunos extensionistas, o Tech 

Leader da equipe e o Coordenador da FS) com a coordenadora do projeto CAJUP, 

cujo fora a cliente do referido projeto. Nessa reunião, foi passado às necessidades 

que o CAJUP possuía e o desejo de aprimoramento do projeto, visto seu crescimento 

perante o interesse dos alunos de Direito, possibilitando uma organização e visão 
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mais estratégica para os próximos semestres do mesmo. Foi fornecido pelo cliente 

dois arquivos nos quais eram utilizados pelos extensionistas para anotar os dados dos 

clientes do CAJUP. Além disso, conversou-se sobre o CAJUP em si, como é sua 

atuação e seu propósito perante a comunidade. A partir dessa reunião, ficou traçado 

que as análises poderiam ser realizadas, a priori, para atender as necessidades do 

CAJUP. O segundo passo, foi a coleta de dados em si. Nesse momento, surgira a 

primeira dificuldade. Os dados estavam todos escritos em papel, guardados em 

pastas dentro de uma sala no UNIPÊ, que no momento estava completamente 

fechado devido à pandemia do Corona Vírus. Por fim, a coordenadora do CAJUP 

conseguiu acesso à sala e pegou as pastas que continham os papéis com os dados 

dos atendimentos realizados pelo CAJUP até então. Ainda na parte da coleta de 

dados, mas uma dificuldade apareceu. Como já mencionado, todos os dados não 

estavam digitalizados e vários deles com escritas e textos diferentes, pois, na maioria 

dos casos, quem preenchia o formulário eram os próprios clientes. Com tudo isso, foi 

necessário escanear página por página para digitalizar os documentos e fazer a 

divisão entre os integrantes da equipe de dados. Próxima missão: passar todos os 

dados do papel para o Excel. Concluída a segunda etapa da coleta de dados, foi 

designada a terceira etapa, a limpeza dos dados. Essa etapa foi toda realizada no 

Power BI. Colocar os dados padronizados, eliminar possibilidade de dupla contagem, 

como por exemplo, plural e singular, acentuação e sem acentuação, escrita com 

maiúsculo e minúsculo, numeração decimal ou romana representando o mesmo dado, 

avaliar os dados faltantes, eliminar duplicidade de dados. Por fim, era o momento da 

quarta etapa, que foi a visualização gráfica dos dados. Nessa etapa, construiu-se 

dashboards para a caracterização do perfil do público alvo do CAJUP, e dashboards 

referentes aos dados dos atendimentos dos anos de 2016, 2018 e 2019. A partir da 

visualização gráfica dos dados, foi possível enxergar melhor os números e trazer 

informações relevantes para o projeto e que o próprio CAJUP não havia enxergado 

ainda. E para concluir a quinta e última etapa foi elaborar uma apresentação dos 

resultados e por seguinte, apresentá-los para o nosso cliente, a coordenadora do 

CAJUP.  

 

Resultados: Desde a necessidade de propor algum projeto inovador na área de 

dados, o gestor da fábrica buscou estreitar laços com diversas áreas, fazendo com 
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que os extensionistas do Projeto de Extensão Fábrica de Software do UBTech Office 

(FS) atuem com iniciativa, desenvolvendo novas competências, que á da Business 

Intelligence. Durante o semestre de 2020.1, foram realizadas análises de dados 

buscando aplicar as melhores práticas atuais do mercado profissional para assegurar 

o objetivo de oferecer um ambiente profissional para a prática e formação do discente. 

Com isso A partir do levantamento e subsequente análise dos dados digitalizados, foi 

possível chegar a diversas conclusões e insights acerca de uma visão geral do projeto, 

conforme demonstra na figura 1 abaixo, dos atendimentos do CAJUP, enfim de uma 

visão geral do público-alvo e atendimentos do projeto e assim sugerimos algumas 

ações para o cliente. 

 

Figura 1: Total atendimentos CAJUP 

 

Fonte: Próprio Autor. 

  

figura 2: Crescimento atendimentos CAJUP 

 

Fonte: Próprio Autor. 

 



 

11 
 

E conforme demonstrado abaixo, na figura 3, as diversas áreas de 

atendimentos e encaminhamentos do CAJUP. 

 

Figura 3: Tipos de atendimento 

 

Fonte: Próprio Autor. 

 

Cronograma: As atividades do Projeto de Extensão Fábrica de Software do UBTech 

Office são realizadas de segunda a sexta-feira, das 14:00hs às 18:00hs no Bloco K220 

e CT04.  

 

Acervo fotográfico:  
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CONSTRUÇÃO DE OFICINA INFANTIL DIGITAL: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

Andeson Mayk de Oliveira Maia Costa¹ 
Andrea de Souza Silva¹; Angélica Augusto dos Santos¹ 

Havi Barbosa¹ 
Laísa Coeli Torres Duarte¹ 

Larissa Leite Duarte Barros¹ 
Letícia Firmino Guedes¹ 

Lucas de Oliveira Costa¹ 
Rozileide Martins Simões Candeia² 
Thully Gleice Marinheiro Leonardo² 

 
1 Discente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário de João Pessoa – 

UNIPÊ; 
2 Docente do curso de Enfermagem do Centro universitário de João Pessoa UNIPÊ; 

E-mail: andeson.mayk@hotmail.com 
 

RESUMO 

 

Objetivo: relatar a experiências de alunos extensionistas na realização de oficinas 

por meio das mídias digitais, onde realizaram a prática de atividades lúdicas. 

Metodologia: trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, ocorrido 

através das mídias digitais, em que a prática de atividades lúdicas foi realizada no dia 

22 de setembro de 2020. Resultados: a experiência vivenciada pelos discentes do 

projeto Anjos da Enfermagem foi inigualável na vida acadêmica de cada um, 

possibilitando a inovação e reconstrução de ideias e práticas na perspectiva de 

continuar contribuindo com a saúde e a sociedade, em tempos de pandemia. Um dos 

principais e mais evidentes desafios apresentados, foi a utilização do meio virtual 

como veículo de transmissão dessa experiência, apesar disso percebe-se que a 

proposta utilizada correspondeu muito bem as expectativas esperadas e as metas 

estabelecidas no momento do planejamento das oficinas. Considerações Finais: a 

cerca de tudo que foi vivenciado e relatado é possível observar a significância das 

atividades realizadas. Faz-se necessário a busca por adaptações e por novas 

atividades lúdicas 

 

Descritores: Enfermagem. Anjos da Enfermagem. Relato de Experiência.  

 

mailto:andeson.mayk@hotmail.com
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho relata a experiência vivenciada por alunos extensionistas 

no projeto de extensão Anjos da Enfermagem, na produção de oficinas digitais de 

pintura, slime e massinha caseira, voltadas para crianças. Diante esse cenário atual 

de pandemia COVID19, fez-se necessário uma abordagem diferente para acessar o 

público-alvo do projeto. Por meio das mídias digitais foi possível a criação das oficinas 

com o intuito de promover atividades lúdicas, a fim de garantir os direitos à educação 

e ao brincar, além de favorecer condição do desenvolvimento afetivo e social.  

Segundo Costa (2016) as mídias digitais propiciam experiências culturais 

através de interações diversificadas, permitindo a crianças e adolescentes 

apropriarem-se do conteúdo e da comunicação baseados em suas necessidades, 

motivações e interesse. As atividades e oficinas estão sendo inseridos na rotina diária 

das crianças e dos familiares que oferece um respiro para o enfrentamento dos dias 

atuais. Ou seja, um meio de se divertir sem sair de casa, modo lazer, aprendizagem.  

Chagas (2016) diz a tecnologia tende a despertar a necessidade de ampliar o 

conhecimento, propiciando diferentes formas de aprendizado, dentro e fora do 

ambiente escolar. Auxilia, de forma lúdica, o desenvolvimento de habilidades sociais 

e de comunicação, além de possibilitar o contato com diferentes realidades e estimular 

a tolerância e o respeito às diversas opiniões e culturas.   

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo do presente trabalho é relatar a experiências de alunos 

extensionistas na realização de oficinas por meio das mídias digitais, realizaram 

prática de atividades lúdicas. A proposta da oficina foi ensinar as crianças a criarem 

sua própria massinha, slime e tintas caseiras de maneira dinâmica e sustentável. 

 

METODOLOGIA  

 

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, realizado através 

das mídias digitais no mês de setembro de 2020, transmitido pela plataforma TWITCH 

cujo o público alvo foram crianças de diversas faixas etárias.  
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DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

O presente relato descreve o evento realizado por estudantes extensionistas 

do Projeto de Extensão Anjos da Enfermagem, no mês de setembro de 2020 através 

do evento, CICLO DE WEBINARES E MOSTRA DE ARTES PLÁSTICAS: 

EXPERIMENTOS, dividido em oficinas, OFICINA DE MASSINHA DE MODELAR E 

TEATRINHO DE SOMBRAS, A ARTETERAPIA COM CRIANÇAS, PRODUÇÃO DE 

TINTAS CASEIRAS, OFICINA DE SLIME, por meio do Centro Universitário de João 

Pessoa - UNIPÊ. A programação das oficinas aconteceu em 4 encontros remotos, 

realizados através da plataforma TWICH centradas nos seguintes eixos: OFICINA DE 

MASSINHA DE MODELAR E TEATRINHO DE SOMBRAS, em que, foram 

apresentadas algumas possibilidades de atividades pedagógicas para a educação 

infantil, utilizando de materiais domésticos para produzir massinha de modelar caseira 

e um teatrinho de sombras com rolo de papel higiênico, que consiste numa lanterna 

mágica, onde através da lanterna encaixada no rolo de papel são projetadas sombras 

divertidas. A ARTETERAPIA COM CRIANÇAS, onde foi aplicado métodos para 

produção de tintas caseiras com uso de materiais domésticos. OFICINA DE SLIME, 

em que, também se utilizou materiais caseiros para a produção de slime, que consiste 

em uma geleca ou amoeba moderna e colorida, que estimula a imaginação e 

criatividade das crianças.   

A oficina aberta ao público teve participações da comunidade interna e externa 

do Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ com o propósito de aplicar métodos 

pedagógicos de educação infantil para a interação das crianças com seu meio familiar, 

a fim de evidenciar processos de desenvolvimentos neuropsicomotores e processos 

psicológicos diante os obstáculos enfrentados com o cenário da pandemia. No 

momento da apresentação a interação com o público que esteve presente e sua 

participação foi fundamental, os comentários estimularam cada vez mais a prosseguir 

e concluir com êxito a oficina. O feedback foi ótimo, tiraram dúvidas e alguns até 

produziram junto conosco.  

A experiência foi ímpar na vida pessoal e acadêmica dos extensionistas, pois, 

foi possível contemplar todo o processo de readaptação e colocar em práticas alguns 

aprendizados vistos de forma teórica até então apenas em sala de aula, e mesmo em 
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tempos difíceis podemos contribuir com a saúde e desenvolvimento psicossocial de 

uma população tão afetada pela pandemia.  

Após o fim da apresentação tendo o feedback positivo, de que muitos 

participantes aprenderam e conseguiram realizar as oficinas em seus lares. Foi 

identificado pelos discentes que estão no caminho certo para se tronarem bons 

profissionais e saber a significância e o valor de fazer a diferença na vida do próximo, 

sendo assim, continuar evoluindo como seres humanos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em um contexto de pandemia foi preciso reinventar, inovar e reconstruir ideias 

e práticas, na perspectiva de continuar contribuindo com a saúde e a sociedade, além 

de tentar minimizar os conflitos existentes nesse cenário de caos que a construção de 

oficinas interativas pareceu uma boa opção para levar aprendizado através do lúdico. 

Foi a partir do evento idealizado pela COMPEX que surgiu as oficinas de slime, teatro 

de sombras e massinha caseira realizadas pelos participantes do projeto de extensão 

“Anjos da enfermagem” e “Humaniza Unipê” onde através do meio virtual foi possível 

repassar o aprendizado de forma que era apresentado o passo-a-passo, para que as 

crianças que acompanhavam, pudessem realizar em casa.  

A dinâmica realizada tinha a proposta de promover um aprendizado sensorial, 

onde se podia ensinar a criança sobre a paciência e compartilhamento, sendo 

perceptíveis também benefícios como: cuidado e responsabilidade para misturar os 

ingredientes na proporção correta; permitir a experimentação de novas texturas; 

criatividade para elaborar novas receitas e pensar em ingredientes originais; interação 

com os pais ou colegas na hora de fazer o que estava sendo proposto além de se 

contribuir para o desenvolvimento psicomotor. 

O evento contribuiu de forma muito significativa no crescimento dos discentes, 

onde os mesmos puderam adquirir novas habilidades, para além de ensinar novas 

técnicas via acesso remoto. Logo, essa experiência faz-se muito importante, pois ao 

mesmo tempo em que contribui com crescimento pessoal, acadêmico e profissional 

dos discentes que levam essa experiência no currículo, tem ainda mais significado por 

se tratar de uma contribuição social. 
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Dentre os desafios, o principal e mais evidente foi à utilização do meio virtual 

como veículo de transmissão dessa experiência, pois além da grande possibilidade 

de ocorrer problemas técnicos (falhas na conectividade, lentidão, queda de energia), 

havia também a dificuldade de aplicação da metodologia de ensino devido as 

distrações relativas ao ambiente físico e virtual. Todavia, percebemos que a proposta 

utilizada respondeu muito bem as metas que foram estabelecidas no momento do 

planejamento das oficinas, sendo esclarecidas todas as dúvidas para que os 

participantes pudessem compreender e realizar em casa, resultando numa 

experiência pessoal de superação e grupal de cooperação e criatividade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A cerca de tudo que foi vivenciado e relatado é possível observar a significância 

das atividades realizadas, as oficinas estimulam no desenvolvimento das crianças e 

traz novas possibilidades para momentos de aprendizado no dia a dia com os seus 

pais em meio ao cenário atual e acrescenta aos discentes técnicas e habilidades por 

meio da prática exercida. Faz-se necessário a busca por adaptações e por novas 

atividades lúdicas ampliando assim as formas de conhecimento e de socialização com 

outras crianças, estimulando-as a desenvolver novas habilidades durante seu 

desenvolvimento. 
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APOIO À INCLUSÃO DIGITAL 

 

Curso promotor do projeto: Ciência da Computação 

Cursos integrados: Sistemas para Internet, Gestão de Tecnologia da Informação, 

Redes de Computadores, Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

Coordenador(a): Prof. Ms. Leandro Figueiredo Alves 

Colaboradores(as): Prof. Ms. Jadilson Alves de Paiva 

Discentes: 

Karoline Lyra de Vasconcelos 

José Lopes Sobrinho Neto 

 

Período no qual o aluno pode participar: a partir do 1o. período 

Público alvo Beneficiários do projeto: ( X ) alunos –UNIPÊ, ( X ) Comunidade, ( X 

) funcionários e colaboradores –UNIPÊ ( X  ) Outros: Empresas colaboradoras, ONGs 

Local onde o projeto se desenvolve:  Os trabalhos são desempenhados na Sala M 

245  

 

Resumo: 

 

O Projeto de Apoio à Inclusão Digital (AID) acontece no Unipe há mais de 15 

anos, idealizado por um docente e egresso de nossa Coordenação, que quando 

aluno realizou uma campanha para arrecadar peças de computador a fim de montar 

um computador funcional para um humilde colega de turma estudar no curso de 

Ciência da Computação. 

  O Projeto AID nestes anos fez parcerias e recebeu doações de diversas 

empresas de serviços, comércio, indústrias e repartições públicas, tendo entregue 

mais de 2000 (dois mil) computadores reparados, testados e em pleno funcionamento 

para a sociedade, dentre alunos de baixa renda da Instituição, filhos de funcionários 

da Instituição, escolas de informática (como o outro Projeto de Extensão Escola de 

Computação Solidária da nossa Coordenação UBTECH TI) e Organizações Não 

Governamentais de projetos sociais atuantes em nossa cidade e com impacto na 

Inclusão Digital da população local e de municípios adjacentes. Todos os 

computadores são recondicionados e configurados com Softwares Livres como Linux, 
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e equipamentos e peças defeituosas são encaminhados para empresas de reciclagem 

de eletrônicos. 

 

Palavras chaves: Inclusão Digital, Recondicionamento, Educação, Reciclagem, 

Sustentabilidade 

 

Objetivos geral e específicos:  

 

Campanhas de arrecadação com empresas, repartições e sociedade em geral 

para doação de equipamentos de informática completos ou em partes, em 

funcionamento ou não. 

O material recebido é triado (separado em partes, higienizado, testado) e catalogado. 

Montamos partes compatíveis para completar um computador funcional, instalamos 

softwares livres e testamos todas as funcionalidades para encaminhamento para 

doação.  

 Os equipamentos ou partes sem funcionamento são encaminhados para 

reciclagem. 

 Durante o desempenho das atividades, capacitamos os alunos voluntários de 

qualquer curso da Instituição para montagem e manutenção de computadores, porém 

no momento de isolamento social, estamos desempenhando apenas atividades de 

aprendizagem de Montagem e Manutenção de Computadores através de curso com 

certificação internacional Cisco Networking Academy IT Essentials, disponibilizado 

gratuitamente para todos os extensionistas por parceria da Instituição com a Cisco. 

 As atividades essenciais do projeto que exigem presença física em laboratório 

no Unipe estão sendo desempenhados em caráter excepcional pelos coordenadores, 

observando todos os protocolos sanitários. 

 

Metodologia de execução:  

 

Todas as fases para recepção de material, triagem, catálogo, montagem e 

testes são descritos nos fluxos abaixo. Paralelamente, desempenhamos aulas de 

capacitação.  
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Processo de Homologação de computador montado 
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Processo de Montagem e Teste e Processo completo das atividades do AID 

Resultados alcançados/esperados: Desde o início das atividades, já foram 

entregues mais de 2000 (dois mil) computadores funcionais para a sociedade. Este 

ano foram entregues 18 computadores, todos para estudantes. 

Histórico do número de beneficiários atendidos até 2020.1: Foram doados 18 

computadores, todos para estudantes, apenas um receptor não é aluno Unipê, o filho 

de um segurança da Instituição. 

Cronograma de execução do projeto: Acesso às instalações da Instituição em 

excepcionalidade e seguindo os procedimentos sanitários, com limite de 5 pessoas 

na Sala 245 do Bloco M, uma vez por semana, usualmente nas sextas, das 14 às 19h 

para desempenho das atividades do Projeto, recepção e doação de equipamentos na 

portaria da Instituição. 

 

Acervo fotográfico: 

 
Recepção de doação de equipamentos     Doação de equipamento 
para recondicionamento     para estudante Unipê de 
Engenharia Civil  
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Divulgação das atividades e campanhas nas redes sociais 
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Divulgação das atividades e campanhas nas redes sociais 
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ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA 

 

Título do projeto: Atenção à saúde da criança com deficiência. 

Curso promotor do projeto: Enfermagem. 

Cursos integrados: Fisioterapia, Fonoaudiologia e Odontologia. 

Coordenador: Thalys Maynnard Costa Ferreira. 

Colaboradores: Amanda Soares; Aline Freire Falcão. 

Discentes: 

Alane Cavalcante de Oliveira 

Maria Taynara Xavier Rodrigues 

Joclécia Kauanne de Souza Franco 

Rayane Salvino da Silva 

Vitória Medeiros de Pontes 

Katarina Melany Zominho Carvalho 

Mayane Candido da Silva Leite 

Ingryd Schaper de Oliveira 

Nágila Fernanda Leite Neves 

Isabely Loisa de Melo Sales 

 

Período no qual o aluno pode participar: 5º período. 

Público alvo beneficiários do projeto: ( ) alunos – UNIPÊ (X) comunidade ( ) 

funcionários e colaboradores – UNIPÊ ( ) outros, quais? 

Local onde o projeto se desenvolve: Clinica Escola de Fisioterapia – UNIPÊ.  

Água Fria. BR 230 – Km 22 – CEP 58053-000 João Pessoa – PB. 

 

RESUMO 

Crianças com necessidades especiais necessitam de cuidado integral visando 

qualidade de vida e bem-estar. Os profissionais de enfermagem possuem um trabalho 

imprescindível nesse processo, acompanhando integralmente, avaliando seu 

crescimento, desenvolvimento e mantendo um vínculo familiar para uma melhor 

atenção. O trabalho objetiva relatar a experiência das extensionistas mediante a 

produção de vídeos educativos para mães e cuidadores das crianças com 

microcefalia. O projeto de extensão Atenção à saúde da Criança com Deficiência tem 

como objetivo a oportunidade de uma vivência prática no cuidado às crianças 

https://www.unipe.edu.br/o-unipe/nossas-unidades/
https://www.unipe.edu.br/o-unipe/nossas-unidades/
https://www.unipe.edu.br/o-unipe/nossas-unidades/
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portadoras de deficiência, porém, no contexto da pandemia adaptou o modo de 

atendimento para meios tecnológicos. Conseguiu o contato de 15 mães, onde foi 

criado vínculo e compartilhado informações mediante dúvidas no processo da 

pandemia e entre outros assuntos através de redes sociais, como o whatsapp. 

Contudo, foi uma experiência significativa para os extensionistas, que tiveram 

oportunidade de se manter ativos e presentes no cuidado às crianças mesmo diante 

de um período de isolamento social. Almeja-se que esse momento passe e logo 

voltem os atendimentos e cuidados presenciais. 

Palavras-chaves: Atenção à saúde; Criança; Profissionais de enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A criança portadora de necessidades especiais precisa de um cuidado integral 

para melhorar a qualidade de vida e o processo saúde-doença, pois este se encontra 

interligado com a busca pelo bem-estar. Os profissionais de enfermagem 

desenvolvem um papel importante como protagonistas no atendimento da demanda 

de cuidados e na consulta à criança, tem como objetivo avaliar as suas necessidades 

essenciais para o seu crescimento e desenvolvimento. 

 No processo de cuidados ao paciente é imprescindível que o enfermeiro 

estabeleça um vínculo com a criança e seus familiares. O desenvolvimento da 

consulta de enfermagem envolve sequência sistematizada de ações: histórico de 

enfermagem, exame físico, diagnóstico de enfermagem, plano terapêutico ou 

prescrição de enfermagem, e avaliação da consulta (GAIVA, ALVES, MONTESCHIO, 

2019). 

A relação ensino, pesquisa e extensão ocorre através da vivência da equipe de 

trabalho na aplicação prática das teorias estudadas em sala de aula, tornando os 

projetos de extensão e pesquisa indispensáveis para um enriquecimento na formação 

acadêmica (RIBEIRO, PONTES, SILVA, 2017).  

O projeto de extensão Atenção à saúde da Criança com Deficiência 

proporciona uma vivência prática no cuidado às crianças portadoras de deficiência, 

porém, devido a situação de pandemia reconfigurou o modo de atendimento às 

crianças e às suas cuidadoras passando a utilizar meios tecnológicos. 
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 A pandemia impôs muitos desafios e um deles foi a interrupção dos 

atendimentos presenciais assim, como forma de não perder o vínculo e continuar o 

acompanhamento das crianças passou a fazer os atendimentos online, buscando 

possibilidades de orientações para as cuidadoras sobre a pandemia, as medidas de 

prevenção e de cuidados básicos com as crianças. 

As tecnologias da informação têm sido cada vez mais utilizadas no apoio à 

aprendizagem de estudantes universitários, e devido a situação atual  de saúde no 

Brasil, em relação ao Covid-19 os meios de tecnologias como redes sociais e 

plataformas virtuais se tornaram indispensáveis para a continuação das atividades 

acadêmicas no ano letivo (ROZA, 2017). 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Relatar a experiência das extensionistas mediante a produção de vídeos educativos 

para mães e cuidadores das crianças com microcefalia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Caracterizar a importância das plataformas digitais e o vínculo através de vídeos 

educativos. 

Garantir os atendimentos para as crianças e cuidadores mesmo com a pandemia. 

 

METODOLOGIA 

 

 O projeto Atenção à Saúde da Criança com deficiência teve seu início em 2017 

em que os cursos de enfermagem juntamente com fisioterapia, fonoaudiologia e 

odontologia tinham a mesma visão e objetivos de prestar assistência a essas crianças 

e seus cuidadores. 

Esse projeto é composto por docentes e discentes que compactuam na 

contribuição de uma vida melhor para as crianças e suas famílias, somando um 

diferencial na formação dos discentes tanto profissionalmente quanto humanamente. 

Tem seu desenvolvimento no Centro Universitário de Joao Pessoa, na Paraíba, 

especificamente na Clínica Escola de Fisioterapia, os encontros aconteciam 
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semanalmente, duas vezes por semana, três horas cada dia de atendimento. As 

crianças são atendidas em consultas pela equipe de cada curso que compõe o projeto. 

No atendimento de enfermagem é aplicado o cuidado no crescimento e 

desenvolvimento, verificando peso, altura, perímetro cefálico, sinais vitais e exame 

físico geral. Nosso projeto atende 17 crianças ao todo, devido a pandemia mudamos 

o nosso estilo de abordagem. Adequando a nova realidade, quando não realizada a 

consulta presencial, utilizamos propostas alternativas, gravamos vídeos onde damos 

dicas com temáticas atuais, disponibilizando no grupo em rede social, no qual as mães 

das crianças estão inseridas e podem ter acesso as nossas informações.  

 

RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS 

 

 Alcançou-se o contato de 15 mães, por meio da rede social WhatsApp, onde 

foi mantido vínculo e compartilhado informações não somente de enfermagem, como 

também orientações mediante dúvidas que surgiam das mães sobre outros 

assuntos.  

Foram elaborados vídeos com orientações sobre higienização correta das 

mãos, alimentação saudável e em seguida compartilhados com as cuidadoras das 

crianças, que manifestaram satisfação e gratidão. Esses vídeos foram uma 

experiência significativa para os extensionistas, que tiveram oportunidade de se 

manter ativos e presentes no cuidado às crianças mesmo diante de um período de 

isolamento social. 

Espera-se que seja superado esse contexto de pandemia, para que em breve 

retornem os atendimentos presenciais, tomando precauções devidas pós pandemia, 

como: uso de equipamentos de proteção individual; números de extensionistas e 

pacientes reduzidos. 

 

CRONOGRAMA DO PROJETO 

 

 O projeto era realizado nas segundas e quartas-feiras a partir das 14:00 horas 

na Clínica Escola de Fisioterapia, mas com o contexto atual da pandemia, as reuniões 

e divisões de atividades estão sendo on-line. 
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ACERVO FOTOGRÁFICO 

 

 

Equipe multidisciplinar que presta a assistência as crianças com microcefalia. 

          

Registro de reunião entre discentes e docentes para                Mães e crianças em dia de atendimento.  

para determinação de metas. 

         

Registro de extensionistas durante a  assistência as crianças do projeto. 
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ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER QUE VIVENCIA O PUERPERIO 

ENFERMAGEM E MÃES DESVENDAM A FASE DO PUÉRPERIO 

 

Curso promotor do projeto: Enfermagem 

Coordenadora: Thaynara Ferreira Filgueiras 

Discentes:  

Alessandra da Silva Nunes 

Domires Cristiny Bezerra de Lucena 

João Victor Duarte dos Santos 

Kethleen Louisi Moura Alves 

 

Período no qual o aluno pode participar:  

Público alvo Beneficiários do projeto: (X) alunos – UNIPÊ, (X) Comunidade, ( ) 

funcionários e colaboradores – UNIPÊ ( ) Outros, Quais? 

Local onde o projeto se desenvolve: Hospital e Maternidade Flávio Ribeiro 

Coutinho. Av. Dr. Flávio Ribeiro Coutinho, 202 - Centro, Santa Rita - PB, 58300-220 

e no Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ, situado a BR 230 KM 22 na 

Clínica Escola de Enfermagem, COLACE. 

 

RESUMO 

 

O puerpério é uma fase do ciclo gravídico-puerperal marcado por modificações 

intensas nas dimensões biológicas, psicológicas e socioculturais. É um período que 

ocorre a formação de vínculo materno-infantil e reestruturação da rede familiar. Muitas 

mulheres possuem dúvidas e receios inerentes à maternidade, amamentação e outros 

aspectos relacionados ao cuidado com o recém-nascido, logo, os profissionais de 

saúde precisam realizar ações educativas contextualizadas a essas temáticas. Esse 

estudo objetiva relatar a experiência de extesionistas mediante construção do 

conhecimento e repasse das informações a puerperas através de rodas de conversas 

e construção de vídeos e textos e Iniciamos a construção do conhecimento entre 

extensionista com encontros semanais para discussão das temáticas com base nas 

evidências cientificas e quinzenalmente com profissionais qualificado na temática. 

Foi construido abas em redes sociais para divulgação dos principais achados e 
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disseminação de informações para que alcance mulheres que estão vivenciando o 

puerpério. Contudo, tem sido uma experiência significativa para os extensionistas, 

que tiveram oportunidade de se manter ativos e presentes no cuidado às puerperas. 

Almeja-se que esse momento de pandemia passe e logo e iniciamos as rodas de 

puerperas e cuidados presenciais. Nesse sentido, a educação em saúde demonstra-

se como componente indispensável do cuidado de enfermagem, à medida que 

corrobora para a promoção da saúde e qualidade de vida para o contexto familiar da 

mulher e do bebê.  

 

Palavras-chaves: Enfermagem; Período Pós-Parto; Saúde da Mulher. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O puerpério é uma fase do ciclo gravídico-puerperal marcado por modificações 

intensas nas dimensões biológicas, psicológicas e socioculturais. É um período que 

ocorre a formação de vínculo materno-infantil e reestruturação da rede familiar. Ele se 

inicia após a dequitação da placenta, momento em que ocorre a desvinculação da 

mãe e bebê e o organismo materno retorna para a condição pré-gravídica. Nesse 

período há necessidade de uma assitência individualizada que atenda as 

necessidades da mulher e recém-nascido e da familia de maneira integral, com 

respeito ao seu meio sociocultural, para que possa promover a saúde e bem-estar 

infantil (SILVA et al., 2020).  

Muitas mulheres possuem dúvidas e receios inerentes à maternidade, 

amamentação e outros aspectos relacionados ao cuidado com o recém-nascido, logo, 

os profissionais de saúde precisam realizar ações educativas contextualizadas a 

essas temáticas (ROCHA et al., 2018).  

O projeto de extensão “Enfermagem e mães desvendam a fase do 

puérperio”uma vivência prática no cuidado à mulheres que estão vivenciando o 

puerpério, porém, devido ao momento atual de pandemia reconfigurou o formato das 

atividades e dos atendimento às puerperas utilizando assim os meios tecnológicos. 

A pandemia impôs muitos desafios e um deles foi a reestruturação das 

atividades regidas pelo projeto, fez se pensar em uma novo olhar para os 

extensionistas, estes a partir desse momento passaram por um processo de 
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capacitação e as mulheres o acompanhamento de forma que participem da 

construção do conhecimento atraves das rodas em meios eletronicos.  

As tecnologias da informação têm sido cada vez mais utilizados e alinhaados 

as práticas de cuidado, e devido a pandemia, os meios de tecnologias como redes 

sociais e plataformas virtuais se tornaram indispensáveis para a continuidade das 

atividades acadêmicas no ano letivo (ROZA, 2017). 

 

OBJETIVOS 

 

Geral 

Capacitar extensionista com temáticas referentes ao puerperio e empoderar mulheres 

que estão vivenciando o periodo puerperal. 

 

Especificos 

Caracterizar a efetivação das plataformas digitais e o vínculo através de vídeos e 

textos educativos; 

Garantir a construção do conhecimento entre extensionistas e mulheres que 

vivenciam o puerperio. 

 

METODOLOGIA 

 

O projeto de extensão “Enfermagem e mães desvendam a fase do puérperio” 

teve seu início em 2018 no curso de enfermagem e tinha como objetivo empoderar 

mulheres que vivenciavam o puerperio. Esse projeto é composto por docentes e 

discentes que almejam a capacitação pessoal e o repasse e construção do 

conhecimento com mulheres que vivenciam o período puerperal, resultado também 

em um processo somatório na formação profissional desses discentes extensionistas. 

O estudo é desenvolvido atualmente em meio online pelo contexto da pandemia 

e posteriormente em uma maternidade de um município paraibano e no Centro 

Universitário de Joao Pessoa, na Paraíba, especificamente na Clínica Escola de 

Enfermagem, os encontros acontecem semanalmente pelos extensionistas, e 

quinzenalmente com profissional qualificados com a temática puerpério. 
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RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS 

 

Foram elaborados textos e vídeos com orientações sobre o autoexame das 

mamas e shantala e em seguida compartilhados nas redes sociais. Esses vídeos e 

textos educativos foram uma experiência significativa para os extensionistas, que 

tiveram oportunidade de se manter ativos e presentes no cuidado as puérperas 

mesmo diante do período de pandemia e consequentemente isolamento social.  

Espera-se que seja ultrapassado esse contexto de pandemia, para que em 

breve após o período de pandemia inicie as discussões de temáticas com a realização 

de rodas de conversas para esclarecer as puérperas as dúvidas surgidas sobre o 

puerpério após a alta; instruir a puérpera, do ponto de vista da integralidade do 

cuidado, para a vivência do puerpério e mantenha-se a capacitação dos alunos 

participantes do projeto para melhorias a assistência e conhecimento na área. 

Daremos continuidade as atividades desenvolvidas no projeto para o 

desenvolvimento de habilidades dos discentes sobre a temática do projeto e obtenção 

de experiência sobre a atuação do enfermeiro nas fases do puerpério. 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

 

O projeto vem sendo executado em encontros semanais com discussão das 

principais evidências cientificas e quinzenais para troca de conhecimento com 

profissionais habilitados as temáticas, as reuniões e divisões de atividades estão 

sendo on-line. Nos primeiros três meses temos a organização de adquirirmos 

conhecimento e posteriormente nos reunirmos semanalmente para encontro com 

puérperas. 

 

AGENDA PARA AS PUBLICAÇÕES NAS REDES SOCIAS  

Datas e extensionistas resposaveis – Temáticas a definir 

29 de outubro de 2020 – Kethleen ( Shantala) 

05 de novembro de 2020 - João 

12 de novembro de 2020 - Vitória 

19 de novembro de 2020 - Charlene  

26 de novembro de 2020 - Laís  
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03 de dezembro de 2020 - Lílian 

10 de dezembro de 2020 - Débora  

17 de dezembro de 2020 - Domires  

24 de dezembro de 2020  - Alessandra 

31 de dezembro de 2020 - Jéssica 

 

Figura 1- Acervo fotográfico. Oficina de shantala ministrada pela doula Aline ofertada 

para os alunos extensionistas. João Pessoa, Paraíba, Brasil, 2020 

 

FONTE: Dados da pesquisa, 2020 

 

Figura 2- Publicação no Instagram do projeto (atividade quinzenalmente). João 

Pessoa, Paraíba, Brasil, 2020 

 

FONTE: Dados da pesquisa, 2020 
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BASE POWER 

CONTRIBUIÇÕES PARA O PROTAGONISMO ESTUDANTIL 

 

INFORMAÇÕES GERAIS - PROJETO DE EXTENSÃO: BASE Power 

Curso promotor do projeto: Curso de Direito 

Cursos integrados: todos 

Coordenador(a): Profª Msc. Waleska B. de C. Vasconcelos 

Colaboradora: Profª Doutora Helcia Macedo 

Discentes:  

Alexandre Baracuhy da Franca Pereira 

Allan de Araújo Silva 

Ana Carolina de Moura Santiago 

Ana Carollina Porpino  

Ana Luísa Lima 

Andreza Nunes Guedes 

Brenna Rabêlo Viana  

Bruna M. Belmont Barros 

Elzimar Lopes do Nascimento 

Erick Willyan de Souza Lima 

Ester Chaves Teixeira 

Flavia Alves De Sousa 

Francisco Victor Cavalcante de Andrade Henrique 

Hiatanderson da Silva Monteiro 

Ianny Evyly Martins de Menezes 

Ingrid de Sousa Pessoa 

Jade Diniz Cruz Araújo 

Jaiza Almeida da Costa 

Jeferson Lopes Araújo 

João Pedro Barros Fonseca 

José Carlos Feitosa Lustosa 

Kerollyn Ferreira de Albuquerque 

Larissa Emanuele Cruz Lacerda 

Leandro dos Santos Pereira 
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Leane Gomes de Macêdo 

Marcílio Augusto de Souza Filho 

Marcos Victor José Viana de Lima Cassiano 

Maria Beatriz Feitosa De Oliveira 

Maria Clara Carvalho Guimaraes  

Maria da Conceição Ramos da Silva Mendes 

Maria do Socorro Albuquerque Wanderley 

Maria Eduarda Mendes Carneiro 

Mariana de Jesus Ramos 

Mayara Sottomaior 

 

Público alvo Beneficiários do projeto: ( X ) alunos – UNIPÊ, ( X ) Comunidade,  

(X) funcionários e colaboradores – UNIPÊ ( ) Outros, Quais? 

Local onde o projeto se desenvolve: Antes da interrupção das atividades 

presenciais por força da pandemia do Covid-19, as atividades do projeto se 

desenvolviam no Auditório Oswaldo Trigueiro, localizado no bloco B, na última sexta 

feira de cada mês, e as reuniões do grupo de extensionistas, na sala A-13, sempre na 

última semana de cada mês, em dia a combinar com o grupo, ordinariamente e nos 

dois turnos, para maior comodidade dos estudantes. Em face do isolamento social, os 

encontros com o grupo de extensionistas e com público em geral tem acontecido 

através da Plataforma Blackboard, de forma síncrona e remota. 

 

2. Resumo e palavras chaves 

 

O projeto de extensão BASE Power promove atividades acadêmicas diversificadas, 

como laboratórios, seminários, visitas técnicas, workshops, oficinas, dentre outras, 

além de desenvolver ações extensionistas envolvendo estudantes de todos os 

períodos do curso de Direito e também de outros cursos do UNIPE. O trabalho 

intelectual volta-se para revisão bibliográfica através do acervo digital do curso e da 

aplicação de metodologias ativas, tais como a elaboração de mapas conceituais, com 

base nos conteúdos abordados pelos componentes curriculares, adequando-se ao 

período e a dificuldade de cada etapa do curso. Além disso, os extensionistas realizam 

treinamentos para apresentações em escolas da rede pública e privada, para difundir 
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técnicas de estudo e metodologias ativas, fomentando habilidades de liderar equipes, 

falar em público, realizar trabalhos coletivos, interagir com a comunidade e aprimorar 

a capacidade de resolução de problemas para protagonizar a própria vida acadêmica 

e, por conseguinte, exercer a cidadania.  

PALAVRAS-CHAVE: metodologia do estudo, autonomia acadêmica, protagonismo 

estudantil.  

 

3. Objetivos geral e específicos:  

Desenvolvido com o intuito de aperfeiçoar a metodologia de estudo dos extensionistas 

beneficiários, o projeto propõe um aprofundamento eficiente de conteúdo por meio da 

elaboração de sistematizações e mapas conceituais, para otimizar o tempo de estudo, 

além de estimular a leitura e a capacidade de síntese dos participantes. Atualmente 

dedica-se a realizar a fábrica de projetos e laboratórios de metodologia especializados 

em produção acadêmica de artigos científicos, trabalhos de conclusão de curso e 

temas reflexivos sobre educação e aprendizagem.  

 

4. Metodologia de execução  

Até 2019.1, o BASE Power trabalhou com a elaboração de resumos científicos e 

mapas conceituais, ferramentas eficientes e produtivas para o aprimoramento dos 

estudos e natural alcance do conhecimento. De 2019.2 até hoje, dedica-se a oferta de 

laboratórios de metodologia e oficinas através das quais os alunos constroem 

conceitos essenciais para a elaboração de trabalhos acadêmico-científicos. 

 

5. Resultados alcançados/esperados  

Fomentamos a construção do conhecimento científico, com êxito em todos os 

trabalhos desenvolvidos, alcançando um público semestral de mais de 500 

extensionistas beneficiários, o que nos permite inferir que o projeto é um grande aliado 

do protagonismo estudantil. 

 

6. Cronograma de execução do projeto 

• Reuniões extensionistas para planejamento e execução das ações: última 

semana do mês, em dia acertado pelo grupo, nos dois turnos, para termos a 

participação de todos os membros. 
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• Execução das atividades: os treinamento para uso das metodologias ativas 

ou das ferramentas, ocorrem de acordo com a disponibilidade e cronograma dos 

setores parceiros, como biblioteca e NEAD. 

 
7. Acervo fotográfico 
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CLUBE DE PROGRAMAÇÃO DO UNIPÊ – CPU 
 

 

Curso promotor do projeto: Gestão da TI 

Cursos integrados: UBTECH/TI 

Coordenador(a): Thyago Maia Tavares de Farias 

Discentes:  

Arthur Silveira Vasconcellos 

Jeofton Costa Melo 

José Lucas Cavalcanti Quinho 

José Wilson Alves de Souza 

Kelion Fernandes Aquino 

Pedro Augusto Vieira 

Roberto Freire Bezerra de Matos Filho 

Rafael da Silva Petrucci Falcão 

Naydlene Vitória Chaves Nunes de Brito 

 

 

Período no qual o aluno pode participar: Agosto à Dezembro / 2020 

Público alvo Beneficiários do projeto: ( X ) alunos – UNIPÊ, ( X ) Comunidade, (  ) 

funcionários e colaboradores – UNIPÊ (  ) Outros, Quais? 

Local onde o projeto se desenvolve: Laboratórios do Centro de Tecnologia do 

Unipê 

 

Resumo e palavras chaves 

 

Competições de programação, destinadas a alunos de graduação e início de pós-

graduação na área de Computação e afins, promovem a criatividade, a capacidade 

de trabalho em equipe, a busca de novas soluções de software e a habilidade de 

resolver problemas sob pressão. Segundo a Sociedade Brasileira de Computação, a 

cada ano, instituições de ensino e grandes empresas da área têm valorizado os alunos 

que participam de competições de programação. Atualmente, existem competições 

estaduais, regionais, nacionais e até internacionais, promovidas por grandes 

Empresas de tecnologia da informação e órgãos de fomento reconhecidos 
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mundialmente. Várias universidades do Brasil desenvolvem projetos com o objetivo 

de treinar alunos e desenvolver concursos locais com foco na escolha dos melhores 

times que irão representá-las em competições de programação. A meta do Clube de 

Programação do UNIPÊ é motivar os alunos do Centro Universitário de João Pessoa 

a participar de competições de programação. O público alvo seria alunos destaque 

nas disciplinas de programação dos cursos da UBTECH/TI (Ciência da Computação, 

Sistemas para Internet, Gestão da TI e Redes de Computadores). Dessa forma, 

alunos do UNIPÊ poderiam trabalhar de forma contextualizada e competitiva todo 

conteúdo abordado em sala de aula e estudar de forma autodidata conteúdos não 

previstos nos atuais planos de ensino das disciplinas de programação. Tais 

competições são uma excelente ferramenta para que os alunos possam adquirir 

competências e habilidades acadêmicas e profissionais fora da sala de aula e 

representar o UNIPÊ em competições de programação.  

 

Objetivos geral e específicos 

 

Promover a participação dos alunos da UBTECH/TI em competições de 

programação; Organizar competições de programação, envolvendo alunos do UNIPÊ 

e convidados; Realizar palestras e workshops com foco em Programação, Estruturas 

de Dados e Matemática Computacional para a comunidade acadêmica da 

UBTECH/TI; Descobrir talentos na nossa universidade e criar oportunidades para que 

estes alunos possam desenvolver seu potencial, estimulando seu aperfeiçoamento 

através cursos de treinamento e premiações. 

 

Metodologia de execução 

 

Os alunos extensionistas estão aptos a participar das seguintes atividades do 

Clube de Programação do Unipê: 

• Palestras e Workshops (com temáticas específicas para competições e 

desafios de programação); 

• Treinamentos Semanais (realização de atividades similares às realizadas em 

competições oficiais); 
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• Competições Locais Mensais (afim de realizar treinamento e avaliação 

continuada das equipes); 

• Coding Dojos na categoria Randori; 

• Participação de competições de programação Estaduais, Regionais, Nacionais 

e Online. 

 

Resultados alcançados/esperados 

 

 Desde 2012, o projeto tem motivado alunos com grande interesse e/ou alto 

desempenho na disciplina Algoritmos e Programação nos cursos da UBTECH/TI a 

participar de competições de programação. O projeto foi representado em quatro 

edições regionais da Maratona de Programação ACM-ICPC (em 2012, 2015, 2016 e 

2017), uma edição da fase local da Olimpíada Brasileira de Informática (em 2017), 

uma edição da fase nacional da Olimpíada Brasileira de Informática (em 2018), três 

edições da Olimpíada Paraibana de Programação (em 2015, 2016 e 2017), duas 

edições da Maratona IFPB POP (em 2016 e 2017) e uma edição da Maratona da 

Fábrica de Software do UNIPÊ (em 2015). Seguem alguns resultados obtidos: 

• 402º lugar nacional (639 equipes participantes) na fase regional da Maratona 

ACM-ICPC de 2015; 

• 404º lugar nacional (785 equipes participantes) na fase regional da Maratona 

ACM-ICPC de 2016; 

• 516º lugar nacional (837 equipes participantes) na fase regional da Maratona 

ACM-ICPC de 2017; 

• 130º lugar nacional na Olimpíada Brasileira de Informática (Aluno Diego 

Carvalho, do curso de Gestão da TI). 

Independente da classificação obtida em tais competições, vários alunos do 

UBTECH/TI têm estudado por conta própria tópicos relacionados a Algoritmos e 

Programação, motivados a participar de eventos desse tipo. Tal experiência deu mais 

um elemento motivador para o autodidatismo por parte dos discentes de Algoritmos e 

Programação. Com a oficialização do Clube de Programação do UNIPÊ em 2017, os 

Alunos do UNIPÊ começaram a ser preparados de maneira mais eficiente para 

competições de programação, trabalhando de forma contextualizada e competitiva 

todo conteúdo abordado em sala de aula e estudando de forma autodidata vários 
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conteúdos, inclusive os não previstos nos atuais planos de ensino das disciplinas de 

programação que são abordadas em tais competições. 

 

Cronograma de execução do projeto 

 

As atividades do projeto ocorrem aos sábados, das 08hs às 12hs. 

 

Acervo fotográfico 

 

 

3ª participação do Clube de Programação em uma etapa regional da Maratona 

ACM-ICPC (2016), em Olinda-PE. 

 

Alunos do Clube de Programação treinando no Centro de Tecnologia do UNIPÊ 

(2018) para mais uma competição. 
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Extensionistas trabalhando durante o período de quarentena 
 

  
Público atendido, participando das atividades do Clube à distância 
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Webinário “Vagas de TI e Trabalho Remoto em Tempos de COVID-19, com Magno 
Logan” 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ESCOLA: IMPORTÂNCIA DE SUA 

APLICAÇÃO NA ADOLESCÊNCIA 

 

 

Período no qual o aluno pode participar: Alunos a partir do 4º período 

Curso promotor do projeto: Enfermagem  

Cursos integrados: Possui integração com os Cursos de Fisioterapia, Educação 

Física, Medicina e Psicologia. 

Coordenador (a): Camila Teixeira de Carvalho Dias 

Colaboradores (as): Não possui colaboradores. 

Discentes:  

Mayane Cândido da Silva Leite Cardoso  

Francisca Clara César Ramalho da Silva 

valessa Souza de Araújo 

Rebeca Garcia Tavares 

Maria Taynara Xavier Rodrigues  

Laís Souza da Silva 

Letícia de Lucena Viana Alves 

Alane Cavalcante de Oliveira 

Larissa Pereira Monteiro 

Matheus Henrique de Almeida A. Firmino 

Morganna Maria de Lima Batista 

Raylla de Cássia Adolfo de Lima 

Maria Rayssa Ribeiro Costa 

Sthefanny Guedes Crispim 

Andréia Kennia da Silva 

Wanessa Estrela de Me 

Catarina Kelly Almeida da Silva 

Sarah Fernandes Farias 

Lucianna Jéssica Araújo da Silva 

Joanna Costa da Silva 

Jessica Souza Lopes da Silva 

 Brenda de Souza Ribeiro 
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 Livia Vieira Oliveira 

Ana Carolina de Melo Chaves 

 Gabriely Alves da Costa 

Bruna Leite Lourenço 

Ana Paula Sales de Araújo 

Taísa Del Pino Lino Bertholi 

Ester Alves Cândido 

Amanda Hirsch Monteiro 

Camille Feitoza Paredes Gomes 

 Jéssica Marinho Cavalcante 

Alessandra da Silva Nunes 

 Carla Natália Galvão Costa 

Wellington Mota Barbosa Pereira 

 Sandriny Eschilly Claudino Ferreira 

 Lílian Oliveira da Silva 

Maria Cecília de Souza Anacleto 

Max Matias Marinho Júnior 

Gabriela Silva de Brito 

Elayne Christina de Almeida Soares 

Debora Karoline Câmara Aguiar 

Biatriz da Silva Alves 

 Francisco Victor Cavalcante de Andrade Henrique 

Local onde o projeto se desenvolve: O Projeto é desenvolvido na Escola Estadual 

de Ensino Fundamental Francisco Campos, localizada no bairro dos Bancários, no 

município de João Pessoa – PB. 

 

Resumo 

É compreendido que a adolescência é o período onde vários hábitos e 

comportamentos são estabelecidos, incorporados e possivelmente, transferidos à 

idade adulta, tornando-se mais difíceis de serem alterados. Dessa forma, é 

imprescindível estimular o adolescente a se tornar sujeito ativo do seu cuidado, 

utilizando, para isso, estratégias de educação em saúde que visem a promoção da 

saúde, a prevenção de agravos e o autocuidado. O Projeto de extensão “Educação 
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em Saúde na Escola: importância de sua aplicação na adolescência” tem por 

finalidade estimular os discentes a trabalharem a temática, por meio de ações de 

educação em saúde a respeito de diversos assuntos que tratam sobre as fases do 

crescimento e desenvolvimento, culminando em um bom alcance e excelentes 

resultados. O Projeto estava sendo desenvolvido na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Francisco Campos, localizada no bairro dos Bancários, no município de 

João Pessoa - PB, com atividades semanais. No entanto, com a chegada da 

pandemia, houve a necessidade de encontrar novas metodologias. Sendo assim, 

foram desenvolvidas atividades de ensino remoto com produção de conteúdos 

voltados para a rede social mais utilizada pelos adolescentes (o instagram) e todas as 

temáticas voltadas para eles. Os estudantes que integram esse projeto fazem parte 

dos cursos de Enfermagem, Psicologia, Medicina e Fisioterapia que, juntos, abordam 

diversos temas importantes sobre a área.  Por fim, as ações desenvolvidas foram de 

grande importância para o progresso acadêmico completo, que integra teoria e prática 

numa comunicação com a sociedade e possibilita uma troca de saberes entre ambos.  

 

Palavras-chave: saúde, adolescência, juventude, educação, aprendizagem.  

 

Objetivos geral e específicos 

 

Estimular os discentes a trabalharem a Educação em Saúde voltada para o público 

adolescente, em uma referida escola, bem como através da plataforma instagram, 

realizando atividades de educação em saúde sobre diferentes assuntos que abordam 

as fases do crescimento e desenvolvimento. 

 

Metodologia de execução 

 

O Projeto de Extensão tem desenvolvido atividades na Escola Estadual de 

Ensino Fundamental Francisco Campos, localizada no bairro Bancários, no Município 

de João Pessoa – PB. A escolha do local foi devido ao fato de ser referência no ensino 

fundamental, além de possuir um número satisfatório  de alunos e a Direção da escola 

ter demonstrado disponibilidade e interesse na realização das atividades do projeto. 

Diante da pandemia, com as aulas suspensas, montou-se um novo plano de execução 
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das atividades, adaptando-as para o ensino remoto. Os planejamentos das 

intervenções são realizados durante o semestre letivo, através de reuniões com o 

grupo para definir os assuntos a serem abordados e o calendário das atividades. Na 

escola, em modelo presencial, foram desenvolvidas atividades com estudantes do 5º 

ao 9º ano, buscando associação entre teoria e dinâmicas de educação em saúde, com 

a finalidade de facilitar a assimilação do assunto abordado. Já no modelo remoto, 

estão sendo desenvolvidos conteúdos para a página do projeto na rede social 

Instagram, publicações com uso de banners criativos, vídeos informativos e 

transmissões ao vivo com a temática voltada para alcançar o público alvo do projeto. 

Além disso, todas as despesas do projeto são de responsabilidade dos discentes e do 

professor orientador. 

 

Resultados e discussão 

 

A escola é o local onde os estudantes passam a maior parte do tempo, além 

disso, é um dos principais locais em que ocorrem trocas de experiências e 

conhecimentos. As ferramentas de Educação em Saúde implementadas provocam 

resultados muito positivos, tanto para os acadêmicos, quanto para a escola e seus 

alunos. As ações desenvolvidas pelos discentes do projeto utilizam abordagens 

distintas, uma vez que são destinadas para alunos entre o 5º e o 9º ano do ensino 

fundamental, logo, existe a necessidade de adaptação do tipo de metodologia 

trabalhada para promover uma educação em saúde eficaz e adequada. Através da 

abordagem dos temas, o público interage e se informa acerca dos assuntos, levando 

o aprendizado para além do ambiente escolar. Ademais, o tipo de metodologia de 

ensino abordada gera um rendimento muito grande, beneficiando a escola e seus 

discentes. Dessa forma, é notório que a educação em saúde atua positivamente, 

auxiliando os adolescentes na assimilação de conhecimentos pertinentes e 

compreensão sobre os mais diversos assuntos, por meio da transmissão de 

informações, pelos profissionais de saúde, em relação a essa fase tão complexa. No 

entanto, com o contexto atual da pandemia da COVID-19, tivemos a necessidade de 

rever as práticas realizadas pelo grupo, devido ao ensino a distância adotado pelas 

instituições de ensino. Dessa forma, as atividades foram adaptadas para trabalhar 

com metodologias inovadoras na produção do conteúdo remoto, como: uso do 
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aplicativo tik tok, banners criativos, vídeos informativos, postagens no instagram, lives 

educativas, entre outros, pois sabe-se o quanto os adolescentes são influenciados 

digitalmente, sendo premente explorar a criatividade desse público. Ao longo do 

projeto, inúmeros adolescentes já foram alcançados, além de vários trabalhos 

apresentados e publicados em eventos.  

 

Cronograma de Execução 

 

O Projeto é desenvolvido semanalmente e apesar de ter sofrido modificações devido 

a pandemia de COVID-19, os objetivos deste puderam ser alcançados por meio das 

mídias digitais. As temáticas abordadas promoveram não só ações de educação sobre 

diversos assuntos, mas também estimulou a busca por conhecimento dos 

colaboradores do projeto. Dessa forma, cada vez mais pessoas têm sido beneficiadas, 

contribuindo na formação e desenvolvimento de cidadãos mais conscientes, além de 

habilidosos trabalhadores da saúde. Vale ressaltar ainda que, com a produção de 

conteúdos online no perfil oficial do projeto, através da plataforma instagram, 

recebemos um feedback muito positivo do público que teve acesso, tanto às 

postagens, quanto às lives oferecidas com um Docente do Curso de Enfermagem, 

que abordou a doação de órgãos e uma Nutricionista que discutiu sobre a Obesidade 

e Sobrepeso na adolescência. 
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EMPREENDEDORISMO SOCIAL: O OLHAR PARA COMUNIDADES 

 

Curso promotor do projeto: Serviço Social 

Cursos integrados: Direito e Educação Física  

Coordenador(a): Erika Aranha Fernandes Barbosa 

Colaboradores(as): Mirella de Almeida Braga; Lauro Pires Xavier Neto; Lucilene 

Solano de Freitas Martins; Patrícia (Colaboradora Externa). 

Maria do Socorro Dantas 

Paloma Dayse Batista Henriques 

Victor Emanuel Chianca Claudiano 

Jadiel da Silva Araújo 

Isaias Bertulino Santos Silva 

Amanda Torres Soares 

Emilly Souza Da Silva Barreto 

Emmily Kethellen Barbosa dos Santos 

Rebecca Justino de França 

 

PÚBLICO ALVO BENEFICIÁRIOS DO PROJETO 

 

Este projeto tem como público alvo os alunos do UNIPÊ, e da Comunidade do Timbó.  

 

LOCAL ONDE O PROJETO SE DESENVOLVE 

  

Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ  

Endereço: Rodovia BR-230,km 22, s/n - Água Fria, João Pessoa - PB, 58053-000 

CENTRO PROFISSIONALIZANTE BOM JOSÉ OPERÁRIO (TIMBÓ) 

 

RESUMO 

 

Em um cenário de transformações constantes, precisamos identificar as 

problemáticas presentes na sociedade brasileira, as formas mais significativas de 

atuação, as maneiras como os sujeitos utilizam a comunicação como possibilidade de 

transformação cultural, dentro dos múltiplos cenários sociais, o empreendedorismo 
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social tem a finalidade de alcançar de modo lucrativo, social, potencial e inovador, 

através da oferta de bens e serviços que beneficiem a sociedade local e minimize os 

impactos trazidos pela desigualdade social. Ademais, o objetivo geral do projeto é 

promover a justiça social através do protagonismo de jovens e adultos na comunidade 

do Timbó através da visão do empreendedorismo social. Especificamente, o projeto 

se propõe a capacitar os participantes a desenvolver habilidades básicas de inovação, 

resolução de problemas, trabalho em equipe, gestão de pequenos negócios, 

destacando a interdisciplinaridade dessas competências e a co-criação de soluções. 

Além disso, o projeto está estruturado em dois mecanismos de ação: palestras 

instrucionais e cursos profissionalizantes (oriundos da necessidade presente na 

comunidade e na parceria com Ong´s que atuem no segmento); e na qualificação dos 

participantes em atividades comuns a projetos sociais tais como:  realização de 

parcerias e estruturação de redes de apoio, construção de portfólio e definição de 

ações de marketing digital, entre outros; assessoramento jurídico, psicológico e 

terapêutico  na consecução de ações de impacto e transformação que possam ser 

replicadas na comunidade do Timbó e sirva de modelo para demais comunidades em 

João Pessoa.  

 

Palavras-chave: Protagonismo de jovens e adultos. Inovação. Empreendedorismo 

Social. Comunidades. 

 
OBJETIVO GERAL 
 

Capacitar os participantes promovendo ações de Empreendedorismo social em 

apoio às atividades realizadas pelos parceiros ou iniciadas pelos discentes 

extencionistas em conjunto com as professoras responsáveis. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a) Capacitar os participantes em processos e procedimentos relativos ao 

empoderamento social, promovendo a interação pessoal e de saberes e aproximando 

a academia da sociedade/comunidade; 
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b) Qualificar os participantes em atividades comuns a projetos sociais tais 

como: captação de recursos, realização de parcerias e estruturação de redes de 

apoio, construção de portfólio e definição de ações de marketing digital, entre outros; 

c) Ofertar o assessoramento jurídico, psicológico e terapêutico na consecução 

de ações de impacto e transformação que possam ser replicadas na comunidade do 

Timbó e sirva de modelo para demais comunidades em João Pessoa. 

 

METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

  

O Centro Universitário de João Pessoa – Unipê desenvolve, desde de sua 

criação, inúmeras ações que visam à inclusão, o crescimento regional, a redução das 

desigualdades sociais e a cidadania ativa. Todas essas iniciativas refletem os valores 

institucionais pela valorização da dignidade humana e sua participação livre e 

esclarecida em sociedade. 

Assim, o projeto em questão, visa, a inclusão social a partir do fornecimento de 

capacitação profissional e ética a jovens e adultos da comunidade do Timbó, bairro 

dos Bancários em João Pessoa, a depender do seu mecanismo de ação e avaliação 

do impacto social. Além disso, construir um caráter humano, capaz de enxergar no 

outro, possibilidades para o desenvolvimento de novas habilidades, e na busca pela 

equidade de direitos. 

O projeto visa capacitar cerca de cinquenta jovens e adultos semestralmente 

para as atividades do projeto promovendo a integração entre os cursos e interação 

entre academia e sociedade, além de apoiar a realização de um evento no final do 

semestre que seja a culminância do curso realizado no Unipê. 

Oferecendo cursos de Pré-ENEM, além dos profissionalizantes de zeladoria e 

portaria e de recepcionista, em parceria com a ONG Luz do amanhã.   

 

RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS 

 

O projeto visa alcançar um número entre 100 a 150 pessoas atendidas entre 

2020.2 e 2021.1. Todavia, sabemos que diante da Pandemia causada pelo COVID-

19, esse número poderá sofrer mudanças conforme o previsto nos documentos 

oficiais do município de João Pessoa. 
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

 

Devido a Pandemia, os encontros presenciais referentes as atividades de 

extensão estão suspensas, todavia, ficamos semanalmente acompanhando as 

demandas e realizando dentro do possível atividades como: Aulões para o ENEM (aos 

sábados, das oito ao meio dia); cursos profissionalizantes de zeladoria e portaria e 

recepcionista, além das atividades de atendimento jurídico; levantamento do censo da 

comunidade, para futuras ações sociais, entre essas uma atividade para o dia das 

crianças, promovendo bem-estar e apoio a família.  

A perspectiva de encontro entre os alunos e a comunidade está prevista para 

as quartas feiras no turno da manhã entre às 9:00h e 11:00h. 

 

ACERVO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

Imagens – Comunidade do Timbó. 
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Fonte: Construção do Grupo, 2020. 
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ESCOLA DE COMPUTAÇÃO SOLIDÁRIA 

 

Curso promotor do projeto: Ciência da Computação 

Cursos integrados: Sistemas para Internet, Gestão de Tecnologia da Informação, 

Redes de Computadores, Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

Coordenador(a): Prof. Ms. Leandro Figueiredo Alves 

Discentes: 

Eduardo Henrique Menezes Bezerra 

Thatyane da Silva Guedes Pereira 

 

Período no qual o aluno pode participar: a partir do 1o período 

Público alvo Beneficiários do projeto: (X) alunos – UNIPÊ, (X) Comunidade, (X) 

funcionários e colaboradores – UNIPÊ (  ) Outros, Quais? 

Local onde o projeto se desenvolve: Os trabalhos são desenvolvidos no Complexo 

de Tecnologia (Bloco K). Entretanto, devido à pandemia do novo Coronavírus, todas 

as atividades estão sendo desenvolvidas através de ambiente remoto. 

 

Resumo e palavras chaves 

 

A Escola de Computação Solidária há 21 anos tem como objetivo a inclusão 

sociodigital de jovens de 13 a 17 anos, estudantes da rede pública. A capacitação é 

feita através de cursos ministrados por alunos do Unipê, com o foco no aprendizado 

de conceitos básicos de tecnologia, programação, internet e no uso de aplicativos do 

Pacote Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint). 

Além disso, o projeto possui atividades voltadas para o desenvolvimento 

profissional dos voluntários. As atividades são divididas em equipes: secretaria, 

marketing e design, produção de conteúdo e desenvolvimento. O voluntário escolhe 

a sua equipe no início do período e, durante três meses e meio, desenvolvem soluções 

para as devidas demandas da equipe. 

As atividades presenciais da ECS são realizadas no Complexo de Tecnologia 

(Bloco K) no campus do Unipê. Entretanto, devida a situação atual durante a 

pandemia da COVID-19, todas as atividades estão sendo desenvolvidas de forma 

remota.  
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Objetivos geral e específicos 

 

Inclusão sociodigital de jovens de 13 a 17 anos, estudantes da rede pública. Os cursos 

também são focados no mercado de trabalho. 

 

Metodologia de execução 

 

Resultados alcançados/esperados 

 

Até 2020.1, mais de três mil e cem jovens se formaram nos cursos oferecidos pela 

Escola de Computação Solidária. 

 

Cronograma de execução do projeto 

 

As aulas do projeto acontecem todos os Sábados, das 8h às 11h, através da 

plataforma Blackboard. As atividades dos voluntários são desenvolvidas durante a 

semana. 

 

Segue as datas e conteúdo do curso de Informática Básica: 
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Segue as datas e conteúdo do curso de Pensamento Computacional: 

 

 

Acervo fotográfico 

 

 

Cerimônia de encerramento das turmas do período 2019.1 
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Cerimônia de encerramento das turmas do período 2019.2 

 

 

Imagem da aula do dia 17/10, mostrando o resultado da plataforma de gamificação 

utilizada no projeto: o Kahoot 

 

 

Participação da ECS na Semana da Responsabilidade Social, promovido pela 

Cruzeiro do Sul e Unipê. A live foi transmitida no canal Unipê Tech. 
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Cerimônia de abertura das aulas do período 2020.1 

 

Aula virtual aos sábados 
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ESCRITÓRIO DE NEGÓCIO E CONSULTORIA 

 

Curso promotor do projeto: Administração 

Cursos integrados: Gestão de RH 

Coordenador(a): Francisco Formiga de Sousa 

Colaboradores(as): Gislene Pereira da Silva 

Período no qual o aluno pode participar: 3º ao 8º 

Público alvo Beneficiários do projeto: ( x ) alunos – UNIPÊ, ( x ) Comunidade, (  ) 

funcionários e colaboradores – UNIPÊ (  ) Outros, Quais? 

Local onde o projeto se desenvolve:  

Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ.  Rodovia BR-230,km 22, s/n - Água 

Fria, João Pessoa - PB, 58053-000, Sala 221, Bloco K 

 

Inicialmente foram realizadas visitas às instalações do cliente e em seguida as 

atividades ocorreram no ambiente virtual através de videoconferência com os clientes 

externos 

 

Resumo: 

 

O projeto Escritório de Negócios e Consultoria vem dar a oportunidade aos 

extensionistas de terem contato real com o mercado de trabalho, através da 

elaboração de projetos reais para cliente reais, o que se torna uma grande 

oportunidade para aqueles alunos que não conseguiram, no mínimo, um estágio 

profissional. Para isso, o ambiente físico e o modelo organizacional do Escritório foram 

moldados para atender às demandas de mercado que se adequem às competências 

desenvolvidas pelos alunos e o conhecimento prático dos professores colaborares. 

 

Palavras-Chave: Formação prática; mercado; projetos reais 
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Objetivos geral e específicos:  

 

Geral:  

• Preparar o aluno para nova ordem do mercado, agregando vantagens 

competitivas de empregabilidade a sua formação. 

 

Específicos: 

• Desenvolver competências técnicas e humanas com os alunos 

• Desenvolver nos alunos habilidades específicas no desenvolvimento de 

projetos reais  

• Estreitar as relações entre a academia e mercado, afim de manter parcerias 

estratégicas duradouras 

• Desenvolver projetos inovadores, que tragam benefícios para o mercado 

competitivo 

 

Metodologia de execução 

 

Desenvolvimento de projetos reais através de demandas de empresa públicas 

e privadas. De acordo com a necessidade da empresa parceira, formulamos um 

projeto, apresentamos para a empresa, à partir do aceite do projeto pela empresa, 

partimos para selecionar um professor que tenha o perfil para conduzir o projeto junto 

com os alunos selecionados através do processo seletivo dos projetos de extensão 

do Unipê. Por fim, dentro de um cronograma de 15 semanas, entregamos os projetos 

aos clientes (empresas parceiras). 

 

Resultados alcançados/esperados 

 

O Escritório de Negócios e Consultoria, em parceria com empresas externas, 

em 2020.1 executou 4 projetos para os respectivos clientes abaixo: 

 

Projeto Doce São José: 

- Foi feito uma descrição sobre o cliente 

- Aplicação da pesquisa de mercado 
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- Análise e Elaboração de informações  

- Elaboração do relatório  

- Apresentação para o cliente 

 

Projeto Clindonto:  

- Os alunos passaram por um processo de treinamento nas ferramentas online para 

mapear os processos dos clientes (BIZAGI, TRELLO).  

- Foram separadose organizados os documentos do cliente via colaborar (plataforma 

do cliente). 

-  Executado processo de modelagem dos processos do cliente. 

- Elaboração do mapeamento dos processos do cliente 

- Elaboração do relatório  

- Apresentação para o cliente 

 

Projeto da Congregação: 

- Estudo da estrutura do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do 

Exercício e da Demonstração do Fluxo de caixa de entidades do terceiro setor 

-  Estruturação das Demonstrações de Fluxo de caixa da entidade estudada, 

referentes aos anos de 2015,2016,2017 e 2018 

- Estudo da Demonstração do Valor Adicionado das Entidades do Terceiro Setor   

- Orientação aos alunos na Elaboração da Demonstração do Valor Adicionado da 

entidade, referente ao ano de 2017 

- Feedback de todas as DVAs , correções pelos alunos e entrega   

 

Cronograma de execução do projeto 

 

As atividades no Escritório de Negócios e Consultoria acontecem todos os dias 

da semana, das 13h00 às 17h00, sendo que muitas das atividades, nesse mesmo 

horário, acontecem também nas instalações das empresas parceiras (clientes) 
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Acervo fotográfico 

 

O acervo fotográfico refere-se as atividades que estão sendo executadas 

durante o semestre 2020.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÃO (CLIENTE: POLYBALAS) 
 

 

 

 

 

 

 

REUNIÃO (CLIENTE: AÇOUGUE O BOIÃO) 
REUNIÃO (CLIENTE: SUSHI DO BOM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIENTES  
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ABRACE A CAUSA 

 

Curso promotor do projeto: Psicologia  

Cursos integrados: Fisioterapia, Direito e Fonoaudiologia 

Coordenador(a): Sandra Helena Mousinho Benevides 

Colaboradores(as):  

Discentes: Julianne Galindo de Sales (apresentadora) 

Thaís Soares Dantas 

Lílian Nóbrega Paredes Moraes 

Julliete Lucena Rodrigues 

Gabriela Fernandes Lacerda da Costa 

Rivaldo Ferreira de Oliveira Júnior 

Ana Carolina Pessoa de Oliveira 

Rayanne dos Santos Sales 

Karen Nicacio Candido 

Fernanda Andrade de Mattos 

Gabriella Araújo Atayde 

Fernanda Ferreira Frade 

Izabel Verônica Gomes Marques 

Aisha Duana Lira Almeida 

 

Período no qual o aluno pode participar: A partir do 5º período 

Público alvo Beneficiários do projeto: Comunidade; Pais de crianças com espectro 

autista; portadores do TEA e familiares.  

Local onde o projeto se desenvolve: As atividades são executadas na Clínica 

Escola do Centro Universitário. 

 

Resumo 

 

Devido à necessidade de compreender a criança com TEA e a importância de uma 

intervenção surgiu o Projeto Abrace a Causa. O atendimento às crianças dentro do 

Espectro é realizado pelos extensionistas com base na Ciência ABA. 
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Palavras Chaves: Espectro Autista.  TEA. Intervenção. 

 

Objetivos geral e específicos 

 

Prestar atendimento às crianças com TEA e seus familiares, realizando avaliações e 

intervenções comportamentais por meio da Ciência ABA, e efetuar treinamento dos 

pais, a fim de promover habilidades para melhor lidarem com as possíveis dificuldades 

levantadas.  

 

Metodologia de execução 

 

A partir das triagens realizadas na Clínica Escola de Psicologia do UNIPÊ, as 

crianças são encaminhadas para o Projeto Abrace a Causa, os instrumentos utilizados 

são adaptados e aplicados pelos extensionistas e determina se a criança se enquadra 

no atendimento prestado pelo  projeto, é então realizado um plano de atendimento de 

acordo com a necessidade de cada criança e com base na ciência ABA. Contudo, 

devido ao cenário atual da pandemia, os atendimentos às crianças participantes do 

projeto estão temporariamente suspensos, porém, a supervisão aos extensionistas 

continua com encontros semanais. Atualmente novas postagens e produção de 

cartilhas estão sendo realizadas com o objetivo de efetuar orientações aos pais, a fim 

de promover habilidades para melhor lidarem com as possíveis dificuldades 

levantadas, além de compartilhar informações acerca do TEA, tirar dúvidas referente 

ao tema e apresentar a Ciência ABA, utilizada como base nos atendimentos das 

crianças com TEA na Clínica Escola de Psicologia do UNIPÊ. 

 

Resultados alcançados/esperados 

 

Atualmente, com o cenário da pandemia, não foi possível realizar os 

atendimentos com as crianças beneficiárias da extensão. Entretanto, nos semestres 

anteriores, os atendimentos foram de pelo menos vinte usuários, acompanhados por 

duplas de extensionista, em que as crianças possuíam os atendimentos presenciais 

e os pais eram beneficiados com grupo de orientações a pais, também comandado 

por extensionistas, tanto da área da psicologia como da fonoaudiologia, direito e 
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fisioterapia. Os resultados alcançados foram de melhora significativa no 

desenvolvimento das crianças assistidas e também de melhora emocional dos pais 

que foram acolhidos com suas dúvidas e com, agora, melhores manejos com seus 

filhos. 

 

Cronograma de execução do projeto 

 

Neste cenário mundial de pandemia onde as atividades práticas estão 

suspensas, durante a semana os extensionistas se dividem para estudar o assunto 

programado e produzir o material de postagens e cartilhas que é apresentado ao 

grupo em reuniões que acontecem toda sexta-feira às 17:00 horas. 

 

Acervo fotográfico:  

 

 

Foto: umas das postagens produzidas para o instagram da extensão pelos 

extensionistas.  
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EXTENSÃO DE PSICOLOGIA JURÍDICA 

 

Curso promotor do projeto: Psicologia 

Coordenador(a): Drª Daniela Heitzmann Amaral Valentim de Sousa  

Discentes:  

Bianca Cristinne Rodrigues Vieira Lopes 

Geyviane Kelly de Figueiredo Peres 

Larissa Nunes Lopes 

Maria Clarissa Luna Alves 

Thacylla Maria de Lima Bezerra 

 

Período no qual o aluno pode participar: A partir do 8º período. 

Público alvo Beneficiários do projeto: (   ) Alunos – UNIPÊ, ( X ) Comunidade, (  ) 

Funcionários e colaboradores – UNIPÊ ( X ) Outros, Quais? Instituições do Poder 

Judiciário. 

Local onde o projeto se desenvolve: O projeto tem seu espaço reservado na sala 

96, do bloco F do Campus do Centro Universitário de João Pessoa/PB, Br 230, Km 

22, Água Fria, João Pessoa/PB. Entretanto, atualmente as discussões teóricas 

referentes a extensão tem se desenvolvido, de maneira online, por meio da plataforma 

Blackboard (plataforma virtual da Cruzeiro do Sul). 

 

Resumo e palavras chaves 

 

A psicologia jurídica é uma área de especialização emergente da ciência psicológica, 

quando comparada às outras áreas mais tradicionais. Sendo assim, é parte de uma 

interface com o Direito, de modo a envolver o âmbito da Justiça, instituições 

governamentais e não governamentais que se encarregam de trabalhar com pessoas 

em conflito com a lei. A atuação do psicólogo ocorre a partir de seu arcabouço teórico 

e conhecimentos próprios adquiridos, de forma a coadjuvar à prevenção da violência, 

estruturação da cidadania e promoção dos direitos humanos. Os setores são diversos, 

desde fóruns a prisões, como avaliações psicológicas e mediação. Nesse viés, o 

núcleo de Psicologia Jurídica, atende demandas do Poder Judiciário (Varas da Família 

e da Infância e Juventude); Ministério Público e Conselhos Tutelares, através de 
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acompanhamentos as famílias e membros individualmente, escuta especializada, 

elaboração de laudos, informes, relatórios, pareceres e mediação familiar. É válido 

ressaltar, que perante a pandemia do COVID-19, não está sendo possível a parte 

prática da extensão, mas que estão sendo realizados estudos embasados na teoria e 

utilização de meios tecnológicos para aprimorar possíveis ações futuras, além de 

realização de folders informativos para a comunidade.  

 

Palavras chaves: Psicologia, Direito e Atuação.  

 

Objetivos geral e específicos 

 

A Extensão em Psicologia Jurídica tem como objetivo geral atender as 

demandas externas encaminhadas pelas Instituições Jurídicas. Tem como objetivos 

específicos: disponibilizar atendimentos em sessões individuais e conjuntas a famílias 

que estejam experienciando algum conflito, de modo que elas possam restabelecer 

seus vínculos; auxiliar na promoção da saúde de crianças e adolescentes que foram 

institucionalizadas e necessitam voltar para suas famílias; e contribuir para a formação 

do discente extensionista com o fornecimento de conteúdos teóricos e práticos 

relacionados aos conflitos sociais que permeiam a prática clínica no âmbito jurídico.  

 

Metodologia de execução 

 

O projeto tem se desenvolvido através de preparação teórica mediante leitura, 

fichamentos e discussões de conteúdos indicados pela professora orientadora, 

trazendo assuntos de relevância social congruentes a atuação da Psicologia 

Jurídica.   

 

Resultados alcançados/esperados 

 

Diante da situação de pandemia, a Extensão de Psicologia Jurídica esteve 

focada em desenvolver o aprofundamento teórico de algumas temáticas para futuras 

intervenções sociais. Dessa forma, durante todo o semestre, por meio de encontros 

online, foram realizadas reuniões para discussão e estudos de casos, bem como 



 

73 
 

participação em palestras e congressos correspondentes à área. Além disso, também 

ocorreu a elaboração de folders para a orientação da comunidade a respeitos dos 

temas: Alienação parental; Abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes; 

Combate a violência contra a pessoa idosa correspondentes. 

 

Cronograma de execução do projeto 

 

As discussões teóricas sempre acontecem às segundas-feiras, no período das 

17h00 às 18h00, por meio da plataforma Blackboard (reconhecida como a plataforma 

virtual da Cruzeiro do Sul). 

 

 Acervo fotográfico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunião das extensionistas e orientadoras para discussões teóricas, realizada na 

sala F96. 
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Elaboração do Folder 1 – Alienação Parental 

 

Elaboração do Folder 2 – Abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes 

 

Elaboração do Folder 3 - Combate a violência contra a pessoa idosa 

correspondentes 
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GESTÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL: 

INTERFACES DO SABER 

 

Curso promotor do projeto: Direito 

Cursos integrados: Direito, Arquitetura e Urbanismo e Serviço Social 

Coordenador(a):Mirella de Almeida Braga Mat. 004253 

Colaboradores(as): Maiara Belo Mat. 004248 

Discentes: 

Alberlene Baracho Sales  

 Maria Clara Alécio Rodrigues 

 Guilherme Henrique Silva de Albuquerque 

 Kleiton Diniz da Costa Filho 

 Ana Carollina Porpino Buriti 

 Lucas Ribeiro de Souza Silva  

 Suélyo Cirilo Cavalcante 

 Maria Vitória Carneiro Brito 

 Mayara Trajano dos Santos 

 Maria Clara Carvalho Guimarães 

 Letícia Vita Nunes Ramalho 

 Carolina Maia de Sousa 

 Janine de Souza Medeiros da Silva 

 Keliany Leite Monteiro 

Anne Beatriz Freitas Dias Arruda  

 Kerollyn Ferreira de Albuquerque 

Lucas Delfino 

Waléria Kássia Martins da Silva 

Rosana Amália da Silva 

Arthur Pereira da Costa 

 

Período no qual o aluno pode participar: do segundo ao nono período  

Público alvo Beneficiários do projeto: (X ) alunos – UNIPÊ, (X ) Comunidade, (X ) 

funcionários e colaboradores – UNIPÊ ( ) Outros, Quais? 
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Local onde o projeto se desenvolve: O projeto acontece toda sexta-feira, às 16:00, 

no ambiente virtual da plataforma Blackboard, e quando possível inserções na 

comunidade da Penha * (exceto na covid-19) 

 

Resumo 

 

O projeto de Extensão “Gestão do Patrimônio Cultural:interfaces do saber propõe a 

interação entre meio universitário (Unipê) e representantes de associação de 

moradores, pescadores e agentes culturais do bairro da Penha em João Pessoa, a 

fim de possibilitar uma rica troca de conhecimentos que colaborem com o 

reconhecimento da importância da comunidade da Penha para a diversidade cultural 

e ambiental da cidade de João Pessoa/PB. Além de promover a formação de alunos 

aliando conhecimentos acadêmicos e experiências profissionais para habilitação de 

pesquisadores e gestores nos seguintes campos de atuação: projetos e ações de 

educação patrimonial; planejamento, execução e acompanhamento de ações de 

identificação, reconhecimento e salvaguarda/preservação de referências culturais 

imateriais e materiais presentes em comunidades urbanas, rurais, ribeirinhas e 

praieiras. 

 

Palavras-chave: Patrimônio, Penha, referências culturais.  

 

Objetivos geral e específicos:  

 

Acompanhar os projetos e as ações de educação patrimonial desenvolvidos 

nos âmbitos escolares, acadêmicos e das políticas públicas municipais, estaduais e 

federal; 

 

a) Analisar as situações sociais de intensa transformação urbana provocada pelo 

avanço do turismo predatório; 

b) realizar  trabalhos de identificação, reconhecimento e salvaguarda/preservação de 

referências culturais imateriais e materiais no bairro da Penha em João Pessoa/PB.  
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Metodologia de execução 

 

A metodologia da extensão é constituída pelo seguinte conjunto de estratégias 

pedagógicas:  

1. Transdisciplinaridade 

2. Trabalho cooperativo 

3. Estudo de casos 

4. Leitura de textos e/ou artigos científicos 

5. Experiências de campo 

6. Avaliação multifacetada de conhecimento.  

 

Histórico de resultados alcançados e esperados 

 

Executamos a IV Semana do Patrimônio Cultural, com cerca de 450 

participantes no total de dois dias, nos três turnos. Além da webinar sobre direito à 

cidade e patrimônio em parceria com o IPHAN/PB.  

 

Cronograma de execução do projeto 

 

Devido a Pandemia, os encontros presenciais referentes as atividades do 

projeto de extensão estão suspensas, todavia, ficamos semanalmente 

acompanhando as demandas, discutindo textos e realizando atividades de webinar 

acerca do patrimônio e da cidade, as atividades são abertas à comunidade interna e 

externa à instituição.  Os encontros ocorrem às sextas feiras no turno da tarde entre 

às 16:00h e 18:00h. 

 

Acervo fotográfico:  

 

Imagem 1 – III Semana do Patrimônio Cultural – UNIPÊ – 2019  

Imagem 2 – Logo do Projeto de Extensão 

Imagem 3 – Reunião no Bairro da Penha com Monsenhor Neureudo – dez/2019 

Imagem 4 – Card de apresentação da IV Semana do Patrimônio UNIPÊ – Agosto 

2020 
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Imagem 5 – Card da Live da IV Semana do Patrimônio UNIPÊ – Agosto 2020 
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JUNIOR ACHIEVEMENT: MEU DINHEIRO, MEU NEGÓCIO 

 

Curso promotor do projeto: Logística 

Cursos integrados: Administração, Ciências Contábeis 

Coordenador (a): Nathállya Etyenne Figueira Silva 

Discentes: 

Joverladio Pereira Geraldo 

Amelia Mickaela Dutelle 

Angelina Rebecca Leibbach 

Natalia Lima Diniz Pinto Brandao 

Ana Eurides Lúcio de Andrade Sá Pessôa 

 

Público alvo Beneficiários do projeto: ( X) alunos – UNIPÊ, (X ) Comunidade, ( ) 

funcionários e colaboradores – UNIPÊ ( ) Outros, Quais?  

Local onde o projeto se desenvolve: Escolas públicas e Unipê 

 

Resumo 

 

O projeto Junior Achievement visa fomentar o desenvolvimento de um pensamento 

empreendedor e de consciência financeira em jovens de escolas públicas da cidade 

de João pessoa – PB, bem como jovens estudantes do Centro Universitário de João 

Pessoa – Unipê, promovendo um impacto social através da educação, do 

desenvolvimento do espírito empreendedor e de trabalho em equipe. Especificamente 

o programa Meu Dinheiro, Meu negócio possibilita o conhecimento necessário para a 

gestão pessoal de recursos financeiros. A discussão do tema tem, a finalidade de 

fazer com que os jovens compreendam melhor aspectos relacionados ao consumo 

consciente, aos tipos de investimentos, a importância do planejamento financeiro e a 

criação da cultura de poupança.  

 

Palavras-chave: Meu dinheiro, Meu negócio. Educação Financeira. Consumo. 

Planejamento Financeiro. 
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Objetivo geral 

 

O presente Projeto Institucional tem como objetivo geral desenvolver 

competências de empreendedorismo e educação financeira, em jovens da rede do 

ensino médio da rede pública da Paraíba. O programa busca proporcionar 

conhecimentos que geram caminhos para empregabilidade e que auxiliam no uso 

adequado dos recursos financeiros. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Demonstrar a importância da educação financeira na qualidade de vida das 

pessoas e no desenvolvimento da sociedade; 

2. Proporcionar o conhecimento referente a hábitos de consumo e poupança; 

3. Expor a importância do planejamento financeiro e do orçamento pessoal. 

 

Metodologia de execução 

 

O projeto funciona com o treinamento inicial para os alunos extensionistas, e 

em seguida é feito o contato com algumas escolas públicas, para que caso tenham 

interesse, a atividade do projeto seja agendada. As atividades consistem na realização 

de oficinas e palestras para jovens de escolas públicas e também de ensino superior 

(do próprio Unipê), com o objetivo de discutir temas relacionados a educação 

financeira, como: planejamento financeiro, orçamento pessoal, controle de dívidas, 

poupança e investimentos. As atividades do projeto permitem que desenvolvam 

habilidades para lidar com recursos financeiro, e estimula a conscientização da 

importância de ampliarem seus conhecimentos em finanças e a se prepararem para 

enfrentar os obstáculos proporcionados pela busca de uma vida financeira saudável. 

Devido a situação de pandemia que assola o mundo, no semestre 2020.1 as 

escolas ainda não ofereciam ensino remoto para aos alunos, de modo que o projeto 

ficou impossibilitado de realizar as atividades em escolas. Assim, as atividades 

ocorrem no próprio Unipê, em uma turma de Administração, disciplina Mercado de 

capitais no dia 01/06/2020 e na disciplina Análise das Demonstrações Financeiras, 

em uma turma de Ciências contábeis no dia 08/06/2020. As palestras ocorrem de 
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forma remota via blackboard colaborate, de modo que a ferramenta possibilitou a 

interação entre os alunos extensionistas e os alunos das turmas escolhidas.  

 

Resultados alcançados/esperados 

 

 Os resultados alcançados no caso da aplicação do projeto nas duas turmas 

mencionadas no item anterior, mostraram-se satisfatórios, onde recebemos 

feedbacks dos alunos de forma positiva, pois os temas discutidos fazem parte do dia 

a dia de todas as pessoas, e além disso, agregou ao próprio conteúdo já trabalhado 

em sala de aula. 

Além disso, desde o início do projeto muitos resultados já foram alcançados. 

As visitas na comunidade do Timbó, e nas escolas públicas: Padre Roma, Antônia 

Rangel, João Goulart, possibilitaram que a oficina Meu dinheiro, Meu negócio 

acontecesse, levando conhecimento da gestão de recursos pessoais para a 

comunidade e para estudantes de escolas públicas. Os participantes/ouvintes das 

oficinas muitas vezes relataram situações familiares em que os alunos do projeto os 

ajudaram, de modo a direcionar para uma possível resolução de problemas 

financeiros relatados, e de como evita-los. 

 Como resultados esperados para o futuro, espera-se que as oficinas/palestras 

alcancem mais alunos de escolas públicas e alunos do próprio Unipê, de modo que 

essas pessoas tomem conhecimento sobre finanças e criem hábitos de consumo 

consciente, planejamento financeiro, poupança e investimentos, para melhor 

administrarem seus recursos financeiros. 

 

Cronograma de execução do projeto 

 

 O projeto tem reuniões a cada quinze dias, em dia e horário definidos em 

consenso com os alunos. O cronograma de atividades previsto para o projeto em 

2020.2 é o seguinte: 

 

1 – 01/10/2020 Reunião de apresentação 

2 -  07/10/2020 Reunião de treinamento e discussão 

3 – 28/10/2020 Reunião para definição das atividades 
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4 - 04/11/220 Reunião prévia as atividades 

5 – 09/11/2020 Atividade prática do projeto (de modo remoto) em uma turma de 

Administração da noite 

6 -  10/11/2020 Atividade prática do projeto (de modo remoto) em uma turma de 

Administração da manhã 

7 -  dias 19/11 e 20/11 II Encontro Integrado de Monitoria, Pesquisa e Extensão. 

 

Acervo fotográfico 

 

Figura 1: Execução do projeto em uma das turmas do Unipê 

 

 

Figura 2: Reunião de preparação do projeto 
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Figura 3 e 4: Participação de um aluno ouvinte, em uma das apresentações do projeto 

 

 

Figura 4: Meu dinheiro, Meu negócio na escola Antônia Rangel, turma de 3° ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Meu dinheiro, Meu negócio na escola Padre Roma, turma de 3° ano 
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LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO FÍSICA LAF-UNIPÊ/SANNY 

 

Curso promotor do projeto: Curso de Educação Física – Bacharelado e 

Licenciatura. 

 

Cursos integrados: Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição, 

Psicologia e Pós-Graduação – UNIPÊ. 

 

Coordenador (a):  

Eric de Lucena Barbosa. 

Colaboradores:  

Renata Gouveia Nunes 

João Joaquim Soares 

Discentes:  

Amós Alves De Andrade 

Elizabeth Maria Oliveira da Silva 

Felipe Antônio Pereira Uliana 

Felipe Thiago Siqueira de Lima 

Ithalo Gustavo Carvalho França 

Lucas de Farias Lima 

Oseias da Silva Ribeiro 

Rodrigo do Nascimento Cardoso 

Ruan Vitor Sales Da Silva 

Yuri Karlo Gomes de Medeiros 

 

Período no qual o aluno pode participar: A partir do terceiro período. 

Público alvo Beneficiários do projeto: ( X ) Alunos – UNIPÊ, ( X ) Comunidade, ( X 

) Funcionários e colaboradores – UNIPÊ ( X ) Outros, Quais? 

Local onde o projeto se desenvolve: Laboratório de Avaliação Física LAF – 

UNIPÊ/SANNY, localizado na entrada principal Ginásio poliesportivo do UNIPÊ - João 

Pessoa - PB, 58033-455. 
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Resumo e palavras chaves:  

 

No ano de 2009, o UNIPÊ firmou convênio com a fabricante de equipamentos 

de avaliação, American Medical do Brasil LTDA, nome fantasia Sanny, assim o 

Laboratório de Avaliação Física LAF – UNIPÊ/SANNY completa 10 anos de 

existência, o qual foi estruturado com o objetivo de incentivar e colaborar com as 

atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão do UNIPÊ. Em 2018 o UNIPÊ passou a 

fazer parte das instituições de ensino superior de um dos mais representativos grupos 

educacionais do país, a Cruzeiro do Sul Educacional S/A. Tal realização enfatiza o 

crescimento das pesquisas e qualidade das atividades fornecidas pelo curso de 

Educação Física.  

 

Palavras-Chaves: Fisiologia, Biomecânica, Cinantropometria, Avaliação Física. 

 

Objetivos geral e específicos:  

 

LAF-UNIPÊ/SANNY tem como objetivo incentivar e colaborar com as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão do UNIPÊ, ou seja: 

I - Dar suporte nas aulas práticas das disciplinas dos cursos de Educação Física e da 

Saúde; 

II - Incentivar e desenvolver projetos de pesquisa nas áreas da Educação Física e 

Saúde; 

III - Dar suporte nas atividades realizadas nos Programas e Projetos de Extensão dos 

cursos de Educação Física e da Saúde; 

IV - Promover cursos de formação e educação continuada; 

V - Prestar serviços de avaliação física para a comunidade interna e externa do 

UNIPÊ;  

VI - Divulgar conhecimento científico para subsidiar a prática profissional dos cursos 

de Educação Física e da Saúde;  

VII - Coletar dados para a produção de pesquisas científicas nas áreas da Educação 

Física e da Saúde. 
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Metodologia de execução:  

 

 O LAF-UNIPÊ/SANNY é composto de três laboratórios integrados, ou seja: 

Laboratório de Fisiologia do Esforço, Laboratório de Biomecânica e Laboratório de 

Cineantropometria. Para tal temos os nossos horários de funcionamento de segunda 

a quinta das 7h00min até às 17h00min e na sexta até às 16h00min.  

Disponibilizamos o espaço físico destinado para atender plenamente às 

necessidades dos professores, alunos, funcionários e a comunidade externa. Os 

atendimentos são realizados sob agendamento prévio presencial, pelo professor ou 

funcionário onde o mesmo preenche os formulários solicitando o que deseja utilizar, 

logo é verificado a disponibilidade de horários e realizamos o agendamento. Temos 

mais de mais de 250 equipamentos e materiais de altíssima qualidade e precisão para 

o auxílio do Ensino, Pesquisa Científica, Extensões e as Clinicas Escola Unipê.  

 As atividades são realizadas no período de 4 meses através dos alunos 

extensionistas do semestre, acompanhados pelo Técnico do Laboratório e do 

Professor coordenador do LAF, onde realizam todo acompanhamento das avaliações 

e testes físicos, além da instrumentação dos equipamentos com a análise dos 

resultados do paciente/atleta. Contudo as atividades visam divulgar conhecimento 

científico para subsidiar a prática profissional dos cursos, coletando dados para a 

produção de pesquisas científicas nas áreas da Educação Física e da Saúde. 

 

Resultados alcançados/esperados:   

 

 De acordo com a gráfico, observamos a variação do número de atendimentos, 

que depende muito do ritmo do semestre para a realização das Aulas Práticas, 

Pesquisas Cientificas e as Extensões e Funcionários Unipê. Contudo dentro desta 

amostra atendemos desde de crianças, adolescentes, adultos e idosos. Além de 

realizar as avaliações com atletas de Futebol CSP – Clube Sportivo Paraibano, Policia 

Militar e Bombeiros da Paraíba, IFPB- Campus Guarabira, Prefeitura Municipal de 

Cabedelo e Santa Rita. Os atendimentos do atual semestre diante da pandemia, foram 

priorizados as Pesquisas Cientificas para Alunos Concluintes, além dos Estágios 

Supervisionados e a Extensão da Hidroginástica com Policiais da Paraíba. As 

principais avaliações realizadas são da Composição Corporal (Inbody720 e 
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Antropométrica – ISAK), Teste Flexibilidade, Saltos Verticais e Horizontais, Testes e 

Força (Dinamômetros), Testes de Velocidades com Esteira e Ciclo-Ergômetro e 

Fotocélulas, Avaliação Postural – Biofotogrametria e entre outros. 

 

 

 

Cronograma de execução do projeto:  

Dias\Turnos Manhã Tarde 

Segunda-feira 07:00 – 12:00hrs 13:00 – 17:00hrs 

Terça-feira 07:00 – 12:00hrs 13:00 – 17:00hrs 

Quarta-feira 07:00 – 12:00hrs 13:00 – 17:00hrs 

Quinta-feira 07:00 – 12:00hrs 13:00 – 17:00hrs 

Sexta-feira 07:00 – 12:00hrs 13:00 – 16:00hrs 
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Gráfico 1: Número de Atendimentos - LAF-UNIPÊ/SANNY
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Acervo Fotográfico:  
 
 
 
  

 

 

ALUNOS EDUCAÇÃO FÍSICA 

DISCIPLINA CINEANTROPOMETRIA 
AULA PRÁTICA PRESSÃO ARTERIAL 

 

 

PESQUISA CIENTIFICA  HIDROGINÁSTICA 
COM POLICIAIS DA PARAÍBA 

BIOFOTOGRAMETRIA ESCOLARES 

PROF. Dr. JOÃO JOAQUIM SOARES 

AVALIAÇÃO POSTURAL – SAPO 

 

ALUNO – ATLETA ATLETISMO 

AVALIAÇÃO VO2 MÁXIMO 
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LABORATÓRIO DE ENSINO: INVESTIGAÇÃO EM TEMPOS DE 

PANDEMIA 

 

LABORATÓRIO DE ENSINO DE BIOMEDICINA, NUTRIÇÃO e 

FARMÁCIA 

 

Curso promotor do projeto: Nutrição 

Cursos integrados: Biomedicina, Farmácia, Serviço Social e demais cursos do 

Unipê. 

Coordenador(a): Claudia Facini dos Reis e Josianny Patrício da Silva 

Colaboradores(as) Discentes:  

Andrêza de Lourdes Coutinho Santos 

Virgínia Kelly Pordeus Pereira  

Joyce da Rocha Costa 

Maria Margareth Rolim Martins Rocha 

Elouyse Maximiano Costa 

Rafaela Gomes de Castro 

Isabelle Freitas Felipe Ramos 

Ana Beatriz da Silva Paixão 

Amélia Patrícia da Silva Teixeira 

 

Período no qual o aluno pode participar: Todos os períodos. 

 

Público alvo Beneficiários do projeto: (x) alunos – UNIPÊ, (x) Comunidade, (  ) 

funcionários e colaboradores – UNIPÊ (  ) Outros, Quais? 

 

Local onde o projeto se desenvolve: Durante 2020.2 em Homeoffice. Em demais 

momentos ocorre no Bloco G, sala 163 no Laboratório 2.  
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Resumo e palavras chaves 

 

O entendimento de temas correlacionados a biomedicina, nutrição e farmácia, pelos 

alunos é o grande desafio dos professores da área da saúde. Metodologias 

alternativas estimulam a integração entre o conteúdo e as atividades práticas, 

estimulando o processo de ensino e aprendizagem. Este projeto propõe a intervenção 

clínica (atendimentos presenciais Nutricionais e Biomédicos em momentos 

presenciais) bem como a construção e o uso de modelos didáticos no processo de 

ensino-aprendizagem de biomedicina, nutrição e farmácia com enfoque principal nas 

disciplinas de cada período dos cursos. Para a confecção dos modelos sempre são 

escolhidos materiais com baixo custo, fácil acesso, durabilidade, facilidade na 

confecção e no manuseio, sendo sempre o tema escolhido por parte dos alunos. 

Durante o momento de pandemia as atividades se voltaram a construção de banco de 

dados sobre rotinas alimentares e bem-estar em saúde.  

 

Objetivos geral e específicos 

 

 Geral: Vivenciar na prática os atendimentos clínicos nas diversas áreas, 

prestando atendimento a comunidade, sempre resultando na construção de modelos 

didáticos nos cursos propostos para otimizar a qualidade da formação, através de 

recursos inovadores e metodologias ativas. 

 Específicos: Contribuir para o processo de ensino aprendizagem. Concretizar 

o uso e a prática de um laboratório de modelos didáticos na instituição. Contribuir para 

o Processo de Ensino e Aprendizagem dentro das áreas.  

 

Metodologia de execução 

 

Para realização das atividades todos os envolvidos construíram um banco de 

dados nas diferentes áreas: Nutrição e Biomedicina, os quais foram alimentados em 

momento de isolamento social, para ao final serem extraídos deles os principais 

resultados sobre: Rotinas alimentares em momento de pandemia e surgimento de 

sintomas comuns nas populações isoladas. Os alunos apresentam ideias simples, 

para composição de informações pertinentes as suas áreas com objetivo de usar tais 
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dados para os atendimentos presenciais tanto de Nutrição quanto de Biomedicina que 

serão ofertados as populações após o período de pandemia. As atividades tanto de 

planejamento como de execução acontecem no Unipê, no bloco G, laboratório 2. Em 

momento de distanciamento social as atividades foram todas Homeoffice. Em 

decorrência da mudança de metodologia frente a pandemia o projeto foi devidamente 

cadastrado na Plataforma Brasil, para aval do Comitê de Ética em Pesquisa com seres 

humanos.  

 

Resultados alcançados/esperados 

 

Nas primeiras atividades foram construídos dois bancos de dados: 

1. Rotinas alimentares em momento de pandemia 

2. Surgimento de sintomas e reações biológicas em isolamento social. Para 

tal construção várias informações foram coletadas, que demonstram 

principais pontos sobre rotinas alimentares e sobre sintomatologia que 

surgiram durante a pandemia. Todos os principais resultados estão 

listados abaixo nas tabelas 1 e 2. 

 

Tabela 1 - Dados sobre as principais rotinas alimentares apontadas no banco de 

dados. 

Rotina alimentar relatada durante o 

distanciamento social. 

Número de vezes que foi relatada a 

rotina alimentar  durante a 

investigação. 

1 a 2 refeições/dia 3 vezes 

3 refeições/dia 23 vezes 

4 refeições/dia 57 vezes 

Mais de 4 refeições/dia 84 vezes  

 

Tabela 2 - Dados sobre os principais sintomas ou ações/reações biológicas apontadas 

no banco de dados. 

Sintomas ou ações/reações 

biológicas ocorridas durante 

distanciamento social. 

Número de vezes que ocorreu o 

sintoma ou ações/reações durante a 

investigação. 
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Irritabilidade 80 

Dor de cabeça 63 

Sonolência 56 

Insônia 87 

Outros 77 

Fraqueza 35 

Falta de apetite 28 

Náuseas 25  

 

Cronograma de execução do projeto 

 

Semestral, iniciando conforme calendário letivo da instituição. Ocorrendo 

sempre no Bloco G, sala 163 no Laboratório 2.  

 

Acervo fotográfico:  

 

 

Fig 1 - Sintomas ocorrências durante o distanciamento social 

 

 

Fig 2 – Número de refeições por dia em dias de distanciamento social  
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EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO SUSTENTÁVEL: DIFUSÃO DA 

SUSTENTABILIDADE PARA COMBATE AO CONSUMISMO 

 

Curso promotor do projeto: Direito 

Cursos integrados: Direito, Gestão Ambiental e Marketing 

Coordenador(a):Alfredo Rangel Ribeiro Mat. 002846 

Colaboradores(as): Maria Cristina Paiva Santiago Mat. 002759 

Discentes: 

Anderson Barbosa Ramos 

Aylla Vitória Carneiro da Costa Lins 

Bruna Maria Belmont Barros 

Emily Leite Soares 

Ester Chaves Teixeira 

Joel Maia da Silva 

Lyandra Souza Lima 

Manoel Medeiros de Lima Neto 

Natália Cabral Alves dos Santos 

Nicoli Fiari Tigre 

Ruth Silveira Menezes 

Sofia Carmago Sodré 

Tayse de Mesquita Cavalcanti 

Thainá de Sá Alex 

Thaysa Araújo Cassimiro 

Thiago Bento Rodrigues Silva 

 

Período no qual o aluno pode participar: a partir do quinto período  

Público alvo Beneficiários do projeto: (X ) alunos – UNIPÊ, (X ) Comunidade, (X ) 

funcionários e colaboradores – UNIPÊ ( ) Outros, Quais? 

Local onde o projeto se desenvolve: O projeto acontece todas as terças-feiras, no 

ambiente virtual da plataforma Blackboard. 
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Resumo 

 

O projeto de extensão universitária intitulado Educação para o Consumo Sustentável: 

difusão da sustentabilidade para combate ao consumismo está enquadrado na 

proposta do projeto institucional UNIPE SUSTENTÁVEL, ligando-se às linhas da 

Saúde, Qualidade de Vida, Direito e Desenvolvimento e tendo por objetivo central 

conscientizar os estudantes do UNIPE e da rede pública de João Pessoa sobre os 

impactos socioambientais do consumo não sustentável e sobre sua responsabilidade 

pela higidez ecológica e pelas futuras gerações. Para lograr a meta de elevar a 

conscientização do público alvo sobre a relevância do consumo sustentável, serão 

realizadas visitas às escolas públicas da capital paraibana para distribuição de 

material informativo, apresentação de palestras e workshops, todos relacionados às 

repercussões socioambientais da produção e do consumo. Pare aferir a eficácia das 

ações de extensão, serão aplicados com o público alvo questionários antes e depois 

de cada atividade. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Educação. Cidadania. Meio ambiente. 

Consumo sustentável. 

 

Objetivos geral e específicos 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Conscientizar os estudantes do UNIPE e da rede pública da Grande João 

Pessoa sobre os graves impactos socioambientais do consumo não sustentável e 

sobre sua responsabilidade pela higidez ecológica e pelas futuras gerações. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Promover e estreitar a integração das ações de extensão entre os cursos de Direito, 

Gestão Ambiental e Marketing; 

• Aplicar integração; 

• Obedecer a regra DISCENTE x DOCENTE; 
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• Realizar revisão bibliográfica sobre as temáticas da sustentabilidade socioambiental, 

da cidadania ambiental, da educação para os direitos humanos e sobre o consumo 

sustentável;  

• Prospectar dados estatísticos atualizados sobre os níveis de poluição e degradação 

ambiental antropogênica em nível local, regional e global; 

• Elaborar material informativo (slides de power point, cartilhas, panfletos, folders, perfis 

em redes sociais, e outros) que explique objetiva e didaticamente os efeitos do 

consumo não sustentável sobre o meio ambiente; 

• Buscar parcerias com as repartições de ensino estaduais e municipais, bem como com 

os órgãos de defesa do consumidor, para a execução das atividades de extensão; 

• Obter, junto aos órgãos administrativos de defesa do consumidor, material informativo 

para distribuição com o público alvo do projeto; 

• Informar diretamente aos estudantes do UNIPE e da rede pública de ensino de João 

Pessoa, em seus ambientes de estudo, mediante palestras, aulas, exibição e 

distribuição de material informativo, sobre os impactos ambientais dos atuais níveis de 

consumo; 

• Verificar, mediante aplicação de questionários, o impacto das atividades de extensão 

sobre o público alvo. 

 

Metodologia de execução 

 

A metodologia da extensão é constituída pelo seguinte conjunto de estratégias 

pedagógicas:  

Para atingir o objetivo central do presente projeto de extensão universitária, 

serão realizadas visitas às escolas estaduais e municipais, previamente agendadas 

com a direção da repartição de ensino competente, para a realização das atividades 

de extensão. 

Como atividades de extensão, serão desenvolvidas palestras, workshops, 

distribuição de material informativo e realização de campanhas objetivando 

conscientizar os estudantes sobre a importância do consumo sustentável e sobre os 

graves impactos do hiperconsumo sobre a sociedade e o meio ambiente. 

As ações acima descritas serão antecedidas de duas reuniões preparatórias 

entre os professores coordenadores e os extensionistas. Nestas ocasiões, serão 

escolhidas as unidades escolares a serem visitadas, planejadas as ações a serem 
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executadas, elaboradas as aulas/palestrar a serem ministradas e providenciado o 

material informativo a ser distribuído. 

Antes e após a realização de cada visita, será aplicado um pequeno 

questionário entre os estudantes do UNIPE e da rede pública atingidos pelas 

atividades de extensão para avaliar em que medida elas repercutiram para a 

conscientização sobre o consumo sustentável. 

 

Histórico de resultados alcançados e esperados 

 

Ao final das atividades de extensão é esperado o aumento da quantidade e da 

qualidade das informações do público alvo sobre os efeitos consumo não sustentável 

soa sociedade e sobre o meio ambiente, assim como a elevação de seu nível de 

conscientização sobre a responsabilidade das atuais gerações pela higidez ecológica 

para as gerações vindouras. 

Até o momento, foi realizada a leitura e fichamento de bibliografia selecionada 

e elaboração de material informativo para divulgação pelas redes sociais. 

 

Cronograma de execução do projeto 

 

Devido a Pandemia, os encontros presenciais referentes as atividades do 

projeto de pesquisa estão suspensas, todavia, ficamos semanalmente acompanhando 

as demandas, discutindo textos e realizando atividades por meio da plataforma 

Blackboard. Os encontros ocorrem às terças-feiras no turno da tarde. 
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PUBLIC – DISCOVERY 

 

Curso promotor do projeto: CST em Gestão Pública 

Cursos integrados: Todos os cursos do Unipê 

Coordenador: Márcio Reinaldo de Lucena Ferreira 

Colaborador: Otávio Roberto Martins Dantas 

Discentes: 

Naára de Araújo Morais 

Miria Bezerra de Azevedo Cavalcante 

Tiago Lima Silva 

Yngride Rangel de Oliveira 

Marcelle Baracuhy Sodré de Mello 

Yeda Maria Lins Gadelha 

Geraldo Fernandes Gorgonho Neto 

Soraya Francisco de Souza 

Alice Borges da Silva e Silva 

José Leandro Fernandes Firmino da Silva 

Douglas Bento Dias 

Bruna Gabrielle da Silva Barbosa Dias 

 

Período no qual o aluno pode participar: todos os períodos. 

Público alvo Beneficiários do projeto: (X) alunos – UNIPÊ, (X) Comunidade, (X) 

funcionários e colaboradores – UNIPÊ (X) Outros, Quais? Servidores de prefeituras, 

Oscips, OS e ONGs. 

Local onde o projeto se desenvolve: O Projeto mantem encontro semanal, nas 

quintas, Laboratório 06, bloco dos laboratórios, das 16h às 18h, para confecção de 

material e planejamento das atividades. Todos os semestres é realizado um “Public 

Day” na instituição, com oferta de oficinas nas áreas de Licitação, Documentos 

Oficiais, Qualidade, Atendimento e Projetos. São ofertados produtos aos parceiros, 

como: consultorias, diagnósticos, oferta de oficinas e palestras. O projeto também 

desenvolve em parceria com o Administração para Todos o curso de Auxiliar 

Administrativo para o Setor Público, que acontece aos sábados, em 7 encontros, com 

carga horária de 28h, no bloco EVA. 
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Resumo 

 

A partir de um contexto em que o processo de democratização vem demandando 

maior conscientização dos cidadãos em relação aos seus direitos, por outro lado, nos 

deparamos com uma imensidão de problemas que reclamam por ação governamental 

condicionada pela necessidade de manter o equilíbrio na gestão pública. Desse modo, 

origina-se de forma fortalecida uma nova cultura na gestão, preocupada com a 

eficiência e eficácia de suas ações, não permitindo mais dispêndios de recursos 

públicos em algo que não se reverta em soluções capazes de solucionar 

eficientemente os problemas sociais. Essa é a condição encontrada hoje por nossos 

gestores ao se depararem com a realidade de seus municípios. Verifica-se dessa 

forma, uma oportunidade de participação mais ativa da academia junto a gestão dos 

municípios, órgãos públicos e entidades do terceiro setor (ONGs, OSCIPs, etc.), no 

sentido de colaborar para a otimização da Res Pública. 

 

Objetivo 

 

Otimizar a formação profissional dos discentes do CST em Gestão Pública e 

demais cursos da instituição, que tenham afinidade com o projeto, desenvolvendo 

atividades práticas junto aos mesmos, através do envolvimento na prestação de 

consultorias as prefeituras, fundações e organizações do Terceiro Setor, pertencentes 

ao estado da Paraíba. 

 

Metodologia de execução 

 

Inicialmente são selecionados os discentes que participarão do projeto durante 

o semestre. A ideia é que sejam selecionados o mínimo de dois alunos por área de 

trabalho dentro do projeto, são elas: Gestão de Projetos, Ferramentas da Qualidade, 

Licitação, Documentos Oficiais e Atendimento (Obs.: As áreas foram definidas em 

2016, a partir da pesquisa que foi realizada, tendo sido selecionadas como as de maior 

necessidade para a otimização da gestão pública). Os alunos envolvidos juntamente 

com os docentes responsáveis desenvolverão as atividades inerentes ao projeto. 

Basicamente são desenvolvidos materiais para a realização de oficinas e palestras, 
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junto aos parceiros do projeto, como também, a realização de consultorias. Os 

encontros são semanais para desenvolvimento das atividades. São realizadas 

reuniões colegiadas (envolvendo os alunos do projeto), com utilização da técnica do 

Brainstorming, a fim de que sejam listadas possíveis soluções para os problemas 

detectados junto as organizações-alvo. Os alunos sob orientação dos docentes 

envolvidos no projeto elaboram os relatórios com apresentação dos problemas 

detectados e possíveis soluções que poderão ser implementadas. Os alunos também 

são capacitados para apresentação dos resultados e desenvolvimento de atividades 

de treinamento junto as organizações alvo. 

 

Resultados alcançados/esperados 

 

O Projeto está trabalhando com a oferta de oficinas voltadas para as seguintes 

áreas:  Introdução a Licitação, Documentos Oficiais, Ferramentas da Qualidade, 

Elaboração de Projetos e Excelência no Atendimento ao Cidadão; Palestras: “Uma 

Proposta de Modelo de Prefeitura" e "Importância dos Indicadores para a Gestão 

Pública"; Consultorias na área da Gestão da Qualidade: Qualidade no Atendimento, 

Programa 5S e ISO 9000. No final de 2018 foi envidada proposta ao Hospital Padre 

Zé – HPZ, para trabalho a ser desenvolvido relacionado a implantação do Programa 

5S. A proposta foi aprovada, tendo sido iniciados os trabalhos em 2018. Ao final de 

2019 foi finalizado o trabalho de consultoria, contendo diagnóstico e orientações para 

implantação do Programa 5S no HPZ. Em 2016 foi realizado diagnóstico sobre os 

característicos da qualidade, no UPA Oceania, com aplicação de questionários junto 

aos usuários daquela unidade, sendo os resultados apresentados através de relatório. 

Foram realizadas várias edições do PUBLIC DAY na instituição, com oferta de 

aproximadamente 150 vagas em cada uma delas, totalizando em torno de 600 

inscritos. Nos últimos semestres, tem sido ofertado o curso de Auxiliar Administrativo 

para o Setor Público, em parceria com o projeto de extensão Administração para 

Todos, contendo os módulos: Introdução a Gestão Pública; Excelência no 

Atendimento ao Cidadão; Documentos Oficiais; Ferramentas da Qualidade; 

Elaboração de Projetos e Licitação. Durante o semestre 2019.1 os alunos projetaram 

um banner para exposição de indicadores de interesse da área pública. O banner é 

atualizado mensalmente devendo ficar exposto na coordenação do curso. A partir do 
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semestre 2020.1, o projeto promoveu várias Lives abordando temáticas afins e de 

interesse da Gestão Pública, tendo sido ofertadas para a comunidade acadêmica e 

cidadãos que manifestaram interesse em participar, também foi implementado o 

Projeto Cidadão Oculto, voltado a avaliação dos serviços on-line ofertados por órgãos 

públicos. Atualmente estamos produzindo conteúdo para divulgação do projeto junto 

as redes sociais. O projeto também foi objeto de reportagem da Revista Ethos, tendo 

sido veiculada no semestre 2020.1. 

 

Cronograma de execução do projeto 

 

Reuniões semanais nas quintas, das 16h às 18h. Demais atividades conforme 

cronograma de planejamento das atividades para o semestre. 

 

Acervo fotográfico: 

 

 

Foto 01: Banner para exposição de indicadores. 
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Foto 02: Encontro semanal do projeto para planejamento das atividades. 

Foto 03: Turma concluinte de uma das Oficinas do “Public Day”. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 04: Curso Auxiliar Administrativo para o Setor Público. 

 

 

 

 

Foto 05: Revista Ethos, Agosto/2020. 

Foto 06: Capa da Revista Ethos, Agosto/2020. 
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GESTÃO DE TCC’S: UMA FERRAMENTA PARA GERENCIAR AS 

APRESENTAÇÕES DE TCC DO CURSO DE ARQUITETURA E 

URBANISMO DO UNIPÊ 

 

Curso promotor do projeto: Ciência da Computação 

Cursos Integrados: Sistemas para Internet, Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas 

Coordenador: Profº Ms. Walace Satori Bonfim 

Colaboradores: Profº Ms. Thiago Rodrigues Medeiros 

Discentes: 

Dayvison Santos de Souza 

Maryana Scoralick de Almeida 

Leonardo Cunha Luna Freire 

Hiago Gomes Medeiros 

Vitor Figueiredo da Silva 

Joao Mariano da Silva Neto 

Agnaldo Alves de Azevedo Neto 

 

Período no qual o aluno pode participar: 1º período 

Público alvo Beneficiários do projeto: (X) alunos – UNIPÊ, () Comunidade, (X) 

funcionários e colaboradores – UNIPÊ () Outros, Quais?  

Local onde o Projeto se Desenvolve: Campus Universitário, Bloco K 200 e CT 04 

 

Resumo 

 

Com o avanço da tecnologia os usuários querem cada vez mais respostas imediatas 

das aplicações, facilidade de interação com novos dispositivos e uma resposta 

audiovisual que corresponda as expectativas. A maioria dos sistemas de informação 

desenvolvidos atualmente estão visando principalmente a automatização de tarefas, 

como por exemplo, um sistema para gerenciar pessoas atendidas em uma clínica ou 

um sistema para gerenciar os dados de um aluno de uma faculdade. Dessa forma, a 

aplicação Gestão de TCCs, possui o objetivo de automatizar o processo de organizar 

as apresentações de TCC do curso de Arquitetura e Urbanismo do Unipê. Com o 
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sistema o usuário poderá gerenciar, os trabalhos de conclusão de curso, os alunos 

que irão fazer a defesa, as datas da banca final e pré-banca de TCC, as notas da 

banca final e pré-banca, os avaliadores externos e professores que irão compor a 

banca e por fim gerar relatórios com informações cruzadas, a partir do cadastro de 

todos essas informações. 

 

Palavras-Chave: automatização de tarefas, sistema de informação, trabalhos de 

conclusão. 

 

Objetivos 

 

Para este projeto foram definidos cinco objetivos específicos: (i) corrigir requisitos que 

já foram implementados, mas que apresentam comportamento indesejado, (ii) 

atualizar a usabilidade e componentes visuais das páginas da aplicação, (iii) 

implementar o módulo de sistema de notas , (iv) atualizar o sistema de geração de 

relatórios de trabalhos cadastrados, (v) desenvolver novos sistemas para geração de 

relatórios. 

 

Metodologia 

 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do projeto é baseada nos princípios 

do manifesto ágil, ou seja, a maior prioridade é satisfazer o cliente através de entrega 

contínua do software com valor agregado. Para a gerência do projeto e organização 

das tarefas é utilizada as técnicas de Scrum, um framework de gestão ágil para 

organizar o planejamento do software. No Scrum o desenvolvimento do projeto é 

dividido em ciclos, também chamados de Sprints. Dentro de uma Sprint um conjunto 

de atividades previamente elencadas devem ser executadas e a cada dia uma reunião 

deve ser realizada pelo gerente de projeto para verificar o andamento das tarefas e 

saber se existe algum impedimento para realização do trabalho (SABBAGH, 2014). 

Outra metodologia ágil utilizada é o Kanban (tabuleiro), que trabalha com o modelo de 

gestão a vista. Dessa forma, as principais tarefas de desenvolvimento do sistema 

sempre estão ao alcance de toda a equipe, assim eles sempre estarão completamente 
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inteirados sobre o andamento das tarefas do projeto (GOMES, 2014). Na Figura 1 é 

possível visualizar o quadro Kanban do Projeto que foi feito a partir do TRELLO1. 

 

Figura 1: Quadro Kanban Projeto IPTU Legal 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Como é possível observar na Figura 1, as tarefas estão listadas em três 

quadros, “Fazer, fazendo e Feito”, dessa forma toda a equipe tem o entendimento de 

como está o andamento do projeto. 

 

Todos os artefatos produzidos durante o desenvolvimento do projeto são 

armazenados em nuvem com o auxílio da ferramenta GITLAB2. 

 

Resultados alcançados/esperados 

 

O projeto de Gestão de TCCs já está com a maioria dos requisitos implementados. 

Nesse semestre de 2020.2, alguns resultados já foram alcançados entre eles estão, 

a correção dos requisitos para gerar o relatório de trabalhos cadastrados, alguns 

componentes visuais das páginas web foram atualizados, o módulo de gestão das 

notas já foi implementado e correções na regra de negócio dos formulários de 

cadastrados foram feitos. É pretendido ter como resultados esperados a 

                                                      
1 Ferramenta WEB de gerenciamento de projetos, que acomoda o método Kanban.   
2 Ferramenta WEB de repositório de software.   
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implementação completa da Aplicação, para que o cliente já possa utilizar e agilizar o 

processo de gerenciar a apresentação dos trabalhos de TCC. 

 

Cronograma 

 

As atividades do projeto de extensão de jogos da fábrica de software do UBTech 

Office, estão sendo realizadas de segunda a sexta-feira. Os alunos precisam se 

comprometer quatro horas diárias para o projeto. Na faculdade, o local do projeto 

acontece das 14:00 às 18:00hs no bloco K220, sala CT04.  

 

Acervo fotográfico 

 

 

Confraternização dos Novatos 2019.2 

 

Visita do Espaço de trabalho do Projeto de Extensão da Fábrica de Software 2019.2 
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Reunião de levantamento de requisitos com o cliente (novatos) 

 

Equipes produzindo suas demandas – vários perfis compartilhando o mesmo espaço 

para integração contínua. 

 

Palestra de Oportunidade Infomed Benner - ibLab 
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Referências: 

 

GOMES, André Faria. Agile: Desenvolvimento de Software com entregas 
frequentes e foco no valor de negócio. Casa do Código. 2014. 
 
 
SABBAGH, Rafael. Scrum: Gestão ágil para projetos de sucesso. Casa do 
Código. 2014. 
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JOGO PARA AUXILIAR NO APRENDIZADO SOBRE O IPTU  

(IPTU LEGAL) 

 

Curso promotor do projeto: Ciência da Computação 

Cursos Integrados: Sistemas para Internet, Design Gráfico 

Coordenador: Profº Ms. Walace Satori Bonfim 

Colaboradores: Profº Ms. Thiago Rodrigues Medeiros 

Discentes: 

Ana Luisa da Silva Lima 

Yuri Rodrigues Alcântara 

Johatan dos Santos Andrade Junior 

Lucas Mateus Bernardini 

Lucas Chagas Gomes Pereira 

Bianca Angelis Medeiros de Souza 

Flora Aimê Barbosa Brandão de Sousa 

 

Período no qual o aluno pode participar: 1º período 

Público alvo Beneficiários do projeto: (X) alunos – UNIPÊ, (X) Comunidade, ( ) 

funcionários e colaboradores – UNIPÊ ( ) Outros, Quais?  

Local onde o Projeto se Desenvolve: Campus Universitário, Bloco K 200 e CT 04 

 

Resumo 

 

Os Jogos digitais estão cada vez mais presentes no cotidiano das mais diferentes 

faixas etárias de indivíduos. O mercado de jogos vem crescendo muito nos últimos 

anos, segundo uma pesquisa mais recente da Superdata3, o total gasto em jogos 

digitais em setembro desse ano de 2020 superou 10.7 bilhões de dólares no mundo, 

um aumento de 14% ano a ano. A partir desse contexto, os jogos digitais começam a 

aparecer como um recurso didático que possui características que podem trazer 

vários benéficos para práticas de ensino e aprendizagem, como exemplo, empresas 

podem usar jogos para treinar seus funcionários e professores podem usar jogos para 

                                                      
3 Empresa líder mundial de pesquisa para vídeo jogos, realidade virtual e realidade aumentada. 
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auxiliar no ensino de determinado conteúdo. Dessa forma, esse projeto possui o 

objetivo de desenvolver um jogo educativo que auxilie crianças e adolescentes a 

entenderem melhor como funcionam a tributação dos impostos IPTU (Imposto Predial 

e Territorial Urbano), ITBI (Imposto sobre a transmissão de bens imóveis), ISS 

(Imposto sobre Serviço) e ICMS (Imposto Estadual). O Jogo está sendo desenvolvido 

em parceria com a SEFAZ (Secretaria do Estado da Fazenda) e visa trazer um maior 

conhecimento sobre a importância de ser um cidadão participativo, consciente de seu 

papel para desenvolvimento do seu município. 

 

Palavras-Chave: jogo educativo, aprendizagem, jogos digitais. 

 

Objetivos 

 

Para este projeto foram definidos quatro objetivos específicos: (i) Criar o documento 

de design do jogo para especificar o roteiro, mecânicas, estilo de arte e fluxo de telas, 

(ii) planejar os diálogos entre os personagens do jogo, (iii) Criar o fluxograma de 

perguntas e respostas das questões que serão exibidas no quis, (iv) Desenvolver um 

jogo com o motor de jogos Unity e a linguagem C# para auxiliar na aprendizagem das 

tributações de impostos. 

 

Metodologia 

 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do projeto é baseada nos princípios 

do manifesto ágil, ou seja, a maior prioridade é satisfazer o cliente através de entrega 

contínua do software com valor agregado. Para a gerência do projeto e organização 

das tarefas é utilizada as técnicas de Scrum, um framework de gestão ágil para 

organizar o planejamento do software. No Scrum o desenvolvimento do projeto é 

dividido em ciclos, também chamados de Sprints. Dentro de uma Sprint um conjunto 

de atividades previamente elencadas devem ser executadas e a cada dia uma reunião 

deve ser realizada pelo gerente de projeto para verificar o andamento das tarefas e 

saber se existe algum impedimento para realização do trabalho (SABBAGH, 2014). 

Outra metodologia ágil utilizada é o Kanban (tabuleiro), que trabalha com o modelo de 

gestão a vista. Dessa forma, as principais tarefas de desenvolvimento do sistema 
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sempre estão ao alcance de toda a equipe, assim eles sempre estarão completamente 

inteirados sobre o andamento das tarefas do projeto (GOMES, 2014). Na Figura 1 é 

possível visualizar o quadro Kanban do Projeto que foi feito a partir do TRELLO4 

 

Figura 1: Quadro Kanban Projeto Gestão de TCCs 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

Como é possível observar na Figura 1, as tarefas estão listadas em três 

quadros, “Para Fazer, fazendo e Feito”, dessa forma toda a equipe tem o 

entendimento de como está o andamento do projeto. 

 

Todos os artefatos produzidos durante o desenvolvimento do projeto são 

armazenados em nuvem com o auxílio da ferramenta GITLAB5. 

 

Resultados alcançados/esperados: Desde a criação do projeto de extensão de 

jogos da fábrica de software já foram desenvolvidos vários jogos casuais e educativos. 

Na sua maioria os projetos foram direcionados para auxiliar o ensino e aprendizagem 

de determinados conteúdos nas disciplinas de graduação dos cursos de tecnologia. 

Entre as disciplinas que foram contempladas com jogos educacionais estão, 

algoritmos, estrutura de dados, programação orientada a objetos e redes de 

computadores. O projeto do jogo IPTU Legal iniciou nesse semestre de 2020.2 e até 

                                                      
4 Ferramenta WEB de gerenciamento de projetos, que acomoda o método Kanban.   
5 Ferramenta WEB de repositório de software.   
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o presente momento já foram realizadas a criação do documento de design do jogo, 

com a descrição geral, abordando conceitos iniciais sobre o jogo, o público-alvo, a 

plataforma de execução e as mecânicas básicas da jogabilidade. A parte de 

planejamento das perguntas e respostas do quiz também começou a ser elaborada e 

por fim a parte do sistema de diálogos entre personagens do jogo já foi desenvolvida 

e está plenamente funcional. Para os resultados esperados do semestre de 2020.2, é 

pretendido a conclusão do documento de design do jogo e a implementação e 

aplicação da primeira fase (composto de diálogos e Quiz) do jogo IPTU Legal 

Cronograma: As atividades do projeto de extensão de jogos da fábrica de software 

do UBTech Office, estão sendo realizadas de segunda a sexta-feira. Os alunos 

precisam se comprometer quatro horas diárias para o projeto. Na faculdade, o local 

do projeto acontece das 14:00 às 18:00hs no bloco K220, sala CT04.  

 

Acervo fotográfico 

 

 

Confraternização dos Novatos 2019.2 

 

Visita do Espaço de trabalho do Projeto de Extensão da Fábrica de Software 2019.2 



 

112 
 

 

Veteranos em roda de conversa 2019.2 

 

Equipes produzindo suas demandas – vários perfis compartilhando o mesmo espaço 

para integração contínua. 

 

Equipe de Jogos em produção de soluções demandadas pelo cliente 
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Referências: 

 

GOMES, André Faria. Agile: Desenvolvimento de Software com entregas 
frequentes e foco no valor de negócio. Casa do Código. 2014. 
 
 
SABBAGH, Rafael. Scrum: Gestão ágil para projetos de sucesso. Casa do 
Código. 2014. 
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RHUM – ORIENTANDO E DESENVOLVENDO PESSOAS 

 

Curso onde a atividade foi desenvolvida: 

Gestão de Recursos Humanos (Ubtech Business) 

Coordenadora: 

Janayna Souto Leal 

Discentes: 

Edenilson Paulo de Moura Viana 

Jaqueline Maria de Sousa 

Gustavo Pires de Araújo 

Ana Henriqueta Alencar Caldas 

Maria Raiane Gomes Pessoa 

Beatriz Lucena de Lima Souza 

Aryana Santos Guerra 

Karlene Gonçalves de Carvalho 

Wellington Mota Barbosa Pereira 

Marcelle Baracuhy Sodré de Mello 

 

Período no qual o aluno pode participar: manhã, tarde e noite. 

Público-alvo e Beneficiários do projeto: ( x ) alunos – UNIPÊ, ( x ) Comunidade, ( ) 

funcionários e colaboradores – UNIPÊ ( x ) Outros: Fundação Centro Integrado de 

Apoio à Pessoa com Deficiência -  FUNAD. 

Local onde o projeto se desenvolve: O maior parceiro do projeto é a FUNAD, a 

mesma fica localizada na Rua Dr, R. Orestes Lisboa, s/n - Pedro Gondim, João 

Pessoa - PB, 58031-090. No entanto, o mesmo atua em projetos e eventos do próprio 

Unipê, assim como também está disponível para convites para atuar na comunidade. 

 

Resumo 

 

A inserção no mercado de trabalho é cada vez mais acirrada e exige dos candidatos 

as vagas de trabalho mais capacitação, treino e qualificação. Ao terem contato com 

este cenário, os discentes tanto auxiliam aqueles que precisam de informações e 

recomendações adequadas assim como eles aprendem e vivenciam aquilo que as 
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empresas cobram. Assim, o projeto procura desenvolver a experiência prática dos 

discentes com a temática da empregabilidade de maneira contínua, constante e, 

acima de tudo, enriquecedora. Diante dessa necessidade criou-se o projeto RHum – 

Orientando e Desenvolvendo Pessoas, de forma a promover um maior preparo e 

habilitação, inicialmente, as pessoas com deficiência e membros da FUNAD. Porém, 

o projeto já atua em atividades paralelas dentro do Unipê auxiliando também os alunos 

do Ubtech Business a tornarem-se mais competitivos na busca por uma colocação 

profissional. 

 

Palavras-chaves: projeto de extensão. Orientação. mercado de trabalho 

 

Objetivos geral e específicos 

 

Objetivo geral 

 

Desenvolver a experiência prática dos discentes com a temática da empregabilidade 

de maneira contínua, constante e, acima de tudo, enriquecedora. 

 

Objetivos específicos 

 

- Oferecer aos alunos conhecimentos acerca da elaboração curricular. 

- Oportunizar aos discentes aprendizados direcionados acerca da orientação 

comportamental em processos seletivos. 

 

Metodologia de execução 

 

A cada semestre, o projeto seleciona em torno de 15 alunos para trabalhar com 

a elaboração curricular e a parte de orientação comportamental em entrevistas e 

processos seletivos direcionados para os membros da Fundação Centro Integrado de 

Apoio ao Portador de Deficiência – FUNAD. Além disso, os discentes selecionados 

também têm a oportunidade de visitar várias organizações da cidade que trabalham 

com a contratação de deficientes para analisar, juntamente com os coordenadores da 

FUNAD, se as mesmas têm as condições necessárias para receber os novos 
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contratados. No entanto, como o RHum passou a ser um projeto institucional, fazendo 

parte do DISCOVERY, outros cursos passaram a buscar a orientação dos 

extensionistas para lidar com os desafios do mercado de trabalho. Nesse sentido, os 

alunos do projeto passaram a prestar os seus conhecimentos e ensinamentos a um 

público bem variado, mas com algo em comum: estar apto a preencher uma vaga de 

trabalho. Dessa forma, além de oferecer orientações profissionais, os alunos passam 

a ter experiências e trocas de informações, aliando a prática a vida acadêmica, 

tornando-se estudantes mais completos, consistentes e amadurecidos na tarefa de 

construção dos seus perfis profissionais. 

 

Resultados alcançados/esperados 

  

Desde o início da pandemia e da necessidade do isolamento social, o projeto 

tem voltado o seu olhar mais o mercado de trabalho. A intenção tem sido despertar 

os discentes para o aprimoramento de itens curriculares e comportamentais exigidos 

pelo mercado, tornando-os mais informados e preparados para enfrentar os desafios 

profissionais que os esperam. Os mesmos itens, com foco na empregabilidade, 

também são direcionados na parceria com a FUNAD, momentaneamente pausada 

devido o contexto pandêmico. 

 

Cronograma de execução do projeto 

 

Para a FUNAD, estão reservadas as quartas-feiras e quintas-feiras no período 

da tarde, das 14h às 16h, apenas aguardando a liberação. Para as reuniões com os 

alunos, normalmente, são agendadas reuniões nas segundas-feiras ou quartas-feiras, 

caso necessário, no referido horário. 
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Acervo fotográfico 

 

Figura 1 – Dia da Empregabilidade na FUNAD 

 

Fonte: Acervo do projeto (2019). 

 

Figura 2 – Visita as empresas para verificação das condições de acessibilidade aos 

PCDs 

 

Fonte: Acervo do projeto (2019). 
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Figura 3 – Ação na comunidade do Timbó 

 

Fonte: Acervo do projeto (2019) 

 

Figura 4 – Participação I Semana da Responsabilidade Social 

 

Fonte: Acervo do projeto (2020). 
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Figura 5 – Reunião Online com os Extensionistas  

 

Fonte: Acervo do projeto (2020). 
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PROTOCOLOS NAS CONDUTAS OTORRINOLARINGOLÓGICAS 

 

Coordenador(a): Tatiana Carneiro da Cunha Almeida Santos  

Discentes:  

Paloma Medeiros Gomes Cavalcanti 

Beatriz Camargo Sodré 

Ana Vitória Lins de Paiva Antunes 

Rafaella Maria de Freitas Estrela 

Higina Rolim Correia 

Gabriely Alves da Costa 

Marcelle Baracuhy Sodré de Mello 

Aldrin Pinheiro Belarmino 

Ester Acipreste Rosado 

 

Período no qual o aluno pode participar: Alunos que já cursaram o 7º. Período de 

Medicina e que cumpriram com a carga horária da Unidade Curricular Clínica 

Integrada III- Otorrinolaringologia 

Público alvo Beneficiários do projeto: (X) alunos – UNIPÊ  

Local onde o projeto se desenvolve: Todo o desenvolvimento e execução do projeto 

foi realizado na modalidade EAD (Ensino à Distância). As reuniões e discussões são 

feitas na plataforma do Blackboard utilizada pela instituição. 

 

RESUMO 

 

 As patologias otorrinolaringológicas são muito prevalentes nos cuidados de 

saúde primários (ÓRFÃO et al., 2017). Algumas afecções que são tratadas no 

espectro da Otorrinolaringologia (ORL) estão entre as mais prevalentes, como 

exemplo, a rinite que é a doença alérgica mais prevalente com cerca de 76% 

(LOHMANN; FERLA; LIBERATO SILVA, 2020). Sobre a relevância dos temas da ORL 

no currículo da graduação médica analisou-se a opinião de otorrinolaringologistas e 

de médicos generalistas, identificando que ambos os grupos acreditam que alguns 

conhecimentos da especialidade mencionada devem ser dominadas com proficiência 

pelos alunos (PATROCÍNIO et al., 2002).  
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Apesar da grande prevalência de temas da ORL, um estudo realizado entre internos 

de medicina identificou que apenas 37% acertaram as otoscopias e 65% 

apresentaram as respostas teóricas e teórico-práticas corretas. Assim, sugere-se que 

devem ser procuradas estratégias que permitam uma melhoria no ensino dos alunos 

para superar as dificuldades encontradas (ÓRFÃO et al., 2017). Observa-se que na 

maior parte das escolas médicas a carga horária destinada à ORL é curta sendo 

disposta em pequenos blocos (MARTINS, 2006). Portanto, deve-se usar de forma 

eficiente esse restrito tempo dedicado a ORL na graduação (PATROCÍNIO et al., 

2002).  

O uso de ferramentas didático-pedagógicas que permitem uma representação 

gráfica do conhecimento podem auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Nesse 

aspecto, mapas conceituais (GUEDES FARIAS; BELMONT FARIAS, 2016) e 

fluxogramas que permitem uma visão ampla e nítida sobre os fluxos na produção e 

assistência à saúde (MAGALHÃES SILVA et al., 2012) podem melhorar a assimilação 

dos conteúdos em um contexto no qual o tempo dedicado a uma cadeira é reduzido.  

Objetivando transmitir aos alunos apenas informações validadas, optou-se por utilizar 

como material base, protocolos e diretrizes divulgadas e reconhecidas por sociedades 

médicas e instituições de renome na área da ORL. Essa segurança provém da 

utilização da medicina baseada em evidências na construção de protocolos 

(PIMENTA et al., 2015) e diretrizes (FALAVIGNA et al., 2020). 

Apesar da elevada prevalência das patologias Otorrinolaringológicas e dos 

poucos trabalhos que avaliem esses conhecimentos teóricos ou práticos, identificou-

se que os internos, os médicos generalistas e de família apresentaram falhas 

importantes em seus conhecimentos da ORL (ÓRFÃO et al., 2017). Houve um 

consenso entre os especialistas e clínicos gerais questionados e de acordo com os 

mesmos, conhecimentos como amigdalite, otites, sinusite, rinite alérgica, laringite e 

epistaxe deveriam ser priorizados na graduação (PATROCÍNIO et al., 2002). Isto 

posto, o presente trabalho procura abordar, dentre outros, os temas acima 

mencionados considerando sua relevância na prática clínica e no arcabouço cognitivo 

do médico generalista.  

Observa-se que a exclusividade de mecanismos de ensino clássicos diminui a 

eficácia da aprendizagem comparada ao uso combinado de mecanismos pedagógicos 

complementares. Com a globalização e a mudança do perfil dos acadêmicos atuais, 
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o uso de recursos mais visuais e interativos de estudo podem auxiliar tanto os alunos 

como os professores no processo de ensino-aprendizagem, promovendo uma maior 

eficiência e fixação do estudo (BRITO et al., 2017). Estudos demonstraram que os 

alunos apreciaram de forma positiva o uso de ferramentas visuais, como exemplo, os 

mapas conceituais referindo melhora da compreensão dos conteúdos (BRITO et al., 

2017; GUEDES FARIAS; BELMONT FARIAS, 2016). Com a produção dos 

fluxogramas, flashcards e mapas mentais, essa pesquisa objetiva facilitar a 

aprendizagem dos estudantes e de toda comunidade acadêmica, visando, assim, uma 

melhora na assistência e promoção da saúde dos pacientes.   

Sistemas de saúde tem reconhecido cada vez mais o valor que a prática 

baseada em evidências tem na construção de guidelines que oferecem qualidade e 

segurança no cuidado à saúde. O uso desses guidelines promove um cuidado 

baseado nas melhores evidências na escolha de decisões melhorando os resultados 

da prática clínica (BARRÍA, 2014). Como o papel essencial dessas diretrizes clínicas 

é auxiliar na tomada de decisão baseada em evidências (MIGOWSKI, 2018) a 

utilização das mesmas durante a graduação auxilia na decisão dos estudantes e 

garantem uma maior segurança dos pacientes. Portanto, serão utilizadas apenas 

diretrizes e protocolos para definir os fluxogramas/mapas mentais e flashcards que 

serão desenvolvidos, associando a medicina baseada em evidências com métodos 

mais eficientes de aprendizagem beneficiando o estudantes e a sociedade civil. 

Considerando o tempo reduzido dedicado à ORL e o baixo conhecimento de 

internos de medicina sobre assuntos da área, este projeto de extensão objetiva ajudar 

no processo de aprendizagem dos graduandos através da produção de um livro 

contendo os principais temas da especialidade baseados em informações validadas 

em protocolos e diretrizes.  

 

Objetivo geral 

 

Criar um livro digital (e-book) com fluxogramas, flashcards e mapas conceituais dos 

principais tópicos de Otorrinolaringologia baseado em protocolos e diretrizes 

validados pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia (ABORL) e instituições 

de renome na ORL. 
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Objetivos específicos 

 

-Facilitar o ensino e aprendizagem através de uma estrutura de organização de 

informações que facilita a assimilação e compreensão do conteúdo.  

-Criar um material de estudo de fácil acesso a informações baseado em protocolos e 

diretrizes legitimadas por instituições de renome na área da Otorrinolaringologia 

Brasileira e Internacional.  

 

Metodologia de execução 

 

Para a realização do projeto de extensão, sucedeu-se a seleção de 10 alunos do curso 

de Medicina após lançamento de edital e cumprimentos de etapas no processo.  

A primeira etapa do trabalho envolveu a definição de grupos levando em consideração 

os três campos da Otorrinolaringologia: Otologia, Rinologia e Laringologia. Em 

seguida, sucedeu-se reunião para definição dos temas que irão ser abordados, 

levando em consideração a relevância da vivência prática de um médico generalista.  

Diante da temática selecionada, os participantes iniciaram uma leitura e análise das 

diretrizes relacionadas com os assuntos escolhidos e elaboraram mapas mentais e 

fluxogramas para o desenvolvimento do produto final - livro digital (e-book); no 

momento, os alunos estão desenvolvendo  

 

Cronograma de execução do projeto 

 

DATA HORARIO LOCAL ATIVIDADE GRUPO 
RESPONSAVEL 

21/09 
(segunda) 

17H Sala BB REUNIAO DE ABERTURA Profa Tatiana 
Almeida 

05/10 
(segunda) 

17H Sala BB REUNIAO COM GRUPO OTOLOGIA: 
DEFINICAO DOS TEMAS  
(exposição de temas e referencias 
bibliográficas) 

OTOLOGIA 

07/10 
(quarta) 

17H Sala BB REUNIAO COM GRUPO 
RINOLOGIA: DEFINICAO DOS 
TEMAS 
(exposição de temas e referencias 
bibliográficas) 

RINOLOGIA 

09/10 
(sexta) 

17H Sala BB REUNIAO COM GRUPO 
LARINGOLOGIA: DEFINICAO DOS 
TEMAS 
(exposição de temas e referencias 
bibliográficas) 

LARINGOLOGIA 
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04/11 
(quarta) 

17H Sala BB APRESENTACAO DOS FLASH 
CARDS   
(esboço do flash card final) 

OTOLOGIA 

09/11 
(segunda) 

17H Sala BB APRESENTACAO DOS FLASH 
CARDS   
(esboço do flash card final) 

RINOLOGIA 

11/11 
(quarta) 

17H Sala BB APRESENTACAO DOS FLASH 
CARDS   
(esboço do flash card final) 

LARINGOLOGIA 

07/12 
(segunda) 

17H Sala BB APRESENTACAO DOS FLASH 
CARDS   
(esboço do flash card final) 

OTOLOGIA 

09/12 
(quarta) 

17H Sala BB APRESENTACAO DOS FLASH 
CARDS   
(esboço do flash card final) 

RINOLOGIA 

11/12 
(sexta) 

17H Sala BB APRESENTACAO DOS FLASH 
CARDS   
(esboço do flash card final) 

LARINGOLOGIA 

18/12 
(sexta) 

17H Sala BB REUNIAO DE ENCERRAMENTO 
DAS ATIVIDADES 
(APRESENTACAO DO PRODUTO 
FINAL) 

Profa Tatiana 
Almeida 

 

REFERÊNCIAS 

 

AGUILAR-DA-SILVA, R. H. et al. Abordagens Pedagógicas e Tendências de 
Mudanças nas Escolas Médicas. Revista Brasileira de Educação Médica, v. 33, n. 
1, p. 53-62, 2009. Supl. 1.  
 
ATALLAH, A. N.  Medicina baseada em evidências. Diagn Tratamento., v. 23, n. 2, 
p. 43-44, 2018. 
 
BOLLELA, V. R. SALA DE AULA INVERTIDA NA EDUCAÇÃO PARA AS 
PROFISSÕES DE SAÚDE: CONCEITOS ESSENCIAIS PARA A PRÁTICA. Revista 
Eletrônica de Farmácia, v. 14, n. 1, 28 maio 2017.  
 
 
BARRÍA, R. M. Implementing Evidence-Based Practice: A challenge for the nursing 
practice. Invest Educ Enferm., v. 32, n. 2, p. 191-193, 2014. 
 
 
Brasil. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução 
CNE/CES nº 4, de 7 de novembro de 2001. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais 
do Curso de Graduação em Medicina. Diário Oficial da União, Brasília; 9 nov 2001; 
Seção 1, p. 38. 
 
 
BRITO, S. et al. Percepção de alunos quanto ao uso dos Mapas Conceituais como 
estratégia facilitadora para a aprendizagem da Anatomia Humana. Revista 
ESPACIOS, v. 38, n. 20, 2017. 



 

125 
 

CARVALHO, V. C. L. et al. Mapa conceitual para Leishmaniose visceral humana: 
aplicação de software livre como ferramenta da tecnologia de informação e 
comunicação. R. Saúd. Digi. Tec. Edu., Fortaleza, v. 1, n. 1, p. 49-68, jan./jul. 2016. 
 
 
DA SILVA, Francisca Nilde Gonçalves. MAPAS CONCEITUAIS E SUAS 
IMPLICAÇÕES PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS. Educação & Tecnologia, v. 23, n. 
2, 2020. 
 
 
DE ALBUQUERQUE SALES, Francisco Pedro Olimpio; CARNEIRO, José Klauber 
Roger; OLIVEIRA, Maria Auxiliadora Silva. A EFICÁCIA DOS FLASHCARDS PARA 
O ESTUDO AUTODIRIGIDO NA MONITORIA DE HISTOLOGIA. Iniciação & 
Formação Docente, v. 6, n. 1, p. 207-219, 2019. 
 
 
FALAVIGNA, M. et al. Diretrizes para o tratamento farmacológico da COVID-19. 
Consenso da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, da Sociedade Brasileira 
de Infectologia e da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Rev. bras. 
ter. intensiva,  São Paulo, v. 32, n. 2, p. 166-196, jun.  2020. 
 
 
FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. 17 ed. São Paulo: Paz e Terra, 1987. 
 
 
GUEDES FARIAS, M. G.; BELMONT FARIAS, G. Aplicação de mapas conceituais 
como ferramentas didático-pedagógicas na área de recursos e serviços de 
informação. Revista de Bibliotecnología y Ciencías de La información, Péru, n. 
63, p. 13-27, 2016. 
 
 
GUIMARÃES, Felipe et al. Métodos ativos de ensino aliados com tecnologia para a 
prática de ensino: um relato de experiência. In: Anais do Workshop de Informática 
na Escola. 2018. p. 333. 
 
 
LOHMANN, P. M.; FERLA, N. J.; LIBERATO SILVA, G. Perfil de doenças alérgicas 
em um ambulatório de especialidades médicas. Journal Health NPEPS, v. 5, n. 1, 
p. 84-98, jan./jun. 2020  
 
 
MAGALHÃES SILVA, R. et al. Cartografia do cuidado na saúde da gestante. Ciênc. 
saúde coletiva [online], v.17, n.3, p. 635-642, 2012.MARTINS, R. H. G. A inserção 
da otorrinolaringologia no curso de graduação em medicina. Rev. Bras. 
Otorrinolaringol., São Paulo, v. 72, n. 5, set./out. 2006. 
 
 
MIGOWSKI, A. et al. Diretrizes para detecção precoce do câncer de mama no Brasil. 
I - Métodos de elaboração. Cad. Saúde Pública, v. 34, n. 6, jun. 2018. 



 

126 
 

MORENO, Esteban Lopez; HEIDELMANN, Stephany Petronilho. Recursos 
instrucionais inovadores para o ensino de química. Química Nova na Escola, v. 39, 
n. 1, p. 12-18, 2017. 
 
 
ÓRFÃO, T. et al. Avaliação dos conhecimentos de otorrinolaringologia dos internos 
complementares de medicina geral e familiar. Revista Portuguesa De 
Otorrinolaringologia E Cirurgia De Cabeça E Pescoço, v. 54, n. 4, p. 217–225, 
dez. 2017. 
 
 
PATROCÍNIO, L. G. et al. Avaliação de necessidades para um currículo de 
otorrinolaringologia na graduação. Rev. Bras. Otorrinolaringol., São Paulo,  v. 68, 
n. 1, p. 107-111, maio  2002 . 
 
 
PINHEIRO, Alina Maria Núñez et al. Estratégias de ensino-aprendizagem na 
disciplina de Mecanismos de Agressão e Defesa num curso de medicina. Revista 
Brasileira de Educação e Saúde, v. 10, n. 1, p. 100-109, 2020. 
 
 
PIMENTA, C. A. M. et al. Guia para construção de protocolos assistenciais de 
enfermagem. São Paulo: COREN-SP, 2015. ISBN: 978-85-68720-02-8 
 
 
RABELO, José Wilamy Cosme. Metodologia ativa de ensino-aprendizagem 
aplicada na disciplina de Medicina Laboratorial: percepção dos estudantes. 
2017. Dissertação de Mestrado. Brasil. 
 
 
ROMAN, Cassiela et al. Metodologias ativas de ensino-aprendizagem no processo 
de ensino em saúde no Brasil: uma revisão narrativa. Clinical and biomedical 
research. Porto Alegre. v. 37, n. 4, p. 349-357, 2017. 
 
 
RONSONI, R. M. et al. Avaliação de oito Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde por meio do instrumento AGREE II: um 
estudo piloto. Cad. Saúde Pública, v. 31, n. 6, jun. 2015. 
 

  



 

127 
 

O SOLO FÉRTIL DO TRABALHO EM EQUIPE NA PRODUÇÃO DE 

CONTEÚDO DIGITAL SOBRE HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA 

 

Projeto Humanização 

Coordenadoras: Rozileide Martins Simões Candeia e Thully Gleice Marinheiro 

Leonardo 

Discentes: 

Cyntia Nery de Sousa Silva  

Giselle Maria Cunha Leite 

Letícia de Lucena Viana Alves ( 

Bruno Daniel Rodrigues França  

Maria Rayssa Ribeiro Costa  

Camille Feitoza Paredes 

Tatiane Gonçalves do Nascimento  

Nathália Myllene Soares Francelino 

Anna Luiza Fernandes da Câmara  

 

RESUMO 

 

O Relato de Experiência apresentará um pouco de como está funcionando o projeto 

de extensão “Humanização” em meio a situação atual de pandemia COVID-19, com 

a utilização das redes sociais e sem contato direto com os discentes ou público-alvo 

do projeto de extensão. 

 

Palavras-chave: humanização; redes sociais; projeto de extensão; informação 

segura  

 

INTRODUÇÃO 

 

Diante do cenário pandêmico, com o isolamento social, tornou-se necessário 

uma ressignificação na atuação do projeto de extensão de humanização na 

assistência. Assim, com ideias dos discente e docente do projeto, adotaram-se 

iniciativas voltadas para o ambiente digital, no qual foram produzidos conteúdos de 
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educação em saúde através da rede social do Instagram criando o perfil 

“HumanizaUnipê”, voltado para o público adulto e infantil. 

Para viabilizar a produção, o trabalho em equipe se tornou imprescindível, 

melhorando os aspectos de comunicação efetiva entre os discentes. Para Peduzzi 

(2020) o trabalho em equipe é essencial, pois, a interação e o diálogo entre os 

discentes e docente responsável pela equipe, contribui para o surgimento de várias 

ideias diferentes,  dando uma complementariedade das ações, afim de prestar um 

serviço melhor, melhorando também o convívio interpessoal. 

Além disso, as interações de enquetes, caixa de perguntas, informações 

simples e lúdicas nos storys e feed da rede social Instagram e o alcance de informação 

segura para a sociedade, tornou as temáticas de saúde mais evidentes e dinâmicas 

para uma compreensão efetiva do leitor.  

 

METODOLOGIA 

 

O presente trabalho corresponde a um Relato de Experiência de diversas 

atividades, como apresentações de temas humanizadores, desenvolvidos por meio 

on-line, através da plataforma Instagram a partir do projeto de extensão “Programa de 

Humanização”. O período de desenvolvimento da atividade vem ocorrendo desde o 

mês de março de 2020. 

Conforme Menezes (2020), nesse período pandêmico, as redes sociais vêm 

sendo uma ferramenta bastante utilizada para a divulgação de informações e 

orientações sobre saúde. Nesse momento de isolamento social, a internet através da 

rede social Instagram propicia a disseminação mais rápida das informações e 

possibilita interações com os seguidores. Ainda aquelas pessoas que não estão 

conseguindo fazer o isolamento social, com a pendura das aulas e das restrições dos 

horários de trabalho, encontram-se mais tempo em seus lares e navegando mais nas 

redes sociais. 

Desse modo, o Instagram é um grande  aliado para a divulgação de 

informações enriquecedoras, e os discentes do presente projeto de extensão utiliza-

se dessa ferramenta para orientar e informar o público adulto e infantil com assuntos 

relevantes como “como higienizar as mãos corretamente”, “humanização no 

colhimento a mulher vítima de violência”, “meios de praticar a humanização” , entre 
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outros.  

 

DISCUSSÃO 

 

 Diariamente são realizadas postagens relacionadas a temas educativos e 

humanizados voltados para um cenário de informação, oferecendo assim muito 

conteúdo relevante para as pessoas. Nota-se uma grande interação por parte dos 

discentes na publicação dos conteúdos e na busca por informações o que faz com 

que os mesmos tenham mais contato com o tema desenvolvido. Nota-se também um 

incremento do alcance ao grande público, permitindo um acesso melhor às 

informações seguras sobre os assuntos de saúde abordados. 

 

CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento dessas atividades por meio online contribuiu para uma 

inovação, uma forma nova de aprendizagem. As postagens feitas tiveram alcances 

excelentes e os feedbacks foram muito satisfatórios. Além disso, para os discentes 

que participaram dessas atividades, foi um momento oportuno de aprofundar os 

conhecimentos a respeito do que se trata o projeto, a importância da humanização na 

atualidade e de criar uma maior afinidade com a criação de conteúdo online, pois cada 

vez mais a o crescimento do uso de redes sociais e da internet. 

 Sabe-se como as pessoas podem se influenciar e aprender com algo pela 

internet e acredita-se que é necessário reforçar, cada vez mais, a produção desses 

temas por meio da rede social do projeto. 
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PROJETO COM CIÊNCIA 

 

Curso promotor do projeto: Medicina 

Cursos integrados: Medicina 

Coordenador(a): Heloisa Moreira Estrela Diniz Ramos 

Discentes:  

Bruna Sampaio Lopes Costa 

Luis Carlos Vieira Batista Júnior 

Manuella Martins do Nascimento 

 

Período no qual o aluno pode participar: Todos 

Público alvo Beneficiários do projeto: (x) alunos – UNIPÊ, (x) Comunidade, (x) 

funcionários e colaboradores – UNIPÊ (  ) Outros, Quais? 

Local onde o projeto se desenvolve: O projeto se desenvolve nas salas de aula do 

Bloco da Unipê, que se situa na Rodovia BR-230,km 22, s/n - Água Fria, João Pessoa 

- PB, 58053-000 de. E, paralelamente,  o projeto realiza ações na Comunidade Aratu. 

 

Resumo 

 

O Projeto Com Ciência é um projeto de extensão do Centro Universitário de João 

Pessoa (Unipê) - Cruzeiro do Sul, que recebeu esse nome pois visa a formação de 

profissionais com consciência cidadã e com forte acúmulo científico. É o maior projeto 

de extensão do curso de Medicina, contando, atualmente, com 35 extensionistas e 

com a professora orientadora Heloísa Estrela. Ele tem como objetivo a formação de 

um profissional com competências científicas, éticas e socioculturais e que 

acompanhem o processo de transformação das sociedades através da inserção dos 

estudantes em ações comunitárias. Além disso, ele se auto beneficia através do 

desenvolvimento de competências em saúde pelos próprios estudantes, trazendo 

proveito para a própria comunidade. Assim sendo, ele busca na sociedade e 

comunidades de elementos que deem base a problematização do que se discute na 

universidade e também permite o movimento de retorno para a sociedade, como um 

processo de ação-reflexão-ação.  
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Palavras-chave: Educação em Saúde. Relações Comunidade-Instituição. 

 

Objetivos geral e específicos 

 

Objetivo geral: 

 

Integrar estudantes de Medicina e trabalhadores da Atenção Primária em Saúde, 

numa integração ensino-serviço-comunidade;  

 

Objetivos específicos: 

 

1. Servir como elo entre a comunidade e os serviços de saúde;  

2. Complementar a formação de profissionais com competência social e visão cidadã; 

3. Empoderar os moradores da comunidade quanto aos direitos sociais;  

4. Aproximar os acadêmicos da realidade social das periferias da cidade de João 

Pessoa. 

 

Metodologia de execução 

 

As ações podem ser de caráter educativo, prestação de serviço social ou 

atividades intersetoriais com escolas e associações de moradores. As ações de 

educação em saúde são realizadas nas comunidades ou em unidades de saúde. 

Todas ações são sempre realizados pelos extensionistas e supervisionados pela 

professora Heloísa e a partir de uma pactuação entre os envolvidos e as reais 

necessidades sociais. Inicialmente, existe um momento de discussão científica e do 

planejamento da data e do tipo da ação entre os extensionistas e professora. Esse 

espaço normalmente acontece na sala de aula e a quantidade de reuniões varia de 

acordo com a necessidade da ação a ser instituída, ocorrendo pelo menos uma vez 

ao mês. A partir dessas discussões surgem os disparadores para as demais 

estratégias do projeto. A ideia é desenvolver proposta de educação permanente e 

dependendo das necessidades, as ações poderão ser teóricas ou práticas. As 

intervenções normalmente tem duas ênfases: 1.  ampliação da autonomia das 

pessoas a partir da educação em saúde, construindo estratégias conjuntas para o 
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enfrentamento dos problemas sociais; 2. produção de novas tecnologias e de 

conhecimentos de caráter técnico ou sócio emocionais. As demais reuniões antes da 

ação tem como objetivo a organização dos materiais necessários para sua realização, 

contato com a comunidade para marcar dia e hora e planejamento do tempo e da 

dinâmica. Durante a ação, todas as atividades são relatadas e fotografadas, e as 

peças produzidas são filmadas para utilização posterior. 

 

Resultados alcançados/esperados 

 

Os resultados esperados são: consolidação das ações de ensino-serviço-

comunidade; garantir a efetivação da formação de profissionais com consciência 

cidadã e forte acúmulo científico, desenvolvimento de habilidades socioemocionais e 

de comunicação. Esses resultados são alcançados mediante as ações de educação 

em saúde e atendimentos realizados na Comunidade Aratu que atingem, em média, 

30 famílias por ação, totalizando, aproximadamente, 120 famílias atendidas pelo 

Projeto Com Ciência até o semestre de 2020.1. 

 

Cronograma de execução do projeto 

 

Os encontros são realizados nas segundas-feiras a noite para discussão 

científica, planejamento do tipo e dia da ação e organização das dinâmicas que serão 

realizadas na Comunidade Aratu. As ações são realizadas uma vez por mês aos 

sábados pela manhã.  
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Acervo fotográfico 

 

  

Ação sobre Dengue e Esporotricose na Comunidade Aratu 

*O uso das imagens foram autorizadas pelos responsáveis 

  

Ação dia das crianças na Comunidade Aratu 

*O uso das imagens foram autorizadas pelos responsáveis 

  

Manhã de atendimentos na Comunidade Aratu 
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*O uso das imagens foram autorizadas pelos responsáveis 

 

Reunião no Unipê para planejamento das atividades 
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APOIO À INCLUSÃO DIGITAL 

 

Curso promotor do projeto: Ciência da Computação 

Cursos integrados: Sistemas para Internet, Gestão de Tecnologia da Informação, 

Redes de Computadores, Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

Coordenador(a): Prof. Ms. Leandro Figueiredo Alves 

Colaboradores(as): Prof. Ms. Jadilson Alves de Paiva 

Discentes: 

Karoline Lyra de Vasconcelos 

José Lopes Sobrinho Neto 

 

Período no qual o aluno pode participar: a partir do 1o. período 

Público alvo Beneficiários do projeto: ( X ) alunos –UNIPÊ, ( X ) Comunidade, ( X 

) funcionários e colaboradores –UNIPÊ ( X  ) Outros: Empresas colaboradoras, ONGs 

Local onde o projeto se desenvolve:  Os trabalhos são desempenhados na Sala M 

245  

 

Resumo 

 

O Projeto de Apoio à Inclusão Digital (AID) acontece no Unipe há mais de 15 

anos, idealizado por um docente e egresso de nossa Coordenação, que quando aluno 

realizou uma campanha para arrecadar peças de computador a fim de montar um 

computador funcional para um humilde colega de turma estudar no curso de Ciência 

da Computação. 

  O Projeto AID nestes anos fez parcerias e recebeu doações de diversas 

empresas de serviços, comércio, indústrias e repartições públicas, tendo entregue 

mais de 2000 (dois mil) computadores reparados, testados e em pleno funcionamento 

para a sociedade, dentre alunos de baixa renda da Instituição, filhos de funcionários 

da Instituição, escolas de informática (como o outro Projeto de Extensão Escola de 

Computação Solidária da nossa Coordenação UBTECH TI) e Organizações Não 

Governamentais de projetos sociais atuantes em nossa cidade e com impacto na 

Inclusão Digital da população local e de municípios adjacentes. Todos os 

computadores são recondicionados e configurados com Softwares Livres como Linux, 
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e equipamentos e peças defeituosas são encaminhados para empresas de reciclagem 

de eletrônicos. 

 

Palavras chaves: Inclusão Digital, Recondicionamento, Educação, Reciclagem, 

Sustentabilidade 

 

Objetivos geral e específicos 

 

Campanhas de arrecadação com empresas, repartições e sociedade em geral 

para doação de equipamentos de informática completos ou em partes, em 

funcionamento ou não. 

O material recebido é triado (separado em partes, higienizado, testado) e catalogado. 

Montamos partes compatíveis para completar um computador funcional, instalamos 

softwares livres e testamos todas as funcionalidades para encaminhamento para 

doação.  

 Os equipamentos ou partes sem funcionamento são encaminhados para 

reciclagem. 

 Durante o desempenho das atividades, capacitamos os alunos voluntários de 

qualquer curso da Instituição para montagem e manutenção de computadores, porém 

no momento de isolamento social, estamos desempenhando apenas atividades de 

aprendizagem de Montagem e Manutenção de Computadores através de curso com 

certificação internacional Cisco Networking Academy IT Essentials, disponibilizado 

gratuitamente para todos os extensionistas por parceria da Instituição com a Cisco. 

 As atividades essenciais do projeto que exigem presença física em laboratório 

no Unipe estão sendo desempenhados em caráter excepcional pelos coordenadores, 

observando todos os protocolos sanitários. 

 

Metodologia de execução 

 

Todas as fases para recepção de material, triagem, catálogo, montagem e 

testes são descritos nos fluxos abaixo. Paralelamente, desempenhamos aulas de 

capacitação.  
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Processo de Homologação de computador montado 
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Processo de Montagem e Teste e Processo completo das atividades do AID 
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Resultados alcançados/esperados 

 

Desde o início das atividades, já foram entregues mais de 2000 (dois mil) 

computadores funcionais para a sociedade. Este ano foram entregues 18 

computadores, todos para estudantes. 

 

Histórico do número de beneficiários atendidos até 2020.1 

 

Foram doados 18 computadores, todos para estudantes, apenas um receptor não é 

aluno Unipê, o filho de um segurança da Instituição. 

 

Cronograma de execução do projeto 

 

Acesso às instalações da Instituição em excepcionalidade e seguindo os 

procedimentos sanitários, com limite de 5 pessoas na Sala 245 do Bloco M, uma vez 

por semana, usualmente nas sextas, das 14 às 19h para desempenho das atividades 

do Projeto, recepção e doação de equipamentos na portaria da Instituição. 

 

Acervo fotográfico: 

 

 

Recepção de doação de equipamentos   Doação de equipamento  

para recondicionamento    para estudante Unipê de Engenharia Civil  
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Divulgação das atividades e campanhas nas redes sociais 
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Divulgação das atividades e campanhas nas redes sociais 
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ESCOLA DE COMPUTAÇÃO SOLIDÁRIA 

 

Curso promotor do projeto: Ciência da Computação 

Cursos integrados: Sistemas para Internet, Gestão de Tecnologia da Informação, 

Redes de Computadores, Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

Coordenador(a): Prof. Ms. Leandro Figueiredo Alves 

Discentes: 

Eduardo Henrique Menezes Bezerra 

Thatyane da Silva Guedes Pereira 

 

Período no qual o aluno pode participar: a partir do 1o período 

Público alvo Beneficiários do projeto: (X) alunos – UNIPÊ, (X) Comunidade, (X) 

funcionários e colaboradores – UNIPÊ (  ) Outros, Quais? 

Local onde o projeto se desenvolve: Os trabalhos são desenvolvidos no Complexo 

de Tecnologia (Bloco K). Entretanto, devido à pandemia do novo Coronavírus, todas 

as atividades estão sendo desenvolvidas através de ambiente remoto. 

 

Resumo e palavras chaves 

 

A Escola de Computação Solidária há 21 anos tem como objetivo a inclusão 

sociodigital de jovens de 13 a 17 anos, estudantes da rede pública. A capacitação é 

feita através de cursos ministrados por alunos do Unipê, com o foco no aprendizado 

de conceitos básicos de tecnologia, programação, internet e no uso de aplicativos do 

Pacote Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint). 

Além disso, o projeto possui atividades voltadas para o desenvolvimento 

profissional dos voluntários. As atividades são divididas em equipes: secretaria, 

marketing e design, produção de conteúdo e desenvolvimento. O voluntário escolhe 

a sua equipe no início do período e, durante três meses e meio, desenvolvem soluções 

para as devidas demandas da equipe. 

As atividades presenciais da ECS são realizadas no Complexo de Tecnologia 

(Bloco K) no campus do Unipê. Entretanto, devida a situação atual durante a 

pandemia da COVID-19, todas as atividades estão sendo desenvolvidas de forma 

remota.  
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Objetivos geral e específicos 

 

Inclusão sociodigital de jovens de 13 a 17 anos, estudantes da rede pública. Os 

cursos também são focados no mercado de trabalho. 

 

Resultados alcançados/esperados 

 

Até 2020.1, mais de três mil e cem jovens se formaram nos cursos oferecidos 

pela Escola de Computação Solidária, 

 

Cronograma de execução do projeto 

 

As aulas do projeto acontecem todos os Sábados, das 8h às 11h, através da 

plataforma Blackboard. As atividades dos voluntários são desenvolvidas durante a 

semana. 

 

Segue as datas e conteúdo do curso de Informática Básica: 

 

 

Segue as datas e conteúdo do curso de Pensamento Computacional: 
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Acervo fotográfico: 

 

 

Cerimônia de encerramento das turmas do período 2019.1 
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Cerimônia de encerramento das turmas do período 2019.2 

 

 

Imagem da aula do dia 17/10, mostrando o resultado da plataforma de gamificação 

utilizada no projeto: o Kahoot 

 

 

Participação da ECS na Semana da Responsabilidade Social, promovido pela 

Cruzeiro do Sul e Unipê. A live foi transmitida no canal Unipê Tech. 
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Cerimônia de abertura das aulas do período 2020.1 

 

 

Aula virtual aos sábados 
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EQUOTERAPIA COMO MODALIDADE TERAPEUTICA 

 

Curso promotor do projeto: Fisioterapia 

Cursos integrados: Fisioterapia (Projeto de microcefalia) 

Coordenador(a): Carla Patrícia Novaes dos Santos Fechine 

Discentes:  

Jarbele Xavier dos Santos 

Andrieli da Conceição Silva 

Viviane Camilo Nunes 

Gabriela Maia Rodrigues 

Raquel Souza Rodrigues 

Franciely Arruda Pereira da Silva 

Bruna Isabele Araújo da Silva 

Emile Rodrigues Dos Santos 

Débora Maria Cruz Silva 

 

Período no qual o aluno pode participar: A partir do 3º período 

Público alvo Beneficiários do projeto: ( x) alunos – UNIPÊ, (x ) Comunidade, ( ) 

funcionários e colaboradores – UNIPÊ ( ) Outros, Quais?  

Local onde o projeto se desenvolve: Aspeq – Associação Paraibana de 

Equoterapia. Rua Projetada Quadra 126 Lote 64, LOTEAM. CID. RECREIO SETOR 

46, Altiplano, João Pessoa - PB, CEP: 58046-420 

 

Resumo e palavras chaves 

 

A equoterapia é um método terapêutico complementar que utiliza o cavalo 

dentro de uma abordagem interdisciplinar, proporcionando diversos benefícios físicos, 

psicológicos, educacionais e sociais. O projeto de extensão Equoterapia como 

modalidade terapêutica teve início em Fevereiro de 2012 e surgiu pela necessidade 

de agregar e ampliar a visão dos discentes sobre outras terapias complementares 

direcionadas as crianças e adultos com disfunções neuromotoras. Tem como objetivo 

estabelecer uma integração entre a Instituição de ensino e a sociedade, 

proporcionando benefícios e troca de saberes envolvendo discentes, docentes, 

https://www.apontador.com.br/guia_de_ruas/pb/joao_pessoa/rua_projetada_quadra_126_lote_64.html
https://www.apontador.com.br/em/joao-pessoa-pb
https://www.apontador.com.br/cep/58046420
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equipe interdisciplinar da Aspeq, praticantes e familiares. As atividades são realizadas 

na Aspeq (Associação Paraibana de Equoterapia) duas vezes por semana, onde os 

alunos participam do atendimento com a equipe, realizam avaliação dos praticantes, 

participam de estudos de caso e discutem sobre a elaboração de condutas de 

tratamento direcionadas as mais diversas condições clinicas. Como pré-requisito para 

inserção no projeto, os discentes deverão realizar um curso de equitação com duração 

de 30 dias, sendo oferecido pela Associação com um profissional capacitado. O 

projeto tem proporcionado aos discentes uma experiência positiva no sentido de 

oferecer um atendimento integral e humanizado envolvendo uma equipe 

interdisciplinar, além do contato e interação com a família dos praticantes, 

estabelecendo um vínculo terapeuta, família e praticante, imprescindível no processo 

de reabilitação. 

 

Palavras-chave Equoterapia. Fisioterapia. Disfunção neuromotora 

 

Objetivos 

 

Geral:  

 

• Proporcionar atendimento integral e humanizado às crianças, adolescentes e 

adultos com disfunções neuromotoras através da equoterapia como 

modalidade terapêutica, visando uma melhora na sua qualidade de vida. 

 

Específicos: 

 

• Propiciar aos discentes uma experiência de um atendimento integral e 

humanizado com uma equipe interdisciplinar da Aspeq; 

• Oferecer aos discentes extensionistas uma oportunidade de colocar em prática 

os conhecimentos já aprendidos em componentes curriculares anteriores, 

promovendo dessa forma, uma vivencia teórico prática; 

• Estimular atividades práticas na comunidade enfatizando a inclusão social e a 

interação de saberes.   

•  
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Metodologia de execução 

 

O projeto de extensão Equoterapia como modalidade terapeutica existe desde o 

ano de 2012, sendo desenvolvido na Aspeq (Associação Paraibana de Equoterapia).  

A Associação é uma entidade filantrópica sem fins econômicos, com personalidade 

jurídica de direito privado, duração indeterminada e com atuação em todo o Estado 

da Paraíba, tendo sede e foro em João Pessoa. Está registrada como Entidade 

Cadastrada e Filiada na Associação Nacional de Equoterapia (ANDE-BRASIL), que 

por sua vez é registrada no Conselho Regional de Medicina /DF. 

Atualmente, o projeto conta com um docente e nove discentes do curso de 

Fisioterapia a partir do terceiro periodo. Como pré requisitos para a inserção no 

projeto, o aluno deverá realizar um curso prévio de equitação ministrado pela equipe 

interdisciplinar da Aspeq, com objetivo de preparar o discente para o atendimento na 

equoterapia. 

Na Instituição são atendidos  110 praticantes, entre crianças e adultos,  com os 

seguintes diagnósticos: paralisia cerebral, transtorno do espectro autista (TEA), deficit 

intelectual, sindrome de Down, microcefalia por Zika virus, dentre outras. Cada 

praticante frequenta uma ou duas vezes por semana, durante trinta minutos, 

dependendo do diagnóstico, gravidade e necessidade de cada caso. As crianças são 

atendidas a partir dos 02 anos de idade, e não existe uma idade limite para a prática 

da equoterapia. 

A equipe de profissionais da Aspeq é composta por profissionais da saúde, 

educação e equitação: psicologas (01); psicopedagoga (02); fisioterapeuta (01); 

assistente social (01) ;educador físico (01) e  Instrutor de Equitação (01). 

Inicialmente os praticantes são encaminhados pelo médico em parceria com um 

centro de Reabilitação do  municipio, e posteriormente são submetidos a uma 

avaliação individualizada por uma equipe interdisciplinar, a fim de traçar um programa 

terapeutico com objetivos bem definidos a curto, medio e longo prazo e que atende 

as necessidades de cada criança.O atendimento na Aspeq ocorre em sessões 

semanais com duração de 30 (trinta) minutos e deve contar com a participação de 

uma equipe interdisciplinar. Nesse sentido, são realizadas as seguintes ações com os 

discentes: 
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• Aulas práticas de equitação sobre encilhamento, montaria, retirada de 

emergencia, cuidados com o praticante, auxiliar guia, lateral, dentre outras. 

• Aulas teóricas sobre a abordagem da equipe interdisciplinar na equoterapia; 

• Evolução dos prontuários dos praticantes diariamente; 

• Discussão de artigos científicos;  

• Acompanhamento do atendimento realizado pela equipe 

• Avaliação e elaboração da programação terapêutica dos praticantes; 

• Participação nos estudos de caso dos praticantes; 

• Estimulo a realização de trabalho cientifico (monografias, trabalhos para 

eventos). 

 

Resultados alcançados/esperados 

 

Os resultados do projeto demonstraram que a parceria Unipe-Aspeq beneficiou 

mais de 50  praticantes de ambos os sexos, com faixa etária variando de 2 anos e 3 

meses  a 18 anos, perfazendo um total de 135 atendimentos até o semestre de  

2020.1. Dentre as patologias mais comumente tratadas na equoterapia, encontram-

se: paralisia cerebral, transtorno do espectro autista, sindromes genéticas e transtorno 

do deficit de atenção. Como ponto positivo, destacamos a contratação de três 

discentes extensionistas egressas do projeto. As mesmas foram convidadas para 

fazer parte integrante da equipe da Aspeq. 

Nesse sentido, espera-se prestar um atendimento de qualidade, integrado e 

humanizado à comunidade, envolvendo os discentes, professores e profissionais da 

Aspeq, com o intuito de melhorar a qualidade de vida dos praticantes. 

 

Cronograma de execução do projeto 

 

O projeto é executado duas vezes por semana, nas quartas feiras das 8:00 às 

11:30 h e nas sextas das 13:30 às 17:00 h.  
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Acervo fotográfico 

 

 

         

 

Figuras 4, 5: Atendimento na equoterapia com os profissionais.  

 

 

 

 

Figuras 1, 2 3: Atendimento na equoterapia com os profissionais.  
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ACQUA POLICE/UNIPE 

PROJETO DE EXTENSÃO DE HIDROGINÁSTICA 

 

Curso: Curso de Educação Física 

Coordenadora: Silvana Nóbrega Gomes 

Discentes: 

Filipe Elton Fernandes Lordão  

Lívia Sousa Aragão 

João Rodrigo Oliveira da Silva 

Gabriel Leite Santos 

Drayson Gomes Magalhães Júnior 

Luis Filipe Ferreira Queiroga 

Rayla Cardoso Menezes 

Lanay Azevedo da Cunha 

Danilo Pereira Rodrigues de Andrade   

 

Período no qual o aluno pode participar: A partir do 2º período 

Público alvo Beneficiários do projeto: (x  ) aluno UNIPE ( x ) Comunidade 

(PM/PB) 

Local: Piscina 25m do complexo esportivo do Unipe. 

 

RESUMO 

 

Este projeto tem como objetivo 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 a comunidade. 

Método: Estão envolvidos no projeto 09 discentes do curso de Educação Física, sendo 

3 alunos com incentivo para atuar na modalidade de hidroginástica, 5 voluntários para 

as aulas de hidroginástica. Semestralmente são disponibilizadas 90 vagas para turma 

de hidroginástica para pessoas na faixa etária de 20 a 80 anos, contudo com o vigente 

quadro pandêmico da Covid-19 optamos por fazer uma parceria com a Policia Militar 

do Estado da Paraíba que nos disponibilizou a presença de 25 indivíduos com idade 

entre 27 e 55 anos, todos devidamente testados pelo teste de detecção do covid-19 
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pela instituição a que pertencem. As atividades de hidroginástica estão sendo 

desenvolvidas de segunda à sexta feira, das 07h:00 as 08:00, com duração de 6 

semanas de treinamento e duas de avaliações, uma antes e outra após a intervenção. 

Este projeto oferece uma modalidade aquática (hidroginástica) para atender aos 

discentes do curso de Educação Física, preparando-os para o mercado de trabalho 

na área de hidroginástica; preparando-os para criação e familiaridade em periodizar e 

planejar treinos de hidroginástica; Também oferece gratuitamente serviços de 

qualidade (aulas de hidro) a comunidade acadêmica, comunidade circunvizinha do 

centro universitário e a instituições públicas e privadas, parceiras, causando impacto 

direto na qualidade de vida dos participantes; possibilitando um ambiente propício à 

pesquisa e produção de novos saberes, publicação de TCCs e artigos científicos nas 

diversas áreas do curso.  

 

Palavras chaves: hidroginástica; ensino; extensão, policiais militares 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

 

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 a comunidade. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

-Oportunizar a vivencia na prática os conhecimentos teóricos adquiridos. 

-Pesquisar novos métodos de periodizar treinos de natação e hidroginástica 

- Beneficiar os policiais militares da Paraíba com a prática de uma atividade física 

gratuita. 

-Familiarizar o discente com a avaliação e interpretação dos resultados 

-Preparar os discentes para o mercado de trabalho. 
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METODOLOGIA DE EXCECUÇÃO 

 

O projeto é desenvolvido sob a coordenação da Prof.ª Dr.ª Silvana Nóbrega 

Gomes, professora titular da disciplina Manifestações culturais esportivas: 

Modalidades aquáticas. Estão envolvidos no projeto discente do curso de Educação 

Física, 04 alunos com incentivo e 05 voluntários para atuar nas aulas de 

hidroginástica. Foram disponibilizadas 25 vagas para policiais militares na faixa etária 

de 27 a 55 anos. As atividades são desenvolvidas na piscina do complexo esportivo 

do Unipe e estão separadas por cordas nos 12,5m, com o número de no máximo três 

participantes em cada raia, para evitar aglomeração e manter o distanciamento. As 

aulas acontecem de segunda a sexta das 7:00 as 8:00. Os discentes envolvidos nas 

aulas de hidroginásticas ministram aulas previamente planejadas. As aulas são 

periodizadas em blocos, cada bloco é composto por cinco sessões de treino. No total 

serão realizados 06 blocos e 30 sessões de treinos com 45 minutos de duração, com 

intensidade progressiva a cada semana de moderada a intensa, com e sem uso de 

material. Utilizando uma combinação de métodos. A intensidade da aula está sendo 

controlada pela PSE percepção subjetiva de esforço e pela FC frequência cardíaca. 

 

DESCRIÇÃO DA EXPERIENCIA 

 

O referido projeto ao oferecer a modalidade de 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 

da modalidade Aquática, 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 de Hidroginástica tem trazido 

muitos benefícios para a comunidade e agora para um segmento tão importante para 

sociedade como é o da segurança pública que envolve diretamente os policiais,  

buscando 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 
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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. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

A extensão de natação e hidroginástica tem contribuído ricamente na formação 

dos discentes do curso de Educação Física, capacitando-os e inserindo-os no 

mercado de trabalho. Os discentes também se beneficiam desta extensão com 

pesquisas, ambiente que proporcionou e continua proporcionando inúmeras 

publicações de artigos científicos em congressos e revistas. Mas o que mais gratifica 

aos professores e alunos são as melhorias visíveis na qualidade de vida dos 

participantes, tanto na hidro como na natação. As avaliações realizadas no inicio e 

final do semestre também indicam o bom resultado do trabalho realizado. Os 

discentes ficam emocionados quando um participante da extensão agradece por 

poder realizar as atividades diárias que antes não conseguiam, por reduzir gordura 

corporal, melhorando as taxas e saindo da zona de risco cardiovascular entre tantos 

outros relatos, como sair da depressão, superar a dor de perder um ente querido e 

muito mais. Isso sim é resultado que faz com que o aluno entenda quão bela e 

importante é a sua profissão e o impacto que causa diretamente na vida das pessoas. 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

 

 

 

 

Avaliação 
pre-

intervenção 
Outubro 

1º 
momento

Intervenção 
das 6 

semanas 
Out/nov 

2º 
momento

Reavaliação 
pos-

intervenção

nov. 

3º 
momento
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A famosa tríade ensino, pesquisa e extensão realmente quando andam juntas 

formam um profissional consciente da sua responsabilidade, crítico e compromissado 

com sua profissão. Nessa extensão percebemos o quão importe tem sido esse projeto 

tanto para os alunos como para comunidade, refletindo a missão desta instituição. 

 

ACERVO FOTOGRÁFICO 
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SABADÃO DO IMPOSTO DE RENDA 

 

Curso promotor do projeto: Ciências Contábeis 

Cursos integrados: Administração 

Coordenador(a): Paulo César Pereira da Silva (Apresentador) 

Discentes:  

Alesandra Patricio Da Costa 

Aline Da Rocha Moraes 

Ana Helena Lima De Souza 

Anderson Valente Lima 

Aniele Paula Alves De Brito 

Antonio Francisco Dos Santos 

Bárbara Carvalho Araújo 

Bruno Santos De Lacerda 

Camila Nascimento Oliveira 

Danillo Jose Pereira F. Neto 

Denner Da Costa Coelho 

Elias Gabriel Da Silva 

Emily Carla Alves Da Silva 

Felipe Araújo Da Silva Queiroz 

Gianne Dos Santos Pastor 

Giovanne Martins De P. Júnior 

Iasmilly De A. Pimentel 

Isabel Aqui De Freitas 

Jailton Pereira Barbosa 

João Bastos Da Silva Segundo 

José Soares Natal Júnior 

Kalyne Da Costa Campos 

Kamilla Kallina Da Silva Agra 

Katia De Almeida Tavares Lima 

Kennyton John R. Da Silva 

Layse Kelly Costa T.S Da Silva 

Lincoln Hichary Vasconcelos 
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Marcelo Bernardo De M. Filho 

Maria Eduarda Tavares De Lima 

Matheus Arruda Feitosa 

Matheus De Melo Silva 

Mickaelli Azevedo De Sousa 

Milca Pereia De Siqueira 

Natália Da Costa Oliveira 

Paloma Gonçalves Albino 

Paulo Ferreira Andrade Filho 

Philipi Capistrano De Melo 

Priscylla Kellen Monteiro 

Rayssa Celly Da Silva Pereira 

Selton Rafael Do N. Lacerda 

Tatiani Costa De Andrade 

Thiago De Lima Freire 

Uberg Pereira Da Silva 

Victor Simoes Urtiga Xavier 

Vivianne Samara F. Coutinho 

 

Período no qual o aluno pode participar: Do 1º ao 8° período. 

Público alvo Beneficiários do projeto: ( X ) alunos – UNIPÊ, ( X  ) Comunidade, ( X  

) funcionários e colaboradores – UNIPÊ (  ) Outros, Quais? 

Local onde o projeto se desenvolve: BR 230 - Km 22, Água Fria - CEP 58053-000 

– João Pessoa – PB – Complexo de Tecnologia – Laboratório 11, excepcionalmente, 

por conta da pandemia COVID-19, no semestre 2020.1, o mesmo foi realizado em 

ambiente virtual numa sala chamada Sabadão do Imposto de Renda no Blackboard. 

 

Resumo e palavras chaves: Rendimentos. Declaração. Imposto sobre a Renda.  
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Objetivos geral e específicos 

 

Desenvolver nos alunos de graduação a capacidade de compreender a 

sistemática do imposto de renda, preencher e entregar a declaração de imposto de 

renda das pessoas físicas. 

 

Metodologia de execução 

 

Consiste em estudos, na literatura e na legislação sobre impostos e tributos e 

sobre o imposto de renda. Consiste ainda, na realização de aulas teóricos práticas 

com os alunos extensionistas, com exposição de temas abordando a legislação do 

imposto de renda. Realização de plantões de dúvidas e treinamento no programa 

gerador do imposto de renda, para posterior preenchimento e entrega da Declaração 

de Ajuste Anual do Imposto de Renda das Pessoas Físicas. Os discentes são 

treinados com dados fictícios de uma pessoa física no programa gerador da 

Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física. O projeto 

funciona todas as terças-feiras de cada semana no laboratório 11 do complexo de 

tecnologia, onde o preenchimento e entrega das declarações das pessoas da 

comunidade acontece sempre no último sábado do mês de abril de cada exercício. 

Os serviços de referência são o estudo e o preenchimento da Declaração de Ajuste 

Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física. 

 

Resultados alcançados/esperados 

 

Considera-se como resultados do projeto de extensão a capacitação e 

treinamento de aproximadamente 56 (cinquenta e seis) discentes no semestre 2020.1, 

a absorção do conhecimento, pelos discentes, sobre o imposto de renda. Ainda, a 

aquisição, pelos discentes, de competências e habilidades para o preenchimento e 

entrega das declarações de imposto de renda da pessoa física conforme os preceitos 

da legislação aplicável ao caso. O atendimento pessoas da comunidade, que 

excepcionalmente este ano não pode acontecer por conta da pandemia COVID-19, 

especialmente no primeiro semestre letivo de cada ano, em relação aos anos 

anteriores, que tiveram suas declarações preenchidas e entregues, no campus, por 
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alunos extensionistas do projeto. A agregação de responsabilidade social aos 

discentes e a comunidade quando da solicitação de doação de 3 kg de alimentos não 

perecível por pessoa, doados em troca da prestação de serviços e revertidos a 

instituições carentes. Pode-se também demonstrar como resultado do projeto, o 

aproveitamento por parte dos discentes, que através da prática ligada a Declaração 

do Imposto sobre a Renda, possibilita o uso do projeto para dispensa do componente 

de Estágio Supervisionado, que segundo as diretrizes curriculares nacionais, deve 

estar ligada a alguma prática do curso. 

 

Cronograma de execução do projeto 

 

O projeto acontece as terças feiras das 16:30 as 18:30. 

 

Acervo fotográfico 

 

 

Foto 01: Alunos participantes do Sabadão do Imposto de Renda 
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Foto 02: Alunos em treinamento para execução do Sabadão do Imposto de Renda 

 

Foto 03: Coleta dos alimentos pela instituição beneficiada 

 

 

Foto 04: Alunos participantes do Sabadão do Imposto de Renda período manhã 
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Foto 05: Alunos participantes do Sabadão do Imposto de Renda período tarde 
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NÚCLEO DE APOIO CONTÁBIL E FISCAL – NAF 

 

Curso promotor do projeto: Ciências Contábeis 

Cursos integrados: Ciências Contábeis, Administração e Gestão Financeira 

Coordenador(a): Cristiano da Fonseca Rodrigues 

Colaboradores(as): Cristiano da Fonseca Rodrigues 

Discentes: 

Jardielle Jorge Ferreira 

Wellysson Lima de Albuquerque 

 

Período no qual o aluno pode participar: Tarde 

Público alvo Beneficiários do projeto: ( x ) alunos – UNIPÊ, ( x) Comunidade, (x  ) 

funcionários e colaboradores – UNIPÊ (x  ) Outros, Quais? 

Local onde o projeto se desenvolve: Blackboard – sala do projeto  

 

Resumo e palavras chaves 

 

O projeto de Extensão Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal ( NAF ) é um projeto 

que nasceu da parceira com o Ministério da Economia e que tem como finalidade 

atuar como parceiro do orgão atuando como um facilitador do cidadão ajudando com 

iformações contábeis e fiscais que são demandandas na Receita Federal do Brasil, 

em especial para pessoas Físicas e Jurídicas de pequeno porte, como por exemplo 

o MEI. 

 

Palavras-chaves: NAF; Ministério da Economia; Cidadão 
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Objetivos geral e específicos 

 

Objetivo geral:  

 

Promover o desenvolvimento social através da capacitação dos cidadãos sobre 

informações contábeis e fiscais, sempre com inovação, humanidade e 

responsabilidade compartilhada. 

 

Objetivo específicos: 

 

• Contribuir com o empreendedorismo local 

• Disseminar informações contábeis e fiscais 

• Instigar o desenvolvimento local com o profissionalismo empresarial e pessoal  

 

Metodologia de execução: 

 

O projeto funciona durante toda a semana, com encontros para capacitação 

sempre as terças-feiras, no turno da tarde, no ambiente virtual de aprendizagem. No 

projeto capacitamos os alunos para que os mesmos possam atuar com as demandas 

da Receita Federal diretamente com a sociedade, contribuindo com todas os 

microempresarios e pessoas físcias com interesse em abertura de empresa ou 

pendências junto ao Ministério da Economia. 

Os serviços prestados são, abertura e empresa, perfil de investidor, retorno de 

investimento, MEI, Declaração doe Imposto de Renda,  Socieddae Unipessoal, tendo 

como referência o MEI e a Sociedade Unipessoal. 

 

Resultados alcançados/esperados 

 

O projeto nasceu em 2017 e por dois anos consecutivos se tornou o terceiro 

maior projeto NAF do Brasil em número de atendimento, com uma média de 50 

atendimentos por dia. Já contribuimos com centenas de aberturas de empresas local 

e milhares de pessoas com pedências junto a Receita Federal.  
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Cronograma de execução do projeto:  

 

Todos dos dias da semana, com encontros para treinamento nas terça-feiras 

sempre no turno da tarde. 

  

Acervo fotográfico:  
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DESENVOLVIMENTO DE UMA API RESTFUL UTILIZANDO 

DJANGO PARA UM CORE DE RECONHECIMENTO FACIAL 

POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

 

Curso promotor do projeto: Ciência da Computação 

Cursos integrados: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão da 

Tecnologia da Informação, Redes de Computadores e Sistemas para Internet 

Coordenador: Prof. Me. Walace Sartori Bonfim 

Colaboradores: Prof. Me. Rafael Ângelo Vieira Pessoa Lima 

Discentes: 

Matheus Inocêncio Lopes 

João Marcos Lucena Fonseca 

Lucas Borges de Assis 

Jeofton Costa Melo 

 

Período no qual o aluno pode participar: a partir do 1º período 

Público alvo Beneficiários do projeto: (X) alunos – UNIPÊ, (X) 

Comunidade, (X) funcionários e colaboradores – UNIPÊ ( ) Outros, Quais? 

Local onde o projeto se desenvolve: Atividade desenvolvida no regime de home 

office. 

 

Resumo 

 

O presente resumo expandido apresenta o trabalho realizado no âmbito da extensão 

do Centro Universitário de João Pessoa com o objetivo de desenvolver uma API para 

um sistema de reconhecimento facial aplicada à segurança pública. A segurança 

pública tem impacto direto na dinâmica da sociedade, contribuindo para a proteção da 

população e manutenção da ordem pública. Para garantir o cumprimento das 

atividades, o poder público vem investindo em soluções tecnológicas que auxiliam o 

processamento de dados, identificação por imagem e vídeo, entre outras, 

possibilitando uma ação mais rápida e precisa das forças de segurança pública. 

Dentre as tecnologias emergentes que contribuem para a implementação dessas 

soluções, a inteligência artifical (IA) destaca-se na realização dessa função. Baseado 
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nisso, a Polícia Militar do Estado da Paraíba – PMPB que, em parceria com o Projeto 

de Extensão Fábrica de Software do UBTech Office – UNIPÊ (FS), tem buscado a 

implementação de soluções para problemas complexos, tais como a gestão 

estratégica e o uso de dispositivos tecnológicos como câmeras e drones para auxiliar 

no planejamento de suas ações. Diante do exposto, o presente projeto foi idealizado 

com base na parceria entre PMPB e FS. O reconhecimento facial, citado 

anteriormente, é feito por um core cuja estrutura e treinamento baseia-se nos 

conceitos de inteligência artificial (IA) para alcançar uma resposta com a precisão 

especificada pelo cliente. Para que este core pudesse ser integrada na maior 

quantidade de sistemas possíveis, foi desenvolvido uma API RESTful de forma a 

permitir uma integração simples sem que a integração necessitasse de um 

conhecimento detalhado da estrutura e métodos do core. 

 

Palavras-chave:  Django Restful. Reconhecimento  Facial.  Inteligência  Artificial.  

Segurança  Pública. Reconhecimento por imagem e vídeo. Extensão e Pesquisa. 

Protagonismo do Discente. 

 

Objetivos 

 

O projeto foi desenvolvido com o objetivo de desenvolver um core de 

reconhecimento facial em imagem e vídeos e uma API que permitisse uma 

integração simples com sistemas que venham a utilizá-la. Para alcançar esse 

objetivo, quatro objetivos específicos foram criados: (i) Analisar tecnologias em 

python, na literatura e no mercado, utilizadas no desenvolvimento de soluções 

RESTful e reconhecimento de imagem e vídeo em tempo real que satisfaça os 

requisitos solicitados (ii) Desenvolver um core de reconhecimento facial com a 

precisão solicitada pelo cliente utilizando Python, OpenCV e Dlib (iii) Implementar 

uma API RESTful em Django que permita a comunicação/utilização do core através 

de solicitações HTTP sem a necessidade interação direta com ele (iv) Realizar 

testes de validação e verificação da solução completa (Core + API) que demonstre 

o funcionamento dentro dos requisitos estabelecidos. 
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Metodologia 

 

A construção da solução foi baseada em metodologias de desenvolvimento 

de software ágeis, que utilizam práticas de gerenciamento de projetos ágeis 

provenientes do Scrum6 (SUTHERLAND e SUTHERLAND, 2016) e 

desenvolvimento baseado em testes (BECK, 2003). Inicialmente, foram planejadas 

quinze semanas para a execução do projeto contando com uma equipe7 composta 

pelo: (I) Coordenador da FS, responsável por estabelecer as metas estratégicas de 

entregas; (II) pelo líder técnico do projeto, incumbido do gerenciamento técnico da 

equipe; (III) por um gerente de projetos, encarregado de estabelecer as metas 

operacionais; (IV) por desenvolvedores, estes foram divididos em dois grupos. O 

primeiro grupo foi responsável pelo desenvolvimento do core da aplicação e pela 

construção da API que iria realizar a interface de comunicação do core com 

aplicações externas. O segundo grupo foi designado para o planejamento dos 

planos de teste e a realização de teste de integração e sistema. As entregas eram 

realizadas semanalmente através de reuniões internas da equipe, onde as reuniões 

foram realizadas com o uso de ferramentas virtuais devido à pandemia de covid-

19. O GitLab foi a ferramenta escolhida para o repositório de código, permitindo que 

todos acompanhassem o estado do desenvolvimento. 

 

Resultados 

 

Os resultados obtidos satisfizeram as expectativas do cliente. O algoritmo 

desenvolvido para a implementação do core de reconhecimento facial apresentou, 

nos testes, a confiabilidade e precisão requisitada. Houve, também, após o 

treinamento do core, a possibilidade de personalização da precisão requerida. A 

API criada permitiu que a utilização do core fosse feita sem a necessidade da 

compreensão da estrutura interna dele. Isso permitiu a utilização do core em 

                                                      
6 Scrum é uma metodologia de gestão ágil e software que tem por objetivo realizar ciclos 
de entregas de uma semana guiados por etapas denominadas por Sprints, planejadas 
em intervalos regulares (SUTHERLAND e SUTHERLAND, 2016). 
7 Com exceção do Coordenador e do líder técnico, todos os outros integrantes eram 
discentes do UNIPÊ. 
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qualquer sistema a partir de rotas estabelecidas, proporcionando uma fácil 

integração. 

 

Cronograma 

 

Após a reunião inicial com a PMPB, onde foi exposto o que era esperado 

como entrega final, a equipe reuniu-se semanalmente às sextas-feiras entre as 

14:00 e 16:00 para definição de diretrizes e verificação do andamento do projeto. 

Os membros do time de desenvolvimento e de teste reuniam-se diariamente para 

a explicação do que foi feito no dia anterior e o que se pretendia realizar no dia. 

Além das reuniões internas, a equipe fazia reuniões regulares com a PMPB para, 

juntos, decidirem pontos cruciais no desenvolvimento da solução em questão. 

 

Acervo fotográfico: 

 

 

Reunião da equipe do projeto em regime de home-office 
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Reunião com o cliente da FS para entrega de resultados de projetos anteriores 

 

Turma de imersionistas da FS. 
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UNIPÊ TRANSFORMA 

 

Curso promotor do projeto: Enfermagem 

Cursos integrados: Enfermagem; Fisioterapia; Odontologia; Psicologia e Serviço 

Social 

Coordenador(a): Luciana Ferreira de Souza 

Nome completo do docente Colaboradores(as): Erika Aranha Fernandes Barbosa 

Discentes: 

Maria Eduarda Moura Dos Santos 

Marta Elvira Costa Marques 

Ellen Beatriz da Silva Araújo 

Jarbele Xavier dos Santos 

Rafaelly Viana Dantas 

Aline Donato dos Santos 

 

Público-alvo Beneficiários do projeto: (x) alunos – UNIPÊ, (x) Comunidade.  

Local onde o projeto se desenvolve:  Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ 

-Endereço: Rodovia BR-230,km 22, s/n - Água Fria, João Pessoa - PB, 58053-000. 

Devido a Pandemia os encontros com os alunos estão acontecendo em formato 

remoto através das plataformas Meet e Blackboard. Espaços de realização do projeto: 

Enfermagem - Bloco N; Fisioterapia - Bloco G; Odontologia - Bloco Q 

e Psicologia - Bloco F. 

 

RESUMO 

 

A saúde é elemento central para o desenvolvimento humano, social e econômico 

configurando-se em importante dimensão da qualidade de vida. Este projeto tem por 

objetivo principal promover saúde através da disseminação de informações essenciais 

para o acesso aos serviços de saúde ofertados no espaço do Centro Universitário 

UNIPÊ, visando alcançar tanto a comunidade acadêmica quanto a comunidade 

externa. O primeiro passo é levar informação través da elaboração de um catálogo 

digital de informações sobre o serviço de saúde. Além disso, a proposta pretende 

estender sua colaboração no acompanhamento da assistência prestada, assim como, 
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na análise da satisfação dos usuários e na garantia dos princípios da universalidade, 

equidade e integralidade do cuidado. O projeto dispões semestralmente, de 20 vagas, 

distribuídas para os cursos de graduação do UNIPÊ: Enfermagem, Serviço Social, 

Fisioterapia, Psicologia, Educação Física, Odontologia, Fonoaudiologia e Direto. Este 

projeto tem como objetivo principal disseminar a informação para a promoção da 

saúde. A coleta de dados para o levantamento das informações sobre as Clínicas-

Escolas do UNIPÊ, deu-se no mês de outubro do corrente ano. A finalidade dessa 

ação é propor e executar estratégias assistenciais para a comunidade acadêmica do 

UNIPÊ, seus colaboradores, professores, estudantes/familiares e comunidade em 

geral. Dessa forma, a promoção da saúde aponta para a necessidade de se 

construírem políticas saudáveis; de se criarem ambientes favoráveis à saúde das 

pessoas, ao lado do desenvolvimento de habilidades pessoais e do reforço da ação 

comunitária. Desse modo, o projeto almeja desenvolver a cogestão do cuidado dentro 

da Rede de Atenção à Saúde, assim como, a corresponsabilização de todos os atores 

envolvidos na promoção da saúde, usuários e colaboradores das clínicas-escolas 

(discentes, docentes, funcionários), respeitando-se fatores culturais e a singularidade 

do indivíduo, na perspectiva da clínica ampliada, fortalecida pelo compartilhamento de 

informações sobre saúde capazes de transformar a vida de cidadãos imprimindo mais 

qualidade.   

 

Objetivos geral e específicos 

 

Utilizar a informação em saúde para transformar a vida das pessoas, através 

da garantia dos princípios do SUS, da universalidade, equidade e integralidade. 

Assim, o projeto tem como objetivos específicos: coletar dados referente as clínicas e 

os serviços ofertados no Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ; Elaborar um 

catálogo digital e Desenvolver estratégias de avaliação da assistência à comunidade 

acadêmica do UNIPÊ, seus colaboradores, professores, estudantes/familiares e 

comunidade em geral. 

 

 

 

 



 

176 
 

Metodologia de execução 

 

 O projeto foi dividido em etapas, sendo a primeira constituída da acolhida, da 

aproximação dos discentes à proposta da extensão e da elaboração do plano de 

trabalho. A segunda etapa foi composta pela pesquisa em base de base de dados, 

com o uso dos seguintes descritores: Informação em saúde, saúde e cidadania e 

qualidade de vida. Na terceira etapa, desenvolveu-se a elaboração de um questionário 

para coleta de dados nas Clínicas-Escolas, a execução da coleta de dados e a 

compilação das informações adquiridas. Já na quarta e última etapa, seguiremos com 

uma capacitação para elaboração de E-book, elaboração do catálogo, validação e 

divulgação. Os encontros aconteceram nas quintas-feiras, das 16:00 as 20:00h, 

através de plataforma virtual (Google Meet e Blackboard). 

 

Resultados alcançados/esperados 

 

 O alcance das informações preliminares adquiridas na coleta de dados, 

realizadas nas Clínicas-Escolas do UNIPÊ, excetuando-se a Clínica de 

Fonoaudiologia e Medicina, que em razão do curto espaço de tempo, serão 

comtempladas, na coleta, durante o mês de novembro do corrente ano. Todas as 

informações seguirão para a compilação final, edição e validação. 

 Os primeiros resultados do projeto comtemplaram as informações sobre o 

funcionamento das clínicas-escolas do UNIPÊ, seus serviços ofertados, sua gestão e 

sobre as principais medidas de segurança adotadas no plano de retomada dos 

atendimentos mediante o cenário de pandemia da COVID-19. Desse modo, será 

apresentado nesta seção o quadro 1, referente ao resumo de informações sobre o 

funcionamento das Clínicas-Escolas no atual cenário de pandemia.  

 

 QUADRO 1 – RESUMO DAS INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DAS CLÍNICAS-

ESCOLAS DO UNIPÊ NO CENÁRIO DE PANDEMIA DA COVID-19 

Clínica-escola e 
Gestor 

Dias e horários 
de 

funcionamento 

Os serviços Ofertados O fluxo dos 
atendimentos 

Complexo 
Laboratorial e 
Clínica-Escola 
Florence 
Nightingale 

Segunda à Sexta-
feira 
 
Das 07:30 às 
11:30h; Das 

Avaliação dermatológica; 
Consulta Ginecológica; Consulta 
Nutricional; 
Pré-Natal 
Puericultura 

Atendimento 
Agendado através de 
contato telefônico (83 
– 2106-4805). 
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Gestor: José 
Madson 
Medeiros 

13:30 as 16:30h e 
Das 18:00 as 
21:00h  

Práticas Integrativas 
Complementares (Terapia 
Comunitária e Florais). 
Procedimentos: Aferição da Pressão 
Arterial, Curativos, Exames 
citológicos, Glicemia Capilar, 
Inserção de DIU e Retirada de 
Pontos. 

Documentos 
Necessários:  
Documento de 
Identificação com 
foto, comprovante de 
residência e cartão 
do SUS. 

Clínica de 
Fisioterapia 

Segunda à Sexta-
feira 
 
Das 7:00h às 
12:00h;  
Dás 13:00h às 
17:00h e dás 
18:00h às 22:00h 

Fisioterapia Cardiovascular, 
Reumatologia; Saúde do idoso; 
Saúde da mulher e do homem; 
Neurofuncional; Dermatofuncional;  
Desportiva; e Saúde do trabalhador. 

Atendimento 
agendado por 
telefone ((83) 2106-
9271) ou 
presencialmente, na 
recepção da clínica. 
 
Documentos 
Necessários:  
Documento de 
Identificação com 
foto, comprovante de 
residência e cartão 
do SUS e ficha de 
encaminhamento. 

Clínica de 
Odontologia 
 
Gestor: Marcos 
Aurélio 
Vasconcelos 

Segunda à Sexta-
feira 
 
Das 8h40 às 12h 
e das 13h50 às 
17:00h 
 

Dentística, Endodontia, Cirurgia e 
Periodontia 

Atendimento 
Agendado 
presencialmente, 
durante o processo 
de triagem no 
período das férias, 
para os atendimentos 
no semestre 
seguinte. 

Clínica de 
Psicologia 
 
Gestora: Silvana 
Queiroga 

Segunda e 
Quarta-feira: De 
08:00h às 21:00h 
Terça e quinta-
feira: De 08:00 às 
18:00h 
Sexta-feira: De 
08:00 às 16:00h 

Psicoterapia infantil, adolescente e 
adulta;  
Atendimentos de  psicologia jurídica; 
 Avaliação psicológica à crianças 
com o Transtorno do Espectro 
Autista. 

 

    

As medidas de segurança no cenário de pandemia, adotadas nas Clínicas-

Escolas do UNIPÊ, tiveram o alicerce da Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 

07/2020, que trata das orientações para a prevenção da Transmissão de COVID-19 

dentro dos serviços de saúde. Dentre elas, adotou-se a restringir da entrada de 

visitantes com sintomas respiratórios ou suspeitos/confirmados para COVID-19, 

efetivada pela implementação de barreira sanitária, com as orientações sobre as 

medidas de prevenção e preenchimento de formulário do controle sanitário, com 

emissão de Boletim Epidemiológico Semanal; A obrigatoriedade do uso de máscara 

de tecido para pessoas assintomáticas e do uso de máscara cirúrgica para os 

profissionais de saúde; Orientações para colaboradores, estudantes,  



 

178 
 

paciente/acompanhante/visitante quanto ao uso correto da máscara, orientação para 

higiene respiratória/etiqueta da tosse, higiene das mãos e distanciamento de pelo 

menos 1,5m entre pessoas. Além disso, adotou-se dentro dos ambientes assistenciais 

medidas de higienização/desinfecção concorrente e terminal de fômites, pisos, 

paredes e janelas. Promoção de ambiente ventilado naturalmente, redução em 50% 

do número de estudantes, docentes e colaboradores das clínicas, redimensionamento 

do quantitativo de pessoas por espaço físico de ensino/assistência, redução em 50% 

do número de atendimentos por turno; agendamento por horário, sinalização vertical 

e horizontal referente ao distanciamento de 1,5 metros entre as pessoas, assim como, 

da oferta de lavatório para higienização das mãos, contendo sabão líquido e papel 

toalha e álcool em gel à 70°, maior distribuição dos dispensadores de álcool e garantia 

do uso adequado de equipamentos de proteção individual por professores, estudantes 

e colaboradores das clínicas. 

 

Acervo fotográfico: 

 

Figura 1 – Ambientes Internos das Clínicas-Escolas e Apresentação de Medidas de 

Segurança 
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SERVIÇO DE PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO ORAL 

 

Curso promotor do projeto: Odontologia 

Cursos integrados: Odontologia, Fonoaudiologia, Medicina e Fisioterapia 

Coordenador(a): Patrícia Guerra Peixe 

Colaboradores(as): Laudenice de Lucena Pereira 

Discentes:  

José Jhenikártery Maia de Oliveira 

Liandra Pamela de Lima Silva 

Thaynara Cavalcante Moreira Romão 

Amanda Gabrielly da Silva Cavalcanti 

 

Período no qual o aluno pode participar: 6º ao 10º período 

Público alvo Beneficiários do projeto: (X) alunos – UNIPÊ, (X) Comunidade, (X) 

funcionários e colaboradores – UNIPÊ (  ) Outros, Quais? 

Local onde o projeto se desenvolve: O projeto se desenvolve na clínica escola de 

Odontologia do Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ, na Rodovia BR-

230,km 22, s/n - Água Fria, João Pessoa - PB, 58053-000.  

 

Resumo 

 

O diagnóstico de lesões orais é, por vezes, desafiador e, no caso de algumas 

doenças, o primeiro sinal está presente na cavidade oral, mostrando a importância da 

visita regular ao dentista e o exame completo da boca. Este trabalho tem como 

objetivo relatar a experiência do Projeto de extensão Serviço de Prevenção e 

Diagnóstico Oral (SEPDO). O projeto é promovido pelo curso de Odontologia do 

Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ), contando com a participação efetiva de 

1 (uma) professora coordenadora, 1 (uma) professora colaboradora e 6 (seis) 

discentes, totalizando 8 participantes, este número pode variar semestralmente, de 

acordo com a demanda do projeto. Os atendimentos à pacientes são realizados 

através da livre demanda na clínica escola de Odontologia e encaminhados para 

serviços na própria instituição ou centros de referências, para tratamento quando 

necessário. Atualmente os alunos extensionistas participam de orientações semanais 
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para o desenvolvimento de material informativo e artigos científicos de forma semanal 

e através do blackboard. O Projeto SEPDO vem atendendo seus objetivos com êxito, 

uma vez que a educação, prevenção e recuperação a saúde dos pacientes são efeitos 

decorrentes das ações realizadas. 

 

Palavras-chave: Patologia Bucal, Odontologia, Prevenção de Doenças, Diagnóstico.   

 

Introdução 

 

A Estomatologia é uma especialidade odontológica que estuda a anatomia 

bucal e suas alterações, fornecendo tratamento quando se faz necessário. O 

diagnóstico de lesões orais é, por vezes, desafiador e, no caso de algumas doenças, 

o primeiro sinal está presente na cavidade oral, mostrando a importância da visita 

regular ao dentista e  o exame completo da boca (NEVILLE et al., 2009; TOMMASI, 

2013; SOUZA; SOARES; MOREIRA, 2014). 

 Em consonância, a Estomatologia trabalha com a prevenção de doenças, 

através do esclarecimento sobre o autoexame da boca, que permite o paciente 

conhecer a cavidade oral em estado saudável e reconhecer lesões que possam surgir.  

A boca é um sítio anatômico de fácil acesso para exames, que permite aos estudantes 

e profissionais da Odontologia, ou o próprio paciente, visualizar alterações suspeitas 

de lesões, sejam elas benignas e com potencial de malignidade (CHAMPION et al., 

2016).  

No Brasil e em muitos outros países do mundo, o câncer bucal representa um 

problema desafiador de saúde pública, principalmente no que se refere ao diagnóstico 

precoce de desordens pré-malignas orais. É uma doença de etiologia multifatorial, e 

apresenta localizações e aspectos clínico-patológicos múltiplos, apresentando sinais 

e sintomas característicos, de acordo com o estágio de evolução clínica e 

histopatológica (BRASIL, 2002).  

Para tanto, o diagnóstico desta patologia, na maioria dos casos é realizado 

tardiamente, devido às lesões iniciais serem geralmente assintomáticas e não 

valorizadas pelo próprio paciente. Quando o diagnóstico é realizado de forma precisa 

e oportuna será possível alcançar um prognóstico favorável da doença, melhorando 

a sobrevida e qualidade de vida do paciente (GANESH et al., 2018; RINI et al., 2019). 
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A partir disso, é notória a importância da participação da Odontologia no processo de 

diagnóstico, não só do câncer bucal, mas de outras patologias bucais. 

Mediante o exposto, o Projeto de Extensão Serviço de Prevenção e Diagnóstico 

Oral busca fornecer atendimento especializado e popularizar informações sobre o 

câncer bucal e diversas patologias com repercussões bucais que possam impactar 

negativamente na qualidade de vida da população. 

 

Objetivos gerais e específicos 

 

O objetivo geral desse projeto é tornar o serviço proposto acessível aos 

portadores de doenças de boca visando a prevenção e diagnóstico de lesões que se 

manifestam na cavidade oral. Atualmente foi desenvolvido conteúdo para divulgação 

do projeto nas redes sociais e material acadêmico. O SEPDO está com atividade 

semanal com os extensionistas com produção de material informativo e acadêmico 

sobre as doenças de boca.  

 

Metodologia de execução 

 

Os atendimentos à pacientes foram realizados através da livre demanda na 

clínica escola de odontologia e encaminhados para serviços nos cursos de 

fonoaudiologia, fisioterapia e medicina, este através de encaminhamento para o 

Hospital Padre Zé, para tratamento quando necessário. Atualmente os alunos 

extensionistas participam de orientações semanais para o desenvolvimento de 

material informativo e artigos científicos de forma semanal e através do blackboard.  

 

Resultados alcançados/esperados 

 

No semestre de 2019.2 houve atendimento de 24 pacientes, que foram 

orientados, tratados segundo sua queixa ou encaminhados à serviços 

médicos/oncológicos, atendendo ao propósito primordial do projeto.  Devido a 

pandemia, tivemos que interromper o atendimento temporariamente e a confecção de 

conteúdo digital que já se fazia necessário foi colocado em prática e envolvendo os 

extensionistas no objetivo de informar e divulgar conteúdo da estomatologia.  
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Cronograma de execução do projeto 

 

Reuniões semanais ou quinzenais por meio do blackboard colaborate.  

 

Acervo fotográfico 

  

 

Imagem 1 e 2: Uso do Blackboard para as reuniões remotas e do Padlet para 

dinâmica com os extensionistas 

 

Imagem 3 e 4: Construção da logo do projeto  
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Imagem 5, 6 e 7: Elaboração de texto informativo e imagens para as redes sociais. 

 

Considerações Finais 

 

 O Projeto de extensão SEPDO vem atendendo seus objetivos com êxito, uma 

vez que a educação, prevenção e recuperação a saúde dos pacientes são efeitos 

decorrentes das ações realizadas. Portanto, embora atualmente tenha ocorrido 

mudanças no processo de execução do projeto devido o enfrentamento da pandemia 

da COVID-19, os resultados continuaram sendo vistos através da qualidade dos 

trabalhos científicos executados pelos participantes; acesso a leitura, discussão de 

temáticas e divulgação dos materiais educativos por meio digital, garantindo a 

publicidade dos materiais construídos para população no geral através das redes 

sociais. 
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TELEMONITORAMENTO DO PACIENTE ONCOLÓGICO DURANTE A 

PANDEMIA DO COVID19:  

UMA ALTERNATIVA PARA O CUIDADO FISIOTERAPÊUTICO 

 

Título do projeto: Fisioterapia e Cuidados Paliativos em Oncologia 

Curso promotor do projeto: Fisioterapia 

Cursos Integrados: Fisioterapia 

Coordenadora: Jânia de Faria Neves  

Colaboradora: Olívia Galvão Lucena Ferreira  

Discentes: 

Ana Laura Sá Lira Braga Régis de Araújo 

Andrielle Ferreira da Silva 

Beatriz Barbosa da Silva 

Camila Arruda Pereira da Silva 

Caio Vinícius de Oliveira Santos 

Camila Morais de Freitas 

Éllen Freire da Fonsêca 

Gabriela Machado Pantaleão de Sena 

Glenda Yohana Maria do Nascimento Pereira de Araújo 

Ionara Maria da Silva 

Larissa Alves Brasil 

Lays Trajano de Macedo 

Mayra Rodrigues Pessoa 

Nathália Júlia Vieira de Oliveira 

Noemy Silveira Leal 

Raphael Williams de Lima Gonçalves 

Samara de Lima 

Thaynara Caroline Lopes dos Santos 

Vinícius Albuquerque de Matos Barbosa 

 

Período no qual o aluno pode participar: Do 1º - 4º períodos, pode participar como 

observador. A partir do 5º período letivo, participa como extensionista. 
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Público-alvo beneficiário do projeto: (x) alunos-UNIPÊ ; (x) comunidade; ( ) 

funcionários e colaboradores- UNIPÊ ( ) Outros quais?   

Local onde o projeto se desenvolve: Clínica Escola de Fisioterapia do Centro 

Universitário de João Pessoa UNIPÊ) e no perfil do instagram® do projeto (@pexfcpo). 

 

RESUMO 

 

O ano de 2020 têm sido um divisor de águas para o cenário sanitário no mundo e no 

Brasil devido à pandemia causada pelo COVID19 (SARS-CoV-2). Isso porque a 

pandemia modificou as relações sociais, econômicas e de trabalho, com intensificação 

do uso de tecnologias de comunicação e informação. No campo dos serviços de 

saúde, emergem as Teleconsultas, Teleconsultorias e Telemonitoramentos, que 

trouxeram uma nova forma de ofertar cuidados em saúde. Para se alinhar a essa nova 

realidade, o projeto “Fisioterapia e Cuidados Paliativos em Oncologia” precisou se 

reinventar para continuar proporcionando atendimento à pessoa com câncer, principal 

problema de saúde pública do mundo. Os telemonitoramentos que são realizados por 

meio de dispositivos tecnológicos síncronos permitiram que o projeto continuasse 

proporcionando qualidade de vida a comunidade, utilizando de recursos como 

exercícios cinesioterápicos, alongamentos, relaxamento e supervisão de sinais e 

sintomas advindos da patologia e de seu tratamento. Além de beneficiar os pacientes, 

cada encontro virtual possibilitou aos acadêmicos a capacidade de adquirir novos 

conhecimentos no âmbito tecnológico, se reinventando na criação das condutas 

individualizadas e utilizadas em cada telemonitoramento.  

 

Palavras chaves: Fisioterapia; Câncer; Consulta Remota. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

 

Relatar a experiência do telemonitoramento para pacientes oncológicos inseridos no 

projeto de extensão universitária “Fisioterapia e Cuidados Paliativos em Oncologia” 
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do Centro Universitário de João Pessoa - PB (UNIPÊ) durante a pandemia do 

COVID19 (SARS-CoV-2). 

 

Específicos 

 

- Disponibilizar aos pacientes a continuidade do seu tratamento. 

- Proporcionar aos acadêmicos a participação no processo de ensino-aprendizagem 

por meio digitais. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um relato de experiência, descritivo, observacional, referente aos 

telemonitoramentos prestados no projeto de extensão “Fisioterapia e Cuidados 

Paliativos em Oncologia” do Centro Universitário de João Pessoa-PB (UNIPÊ) durante 

o período da pandemia causada pelo COVID19 (SARS-CoV-2). Os 

telemonitoramentos vem sendo realizados desde maio até de 2020 até o presente 

momento, sendo um encontro semanal, com duração de duas horas cada, em que 

são realizados cuidados fisioterapêuticos, escuta qualificada e educação permanente. 

Os atendimentos constam de avaliações, reavaliações, cuidados fisioterapêuticos e 

educação permanente. 

Como experiência piloto na construção de um caminho de possibilidades futuras 

e considerando as múltiplas necessidades e particularidades do paciente oncológico, 

fizeram parte do projeto nessa primeira etapa (2020.1) duas pacientes. Esse número 

foi ampliado para cinco mulheres em 2020.2 até o presente momento. Todas as 

mulheres assistidas possuem diagnóstico de câncer de mama. 

Em todos os casos, as mulheres já eram acompanhadas no atendimento 

presencial, são estáveis do ponto de vista clínico, sem outras comorbidades que 

podem trazer risco concreto e já com os tratamentos oncológicos finalizados 

(cirurgias, radioterapia, quimioterapia e terapia alvo), excetuando-se a 

hormonioterapia, que é realizada com medicamentos por via oral em seus domicílios. 

Além disso, elas não residem sozinhas e moram com pessoas que podem prestar 

auxílio diante de uma intercorrência. Esses mesmos critérios foram mantidos para 
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2020.2 e parecem, até aqui, factíveis e razoáveis para serem utilizados como padrão 

de seleção no futuro.  

Em relação aos demais participantes, contou-se com duas docentes e vinte e 

três acadêmicos, sendo uma bolsista, para 2020.1 e as mesmas duas docentes e vinte 

dois acadêmicos, sendo uma bolsista, para 2020.2. Os telemonitoramentos 

aconteceram pelo método síncrono na plataforma BlackBoard Collaborate do UNIPÊ.  

Para o momento piloto (2020.1) e mantido em 2020.2, na admissão das 

pacientes no telemonitoramento se realizou/realiza, individualmente, uma reavaliação 

para se (re)definir as necessidades funcionais e o diagnóstico cinético-funcional de 

cada mulher. Ao mesmo tempo, foram/são avaliadas questões como espaço físico 

disponível para a realização das atividades, disponibilidade e qualidade da internet de 

cada paciente, as possibilidades de adaptação dos recursos fisioterapêuticos como, 

por exemplo, a substituição de um bastão, por uma vassoura. A partir disso, foram 

traçadas estratégias comuns, de baixo risco e de fácil execução para a realização de 

atividades em grupo. A partir de 2020.2 os atendimentos passaram a ser realizados 

individualmente pela pluralidade das mulheres e para melhor facilitar o processo de 

acompanhamento dos extensionistas. 

Antes de cada atendimento, as mulheres eram/são questionadas 

individualmente sobre temas como intercorrências nos dias anteriores, variações de 

pressão arterial ou outros sinais e sintomas, alimentação e queixa principal do dia. A 

partir disso, se define a conduta que utiliza de recursos originais ou adaptados de 

técnicas de cinesioterapia com exercícios aeróbicos e anaeróbicos, mecanoterapia, 

automassagem, exercícios respiratórios e relaxamento. 

 

RESULTADOS 

 

 O telemonitoramento oferecido pelo projeto de extensão “Fisioterapia e 

Cuidados Paliativos em Oncologia” teve como objetivo oferecer um acompanhamento 

para as pacientes, além de dar suporte através de orientações e educação em saúde. 

Por ter uma abordagem inovadora, com o uso da tecnologia síncrona, foi possível 

introduzir a família no processo de acompanhamento dessas pacientes, com o intuito 

de buscar ferramentas para auxiliar no momento das condutas terapêuticas.  
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Para fins estratégicos, logísticos e pedagógicos, o piloto iniciado quando do 

início do ensino remoto foi um desafio para as docentes. São muitas variáveis que 

precisam ser consideradas em uma estratégia como essa, especialmente, pelo tipo 

de paciente a ser acompanhados. Isso requereu um esforço extra e tentativas prévias 

realizadas, a priori, com os alunos no intuito de prever o formato final e os possíveis 

problemas ao longo dos atendimentos. Apesar de quantitativamente não ter sido 

possível assistir a mesma quantidade de mulheres que o presencial consegue 

abarcar, o telemonitoramento amparou 7 mulheres em um total de 32 atendimento 

entre os meses de maio e outubro de 2020. 

Paralelamente, era necessário pensar em outras atividades que pudessem 

preencher o restante da carga horária do projeto que ficaria ociosa sem atividades 

presenciais e ampliar, dessa forma, o escopo da assistência prestada à comunidade. 

Por não se tratar do objeto do presente relato, as demais atividades foram omitidas 

da descrição, mas, foram compostas por cursos, congressos online e lives em mídias 

como o Instagram®, todos gratuitos e com temas relacionados a Fisioterapia em 

Oncologia, além da elaboração de posts para o perfil do projeto no Instagram®. 

No que se relaciona a experiência dos alunos, foi observado a participação 

ativa ao longo do processo, especialmente durante o teste do formato piloto. A 

participação discente favoreceu a construção de um ambiente convidativo a estas 

pacientes. Além disso, ampliou seus olhares sobre os recursos a serem utilizados no 

momento do telemonitoramento a partir dos artifícios disponibilizados pelas mulheres 

e que foram adaptados para esse fim.  

Para as mulheres, o impacto do telemonitoramento pode ser avaliado por 

relatos informais e despretensiosos das pacientes atendidas. As falas ilustram e 

exaltam os benefícios das atividades na redução de sintomas como dor, qualidade do 

sono, bem estar, sensação de fadiga e melhoria no bem-estar e na qualidade de vida. 

Diante do cenário, é notório que, apesar das dificuldades e das restrições que 

estão associadas ao telemonitoramento do paciente oncológico, é possível prestar um 

atendimento de qualidade e que gera impacto concreto e positivo na vida dos 

pacientes, especialmente nas mulheres com diagnóstico de câncer de mama, que 

foram as beneficiadas nesse programa piloto. 
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ACERVO FOTOGRÁFICO 
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UNIPÊ SUSTENTÁVEL 

DESAFIOS NO DISTANCIAMENTO SOCIAL 

 

Título do projeto: Unipê Sustentável 

Curso promotor do projeto: Biomedicina 

Cursos integrados: Nutrição, Farmácia, Serviço Social, Enfermagem, Odontologia, 

Medicina, Direito e demais cursos do Unipê. 

Coordenador(a): Claudia Facini dos Reis 

Discentes:  

Anny Carollyne Figueiredo Silva 

Miria B Cavalcante 

Luciano Gonçalves do Nascimento Júnior 

Maurício Vasconcelos Valadares Neto 

Renaly Barros Lima Lira Mendes 

Helen Maria da Silva Ananias  

Rafaela dos Reis Buttner 

Gabriely Alves da Costa 

Élida Santos Rocha 

 

Período no qual o aluno pode participar: Todos os períodos. 

Público alvo Beneficiários do projeto: (x) alunos – UNIPÊ, (x) Comunidade, ( x ) 

funcionários e colaboradores – UNIPÊ (  ) Outros, Quais? 

Local onde o projeto se desenvolve: Homeoffice em 2020.2. Em demais momentos 

no Bloco G, sala 163 no Laboratório 2. Segundas feiras das 12:00 às 13:00 horas as 

reuniões de planejamento. As atividades são divididas conforme a disponibilidade de 

cada aluno e executadas ao longo da semana. Demais atividades são Homework. 

 

Resumo e palavras chaves 

 

Projeto de extensão visando práticas de sustentabilidade, com o objetivo de integrar 

todos os cursos do Unipê, para o incentivo de ações de conscientização, educação e 

transformação de hábitos, permitindo um novo comportamento, em consonância 

primordial no que prevê a Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999, da Constituição Federal. 
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O foco principal é capacitar o estudante para educação ambiental em todos os níveis 

de ensino com conscientização pública para a preservação do meio ambiente. 

 

Objetivos geral e específicos 

 

Geral: Integrar projetos do Unipê Sustentável e capacitar os alunos e a 

população para educação ambiental em observação do que estabelece a referida lei, 

além de promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente. 

 Específicos: Orientar a construção de material didático reciclável para a 

preservação ambiental e sustentabilidade. 

 

Metodologia de execução 

 

Para realização das atividades todos os envolvidos construíram seus modelos 

didáticos, itens e recursos inovadores, sempre utilizando recicláveis, baseados em 

conteúdos estudados. Essas ideias sistematizadas foram compiladas em um caderno 

de ideias e-book. As ideias são debatidas e cada uma delas é colocada em prática na 

construção de materiais. Os alunos apresentam ideias simples, de fácil execução, a 

coordenação fomenta a atividade, agenda a ação e designa os executores. O caderno 

de ideias é compilado e lançado ao final do semestre como e-book da nossa 

instituição. As atividades tanto de planejamento como de execução acontecem no 

Unipê, com reuniões semanais nas segundas – feiras às12:00 horas no laboratório 2 

do bloco G.  

 

Resultados alcançados/esperados 

 

Nas primeiras atividades foram envolvidos na ação aproximadamente x alunos 

que construíram seus itens, modelos e jogos didáticos institucionais.  A captação das 

ideias para compilação do caderno de ideias, padronização e diagramação do modelo 

do e-book, confecção de caixas coletoras, bem como todos os produtos produzidos, 

foram construídos pelos alunos e apresentados em modelos fotográficos, vídeos e no 

e-book produzido. 
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Cronograma de execução do projeto 

 

Bloco G, sala 163 no Laboratório 2 – quando presenciais. Em se tratando de 

2020.1 e 2020.2 as atividades foram desenvolvidas em Home office.  

 

Acervo fotográfico 

 

 

Figura 1 – Painéis informativos 

 

 

Figura 2 – Painéis informativos 
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Figura 3 – Jogos didáticos 

 

   

Figura 4 – Jogos didáticos 

 

 

Figura 5 – Porta álcool em gel  
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PROJETO DE APOIO AO DISCENTE (PAD) 

 

Curso promotor do projeto: Enfermagem  

Coordenador(a): Hebe Janayna Mota Duarte Bezerra 

 Colaboradoes(as): Carla Braz Evangelista, Rozileide Martins Simões Candeia, 

Jaqueline Queiroz de Macedo e José Madson Medeiros Souza. 

Discentes: 

Maria Cecília de Souza Anacleto 

Maria Célia Venâncio Moura 

Rayssa Carolinne do Nascimento Silva 

 

Período no qual o aluno pode participar: A partir do primeiro período do curso de 

enfermagem 

Público alvo Beneficiários do projeto: (x) alunos – UNIPÊ, (  ) Comunidade, ( ) 

funcionários e colaboradores – UNIPÊ (  ) Outros, Quais?  

Local onde o projeto se desenvolve: O projeto diante da pandemia vivenciada no 

Brasil e no mundo tem sido realizado de modo remoto através das plataformas 

BlackBoard, WhatsApp e Instagram.   

 

Resumo 

 

Em uma visão panorâmica da vida acadêmica vê-se que normalmente ela é bastante 

agitada, devido as atividades rotineiras como aulas, seminários, trabalhos, provas 

projeto de extensão, monitorias, iniciativas cientificas, semana de enfermagem, 

workshop de enfermagem, entre outros. Diante do exposto é interessante evidenciar 

que em meio a agitação da vida acadêmica diversas questões podem contribuir para 

que os acadêmicos não cheguem a ter acesso as atividades extracurriculares 

ofertadas pelo centro de ensino. Logo tanto o não contato as informações em tempo 

hábil, quanto estorvos cognitivos e emocionais, podem impactar de maneira negativa 

na vida do discente. Com a finalidade de solucionar ou ao menos amenizar a 

problemática, a coordenação do curso de enfermagem do UNIPÊ elaborou o projeto 

de apoio ao discente (PAD), que oferece à população do curso de enfermagem 

diversos serviços tais como; apoio acadêmico, orientação sobre dinâmicas de estudo, 



 

196 
 

relaxamento e visualização terapêutica. Além dos serviços apresentados o PAD 

trabalha com ferramentas tecnológicas, para divulgação de informações 

 

Palavras chaves: Enfermagem; Extensão; Apoio ao discente. 

 

Objetivos geral e específicos 

 

O objetivo geral desse projeto é ofertar suporte aos discentes do curso de 

enfermagem durante sua trajetória acadêmica. Dentre os objetivos específicos 

destacam-se: Orientar os  discentes do curso de enfermagem como dificuldades para 

estudar; familiarizar os discentes do primeiro período com o curso de enfermagem 

com as atividades realizadas pelo curso; divulgar de eventos acadêmicos para os 

estudantes do curso de enfermagem; Realizar práticas integrativas e complementares 

para o apoio emocional do discente; facilitar a comunicação entre discentes do curso 

de enfermagem e coordenação acadêmica. 

 

Metodologia de execução 

 

O Projeto de Apoio ao Discente ganha vida através de um grupo formado por 

quatro professores e seis alunas do curso de enfermagem do Centro Universitário 

UNIPÊ. Esse projeto é de responsabilidade da coordenação do curso de Enfermagem, 

e devido a pandemia do Sars-CoV-2 se realiza principalmente através das plataformas 

digitais e mídias sociais a exemplo do WhatsApp, Instagram e BlackBoard. Mediante 

reuniões pelo Blackboard ou a plataforma WhatsApp ocorrem o planejamento das 

ações a serem realizadas pela equipe envolvida no projeto. Estas ações são 

colocadas em um documento para que possamos saber qual a atividade deve ser 

realizada e que ficou responsável por desenvolvê-la. As postagens abordam assuntos 

como: atividades e eventos a serem realizados pela instituição, cursos, minicursos e 

palestras disponíveis aos discentes, abordagem humanizada ao corpo discente e 

docente através de folders de parabenização. Estes posts são realizados diretamente 

no Instagram vinculado a coordenação de enfermagem “enfunipeoficial” e via 

WhatsApp sempre. Dessa maneira, o projeto estima atingir todo o alunado de 

enfermagem da UNIPÊ. Dentre os outros materiais elaborados destacam-se: os 
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folders explicativos sobre assuntos acadêmicos, elaboração de materiais 

audiovisuais. Os extensionistas ainda devem acolher o discente ingressante, seja ele 

aluno de primeiro período ou transferido. O projeto ainda conta com: uma professora 

responsável por apoiar o discente no processo de ensino-aprendizagem, servindo de 

suporte para as pessoas que possuem dificuldades para estudar e entender os 

conteúdos, buscando estratégias para solucionar as dificuldades de ensino-

aprendizagem e promovendo a organização de horários de estudo; uma professora 

responsável para auxiliar na construção de projetos de pesquisa, artigos, trabalhos, 

resumos, publicações em eventos, banner, e-banners, slides, preparar o aluno para 

uma apresentação ou qualquer dúvida no âmbito acadêmico; e outra professora 

responsável pela escuta psicoemocional, para propiciar um momento de relaxamento 

e visualização terapêutica auxiliando no equilíbrio emocional do discente. 

 

Resultados alcançados/esperados 

 

O projeto neste ano teve que modificar sua estratégia de auxílio ao discente, a 

partir da utilização de recursos remotos. Logo, todos os discentes do curso de 

enfermagem e que acessam o Instragram oficial do curso “enfunipeoficial” podem 

encontrar as informações divulgadas pelo PAD, e possui 662 seguidores, composto 

de alunos, professores, ex-alunos e pessoas que se interessam pelo curso. No 

Instagram são feitos posts sobre datas comemorativas, mensagens de aniversário dos 

docentes. No WhatsApp, o projeto conta com dois grupos na plataforma digital 

WhatsApp. O primeiro grupo composto por 182 discentes e o segundo com 113. 

Ambos os grupos são utilizados para direcionamento de informação feita através de 

postagens, de modo facilitar os informativos dos eventos que acontecerão e obter o 

envolvimento dos alunos nessas atividades. As postagens feitas em ambos os grupos 

possuem finalidade de felicitar aos alunos aniversariantes do dia, divulgar palestras 

que geralmente ocorrem pelas plataformas BlackBoard ou Twitch (relacionados a 

assuntos do curso de Enfermagem), e informar sobre o apoio psicopedagógico que 

ocorre toda semana por meio do Blackboard. Alguns alunos transferidos têm sido 

acompanhados por extensionistas do projeto, a fim de acolhê-lo durante esse período 

de adaptação. O apoio pedagógico, o apoio as atividades acadêmicas ocorrem em 

dias agendados. Portanto, os discentes interessados devem procurar os docentes no 



 

198 
 

Blackboard, e em seguida são marcados os encontros que no momento da pandemia 

ocorrem semanalmente de forma virtual. A escuta psicoemocional, por sua vez ocorre 

toda segunda-feira as 13:00 e os discentes interessados em participar devem acessar 

a sala no Blackboard. Por facilitar a comunicação em ambiente pedagógico dentro do 

curso de Enfermagem, o projeto viabiliza a solução das dúvidas entre os alunos, e um 

acolhimento humanizado aos recém chegados ao curso. Atingindo a cada ciclo 

acadêmico o público-alvo e mantendo o objetivo para o qual o projeto foi idealizado. 

O PAD segue ofertando todo o suporte necessário aos discentes de enfermagem. 

 

Cronograma de execução do projeto 

 

Os encontros entre os extensionistas e os colaboradores do projeto são 

marcados a cada 15 dias, podendo ser adaptados conforme a necessidade. 

Entretanto, cumpre assinalar que todos os extensionistas tem atividades a 

desenvolver ao longo da semana. Dentre as atividades já desenvolvidas ou 

agendadas destacam-se:  

 

setembro – Primeira reunião com os extensionistas do PAD, apresentação do projeto 

e distribuição de tarefas entre os extensionistas; elaboração da logomarca do projeto; 

e apresentação do projeto na Semana de Responsabilidade Social;  

 

outubro – Elaboração de material audiovisual sobre a profissão de enfermagem; 

participação ativa no Workshop de Enfermagem; além da divulgação e elaboração de 

convites para palestrantes do Workshop de Enfermagem e participação como 

monitores do evento;  

 

novembro – divulgação de material sobre o funcionamento da biblioteca e o drive 

thru. Além disso a escuta emocional toda segunda-feira as 13:00; e apoio pedagógico, 

o apoio as atividades acadêmicas são realizados semanalmente por agendamento. 
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Acervo fotográfico:  

 

 

Figura 1 – Elaboração de Logomarca do Projeto. 

 

Figura 2- Elaboração de panfleto comemorativo. 

 

 

Figura 3- Elaboração de vídeo informativo. 

 

 

Figura 4- Elaboração de vídeo informativo. 
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VIVÊNCIAS DE UM PROJETO SOBRE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) 

COM FOCO NO COVID-19 EM PERÍODOS DE PANDEMIA:  

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Cardivando Ferreira dos Santos Sá¹ 
Ilari Bento Silva Alves¹ 

Athyllas Aparecido Ferreira da Silva¹ 
Maria Luíza Pereira Alves¹ 

Dostoievsky Ernesto Melo Andrade² 
¹Extensionistas do curso de graduação em Fisioterapia do Centro Universitário de 

João Pessoa - UNIPÊ. 
²Docente do curso de graduação em Fisioterapia e orientador do projeto de 

extensão. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O início de uma nova doença chamada covid-19 e sua rápida propagação 

preocuparam diversas nações ao redor do mundo, o que acabou por caracterizar a 

doença como uma pandemia. No dia 18 de março de 2020 os casos ultrapassavam 

214 mil infectados, e não havia planos de contingência por ser uma patologia recente, 

e com isso, esses países priorizaram o desenvolvimento desses planos. Na Paraíba, 

instituições de nível primário e superior cancelaram as atividades presenciais no dia 

17 de março, sendo que as atividades continuaram nas instituições de nível superior, 

na forma de educação à distância (EAD).  

Os objetivos foram de descrever a experiência e impactos vivenciados por um 

grupo de graduandos em fisioterapia que participaram de forma remota do projeto 

intitulado “funcionalidade na UTI” no primeiro semestre de 2020. Trata-se de um relato 

de experiência vivenciado por integrantes do projeto, sendo o mesmo realizado 

através da plataforma do Blackboard com encontros semanais na sexta-feira no 

horário das 14h00 às 16h00, além de lives organizadas pelos integrantes do mesmo 

com profissionais referências na área de todo o Brasil, sendo esse encontro mediado 

pelo instagram do projeto, e as lives realizadas praticamente de forma semanal e nos 

horários que eram melhor convenientes aos convidados, além de publicações 

semanais nas plataformas do aplicativo instagram, sendo os encontros e lives mais 

focadas na doença do covid-19.  
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DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

O relato exposto teve como referência o trabalho de Freitas, Napimoga e Donalisio 

(2020).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Embora as atividades presenciais tenham sido cessadas por esse período, o 

projeto mesmo sendo realizado de forma remota, foi de grande valia e edificador para 

os conhecimentos da atuação do fisioterapeuta diante do contexto do paciente com 

covid-19, pois foi realizado uma imersão sobre o tema, focando em diversos pontos 

importantes do cuidado a essas pacientes, e o conhecimento sendo atualizado 

constantemente. As lives também propiciaram um maior entendimento sobre o 

assunto, pois esse momento enfatizava o repasse e troca de experiências de grandes 

profissionais atuantes nas UTIs para os integrantes do projeto, alunos e público alvo 

interessado no assunto. As publicações semanais no instagram, também ajudavam 

na fixação do conhecimento adquirido, bem como incentivo a pesquisa.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através do projeto de extensão, os discentes puderam observar melhor o 

tratamento fisioterapêutico na doença do covid-19, proporcionando assim, um maior 

embasamento teórico para a realização de futuras práticas de cuidados a esses 

pacientes. 

 

Descritores: Covid-19; UTI; Fisioterapia. 
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EIXO 2 - PESQUISA 
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ANÁLISE MOLECULAR GENOTÍPICA E FENOTÍPICA DE 

MICROORGANISMOS 

 

Curso promotor do projeto: Medicina veterinária 

Cursos integrados: Biomedicina 

Coordenador(a): Mariana Cavalcante e Almeida Sá 

Colaboradores(as): Meire Maria da Silva e Claudia Facini dos Reis 

Discentes: Gabrielle Silva Correia, Juliana Maria de Brito Ribeiro. 

Local onde o projeto se desenvolve: O projeto foi desenvolvido de maneira 

remota via Plataforma Blackboad Collaborate, numa sala esclusiva do projeto. 

 

Gabrielle Silva Correia 
Juliana Maria de Brito Ribeiro 

Claudia Facini dos Reis 
Meire Maria da Silva 

Mariana Cavalcante e Almeida Sá 
 

Resumo e palavras chaves 

 

Dentre os microrganismos de primcipal interesse econômico e social temos os 

fungos e as bactérias. Atualmente, com o avanço das técnicas moleculares, é possível 

classificar as especies desses grupos, bem como identificar presença de genes de 

resistência. Desse modo durante o projeto foi desenvolvido um manual técnico para 

auxiliar os pesquisadores sobre as principais técnicas de cultivo e análises 

moleculares desses dois grupos. 

 

Palavras chaves: Bacteriologia, Micologia, PCR. 

 

Objetivos geral e específicos:  

 

A presente pesquisa teeve como objetivo geral as análises moleculares 

genotípicas e fenotípicas de fungos e bactérias. 

Objetivos específicos: 

• À preparação de meios de cultura para fungos e bactérias. 
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• Extração de DNA, amplificação (PCR) e sequenciamento dos microrganismos. 

• Análises filogenéticas e de genes específicos de resistência bacteriana. 

 

Referencial teórico 

 

As bactérias são seres procariontes unicelulares identificadas primariamente 

pela forma (cocos, bacilos, espiraladas), e os arranjos (únicas, em pares, cadeias ou 

aglomerados). As células bacterianas podem ser classificadas quanto à necessidade 

de oxigênio (O²) para seu crescimento e desenvolvimento de maneira geral como, 

aeróbicas, anaeróbicas e microaerófilas. Após identificação da estrutura e modo de 

vida é preciso defina-las quanto à composição e formação da parede celular, sendo 

divididas em bactérias Gram-positivas ou Gram- negativas,possuindo parede celular 

rígida de peptidoglicano e parede celular fina e uma membrana sobreposta, 

respectivamente (MURRAY, 2013).  

O pesquisador dinamarquês Christian Gram em 1884 deu origem de maneira 

empírica o método de coloração por meio do esfregaço bacteriano o qual levo seu 

nome após o sucesso do experimento, fixado pelo calor e usando os seguintes 

reagentes: cristal violeta, lugol, álcool e fuscina. Com esse método foi possível dividir 

as bactérias em dois grandes grupos: Gram-positivas e Gram-negativas (TORTORA 

2011). 

Os fungos são organismos eucarióticos, heterotróficos e uni ou multicelulares 

que têm papéis importantes na ciclagem de nutrientes no ecossistema. Sendo 

oportunistas, os fungos podem obter nutrientes de uma ampla variedade de fontes e 

sobreviver a diversas condições ambientais. Alguns fungos obtêm nutrientes a partir 

de matéria orgânica morta, os saprófitos, que são decompositores. Além disso, 

também são responsáveis por algumas doenças em plantas e animais, e para isso 

existe a área da ciência que os estuda: a micologia. 

Fungos são organismos extremamente importantes para a saúde como por 

exemplo o Penicillium que foi o fungo responsável pela penicilina, um antibiótico usado 

para combater infecções causadas por bactérias. Seus locais de crescimento são 

extremamente variáveis visto pelos inúmeros métodos de cultivo e isolamento. Quanto 

a reprodução, podem se reproduzir através da reprodução sexuada e assexuada. A 

reprodução assexuada ocorre através da liberação de esporos ou através da 
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fragmentação do micélio, que ocorre quando o micélio se separa em várias partes que 

crescem separadamente. Na reprodução sexuada, indivíduos separados fundem suas 

hifas (TORTORA, 2011). 

Por fim, todos os fungos se reproduzem usando esporos que são células 

microscópicas ou grupos de células que se dispersam do fungo progenitor, geralmente 

através do vento ou da água. Os esporos que se dispersam podem ficar inativos por 

um longo tempo até que as condições sejam favoráveis ao crescimento (SÁ, 2011). 

 

Metodologia de execução 

 

Devido a COVID-19 e o consequente isolamento social e suspensão das 

atividades presenciais, o grupo passou a realizar reunião online, de modo a discutir 

vários tópicos referentes a pesquisa, como por exemplo: encaminhamento de 

capítulos de livros e artigos para familiarização dos termos e das técnicas que seriam 

abordadas no projeto o grupo de pesquisa produziu uma apostila técnica no formato 

de e-book com um apanhado da literatura referente aos métodos utilizados para 

extração de DNA de microorganismos, este materiais é composto um uma introdução 

dos dois grupos, formas de cultivo e técnicas de PCR, especialmente voltadas para 

fungos e bactérias.  

 

Resultados e discussão 

 

Como resultado do projeto foi feito um manual técnico, produzido pelas alunas 

do projeto, contendo três seções, a primeira sobre bactérias e a segunda sobre 

fungos e a terceira sobre a técnica de PCR para fungos e bactérias. O manual técnico 

produzido servirá como material complementar visando auxiliar os pesquisadores 

dessa área, pois resumiu as principais técnicas utilizadas, materiais necessários e 

métodos de realização. 
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Conclusões 

 

Diante do apresentado, e com a impossibilidade de realização das atividades 

previstas devido a suspensão das atividades presenciais, este projeto de pesquisa 

chega ao final do calendário proposto com a perspectiva de renovação para o 

semestre 2020.2. A equipe já dispõe dos materiais necessários para a execução dos 

protocolos, além dos recursos humanos habilitados e devidamente treinados, o que 

juntamente com a relevância do tema proposto. 
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FERRAMENTAS DE CONTROLE SOCIAL 

DO TRIBUTO CONSTRUINDO A CIDADANIA ATIVA 

 

Anderson Augusto Mestre Pires Ferreira 
Carlos Henrique de Almeida Pereira Gomes 

João Marcos Lucena da Fonseca 
Suélyo Cirilo Cavalcante 
Vanessa Felix De Sousa 

Sulamita Escarião da Nóbrega 
Walace Sartori Bonfim 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

Período no qual o aluno pode participar: Não há restrição quanto ao período 

cursado, exige-se apenas que o discente possua CRE de, ou acima de 7,0. 

Curso Promotor do Projeto: Direito. 

Cursos Integrados: Ciências Contábeis, Sistemas de internet e Ciência da 

Computação. 

Coordenador(a): Sulamita Escarião Da Nóbrega 

Colaboradores: Walace Sartori Bonfim e Carlos Bráulio da Silveira Chaves  

Local onde o projeto se desenvolve: 

Em razão da pandemia o projeto vem ocorrendo em ambiente virtual da 

plataforma Blackboard, toda terça-feira, às 14:30h 

 

RESUMO 

 

O Projeto de pesquisa insere-se na política de educação fiscal desenvolvida pela 

instituição, busca implementar ações comprometidas com a Educação Fiscal e 

previdenciária, particularmente conhecer, desenvolver e disseminar ferramentas 

aliadas da gestão pública, incentivando o controle social do tributo como forma de 

efetivo exercício da cidadania e ainda incentivar os discentes na produção científica 

sobre a temática. Possui como objetivo central a construção de aplicativo a ser 

utilizado em aparelhos smartphones. Correlacionada às atividades fins do projeto 

desenvolve-se a elaboração de uma revista eletrônica. Procura-se através do 

aplicativo juntamente com a Revista eletrônica proporcionar efeito multiplicador na 

disseminação da educação fiscal e no controle social do tributo, para que no futuro, 
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tais ações conduzam a educação fiscal dentro e fora dos muros da instituição a um 

elevado nível de modo a despertar uma cidadania participativa, entendida esta, como 

um dever fundamental do cidadão. 

 

Palavras - Chave: Educação Fiscal; Previdenciária; Aplicativo; Cidadania Ativa. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Implementar ações comprometidas com a educação fiscal e previdenciária, 

particularmente conhecer, desenvolver e disseminar ferramentas aliadas da gestão 

pública, incentivando o controle social do tributo como forma de efetivo exercício da 

cidadania.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Desenvolver aplicativo que sirva como ferramenta de controle social do gasto 

público, denominado “Cidadania Ativa”. 

b) Publicar revista eletrônica, denominada “Cadernos de Educação Fiscal e 

Previdenciária” 

c) Perceber a relevância da Educação fiscal e previdenciária para construção de uma 

consciência cidadã.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Comprometido com a formação de seus discentes e com o desenvolvimento 

regional o Centro Universitário de João Pessoa/UNIPÊ preocupa-se em fomentar 

iniciativas que despertem senso crítico e participativo em sua comunidade acadêmica,  

promovendo nestes o compromisso de portarem-se como elementos transformadores 

do meio social em que vivem.  

A educação fiscal é instrumento necessário à promoção do controle e 

fiscalização da sociedade no que diz respeito à arrecadação dos recursos públicos, 

motivando, de forma não pecuniária, a adesão efetiva ao cumprimento da legislação 

tributária. Com educação fiscal, nasce a cidadania fiscal.  
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Buscando dirimir as dificuldades de alterar a percepção social no tocante aos 

tributos, as administrações fiscais de todo o mundo investiram em programas 

educacionais cuja ideia se baseia em direitos e responsabilidades dos cidadãos, 

estimulando a ampla participação da sociedade no processo construtivo de uma nova 

relação, entre Estado e cidadão. No Brasil, final da década de 90, surgiu o Programa 

Nacional de Educação Fiscal (PNEF), centrado no exercício da cidadania, objetivando 

enfrentar temas como: a função social dos tributos (buscando a reduzir as 

desigualdades sociais); a qualidade dos gastos públicos; o orçamento público; o 

combate à sonegação e contrabando; a participação e o controle social. (LIMA, 2017) 

A educação fiscal encontra obstáculos de limitação de tempo, dinheiro e 

recursos humanos. Especialmente em momentos de crise. A razão está na dificuldade 

existe em mensurar a relação de causalidade entre a temática educacional e a 

mudança de comportamento dos contribuintes. Nesse universo, as instituições de 

ensino superior exercem importante papel na formação de seus atores. Em nosso 

Centro, essa temática é trabalhada através do projeto – Ferramentas de controle 

social do tributo construindo a cidadania ativa. (LIMA, 2017) 

As ações do projeto procuram desenvolver discussões acerca do exercício da 

cidadania participativa e têm como pressuposto o fato de que o controle social do 

tributo é funcamental para o exercício da cidadania e na sedimentação da atividade 

de tributação. 

O aplicativo tem como usuários o público acadêmico e os cidadãos. Adota três 

vertentes: educação fiscal e previdenciária; fiscalização da previdência e saúde; e 

controle social. Fornece acesso a estudos, materiais e jogos, com intuito de 

instrumentalizar o cidadão com conhecimentos sobre os temas educação fiscal e 

previdenciária. Além disso, permite a verificação da regularidade da aplicação de 

recursos de todos os munícipios paraibanos para que, assim, o cidadão possa realizar 

elogios ou reclamações aos órgãos responsáveis quando da constatação da situação 

de regularidade ou não do município. 

Para além do aplicativo “Cidadania Ativa”, o projeto ainda possui uma revista 

eletrônica Cadernos de Educação Fiscal e Previdenciária que constituir-se-á em um 

veículo de publicação acerca da temática, tendo por eixos a educação fiscal, 

educação previdenciária, ferramentas de controle social dos tributos e cidadania ativa. 

Desenvolvida sob o formato digital e com periodicidade semestral, o veículo de 
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hospedagem para os Cadernos é o próprio aplicativo “Cidadania Ativa”. O periódico 

já tem definidas as regras/edital para recepção das publicações que compreenderão 

artigos científicos e resumos expandidos. 

 

METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

 

Os membros  integrantes, professores e alunos de Direito, Ciências Contábeis, 

Sistemas para internet e Ciência da Computação, a partir de pesquisas bibliográficas 

em arquivos físicos e digitais, em reuniões periódicas semanais, vem construindo a 

ferramenta (aplicativo), que encontra-se estruturada em três vertentes. A parte de 

educação fiscal e previdenciária, a parte de fiscalização (previdência e Saúde) e a 

parte de controle social, em um sistema de retroalimentação. 

A ideia base é a de que na primeira interface, denominada Educação fiscal e 

previdenciária, o cidadão tenha acesso a materiais que possam instrui-los acerca do 

controle social do tributo (Tributos, gestão pública, gasto público, etc.). Na segunda 

parte o cidadão fiscaliza os Municípios paraibanos seja a parte de saúde, seja a parte 

de previdência. Nessa segunda parte, o Aplicativo permite ao cidadão saber se o 

Município está ou não regular com os aspectos de recebimento e aplicação dos 

recursos. Caso o Município esteja regular, o aplicativo permite o cidadão fazer um 

elogio ao gestor e comunicar este elogio a outras autoridades relacionadas ao controle 

da gestão pública. Pelo contrário, caso o Município ou órgão público esteja irregular, 

o aplicativo permite que seja endereçada para o gestor uma reclamação, bem como 

uma comunicação aos demais interessados no controle da coisa pública. 

O sistema gerenciador de conteúdo é a ferramenta que controla a alimentação 

dos conteúdos apresentados no aplicativo móvel, com foco na educação fiscal e 

previdenciária, os conteúdos são pesquisados, selecionados e aprovados pelo 

professor coordenador do projeto e demais envolvidos. Já o extrator de dados possui 

a responsabilidade de captar dados abertos de sites8 governamentais, organizar e 

                                                      
8 As informações dos repasses da União aos municípios paraibanos e ao Estado da Paraíba serão retiradas do 
portal da transparência do Governo Federal, já as informações sobre recursos próprios e limite mínimo em saúde 
serão retiradas do relatório resumido de execução orçamentária – RREO, bimestralmente informados no SICONFI. 
Quanto à área da previdência, o aplicativo informará a regularidade dos repasses previdenciários de todos os 
municípios paraibanos que possuem regime próprio de previdência e do Estado da Paraíba. Além disso, o 
aplicativo evidenciará a regularidade do município quanto a existência ou de certificado de regularidade 
previdenciária – CRP. As informações anteriormente citadas serão retirada do Sistema de Informações dos 
Regimes próprios de previdência – Cadprev.  
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disponibilizar na vertente fiscalização da previdência e saúde. 

As soluções tecnológicas utilizam-se de linguagens de programação e 

frameworks9. E foi desenvolvido com o Ionic, framework de código aberto 

desenvolvido para permitir a construção de aplicativos móveis híbridos. Atualmente, 

está disponível para a plataforma Android. 

O sistema gerenciador de conteúdo foi desenvolvido com o Angular, que é um 

framework para construção da interface de aplicações. A API10 é representada por um 

conjunto de rotinas e padrões de programação para acesso a um aplicativo de 

software, como o extrator de dados foram desenvolvidos com a linguagem Python e o 

framework Django. Python é uma linguagem de programação multiparadigma de alto 

nível, já o Django é um framework de código aberto que utiliza a linguagem Python. 

 

CONCLUSÕES 

 

Desde a ideia originária do projeto de pesquisa muitos são os resultados 

produzidos tendo em vista que há um evidente envolvimento dos discentes com o 

estudo da temática e uma conscientização destes em perceber a relevância da 

Educação fiscal e previdenciária para construção de uma consciência cidadã, 

demonstrado através do estado de arte da ferramenta em construção, visto que ela 

encontra-se em fase de refinamento e adequações estando bem próxima a 

disponibilização11 para o público em geral, estima-se que no início do próximo 

semestre (2021.1). Ademais,  a revista eletrônica já possui as regras/edital para 

chamamento dos trabalhos a serem publicados que dar-se-á por submissão através 

de Edital. Estima-se que em final do semestre (2020.2) haverá material para 

publicação do primeiro número, no qual será publicizado quando da difusão do 

aplicativo. 

 Os resultados do projeto já foram reconhecidos pela comunidade acadêmica e 

                                                      
9 Framework é um facilitador que oferece recursos e ferramentas baseado em linguagens de programação para o 
desenvolvimento de aplicações. 
10 API – Interface de programação de aplicativos. 
11 Por enquanto ele pode ser baixado no seguinte link: 
https://drive.google.com/file/d/1AMUdo99C8Ld_x2awvVM9Nw_2fHuy6wq6/view?usp= sharing 
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pela sociedade visto que o projeto foi premiado a nível estadual12 e nacional13. 
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Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4 

 

 

Figura 1) O Aplicativo Cidadania Ativa; Figura 2) Telas da Educação Fiscal e 

Educação Previdenciária; Figura 3) Tela de pesquisa de município e bimestre; 

Figura 4) Diagnósticos para o município e bimestre pesquisado. 
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FITOTERAPIA NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA MULHER NO 

CLIMATÉRIO 

 

SINTOMAS CLIMATÉRICOS E A INTERFERÊNCIA NA QUALIDADE 

DE VIDA DAS MULHERES DE UMA CLÍNICA ESCOLA EM JOÃO 

PESSOA – PARAÍBA 

 

Polyana Maria Cruz Collaço 
Maria do Socorro Vieira Pereira 

 

Período no qual o aluno pode participar: A partir do Segundo Período  

 Curso promotor do projeto: Medicina 

 Cursos integrados: Fisioterapia e Enfermagem  

 Coordenador(a): Maria do Socorro Vieira Pereira 

Discente: Polyana Maria Cruz Collaço 

Local onde o projeto se desenvolve: Bloco de Medicina (Bloco S), na sala 419, 

reuniões mensais. 

 

Resumo: O climatério é uma fase em que ocorre o processo de transição entre o 

período reprodutivo e não reprodutivo das mulheres, no climatério, as mulheres 

apresentam mudanças físicas, hormonais e psicossociais. Assim, é importante 

identificar os principais sintomas para transformar a situação das mulheres, 

assegurando para elas uma melhor qualidade de vida (ROCHA; PEREIRA; 

CARNEIRO, 2018; SILVA et al. 2018).  

 

Palavras Chave: Mulher. Climatério. Sintomas.  

 

 Objetivo geral: Identificar os principais sintomas presentes em mulheres no 

climatério de uma clínica escola em João Pessoa - PB  

Objetivo Específico:  

• Avaliar como os sintomas podem interferir na vida das mulheres climatéricas. 
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Referencial teórico 

 

O climatério é considerado uma fase natural e inevitável na vida da mulher 

(MORAES; SCHNEID, 2015). 

As mudanças nos aspectos biopsicossociais são expressivas e uma vez 

conduzidas de maneira inapropriada, podem prejudicar a qualidade de vida e o bem-

estar psicológico (ROCHA; PEREIRA; CARNEIRO, 2018).  

Assim, melhorar a qualidade de vida das mulheres nessa fase, como estratégia para 

o alívio dos sintomas, melhora a compreensão do seu ciclo de vida (ROCHA; 

PEREIRA; CARNEIRO, 2018). 

 

Metodologia de execução 

 

O estudo trata-se de uma pesquisa de campo de caráter quantitativo. A 

pesquisa foi realizada em uma clínica escola do curso de fisioterapia, localizada em 

de João Pessoa – PB, sendo aplicada entre 2017 e 2020. A amostra é composta por 

49 mulheres.  

Para a realização da coleta, foi aplicado um questionário entre as participantes 

que iniciavam o preenchimento do formulário após assinarem o termo de 

consentimento livre e esclarecido.  

O estudo foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 

Universitário de João Pessoa (CEP/UNIPÊ) e aprovado sob o CAEE: 

60751816.5.0000.5176. 

 

Resultados e Discussão 

 

A amostra foi composta por 49 mulheres, sendo possível reconhecer quais os 

principais sintomas das mulheres em uma clínica escola de João Pessoa-PB.   

Dentre os principais sintomas podemos reconhecer: ondas de calor (n=31) 

seguido de tontura (N=30), como demonstrado no gráfico 1.  

Gráfico 1 – Principais sintomas do climatério presentes nas mulheres 

entrevistadas em uma clínica escola de João Pessoa- Paraíba, entre os anos de 2017 

e 2020.  
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Fonte: Acervo Pessoal, 2020.  

 

As ondas de calor são queixas comuns referidas por mulheres durante a 

transição climatérica (SANTOS-AS et al, 2006). Conforme Santos-AS et al. (2006), o 

tempo de menopausa inferior a cinco anos e o antecedente de ooforectomia bilateral 

associaram-se às ondas de calor intensas. 

Segundo Bittar et al. (2013), há grande impacto do climatério na qualidade de 

vida dessas que apresentam tontura. 

É importante reconhecer os principais sintomas do climatério das mulheres 

para melhor atender as expectativas das mulheres. Um climatério bem sucedido é 

uma das pré-condições fundamentais para um envelhecimento saudável (FREITAS; 

BARBOSA, 2015). 

 

Conclusões 

 

• Os principais sintomas encontrados nas mulheres entrevistas foram: ondas de 

calor e tontura 

• As mudanças ocasionadas pelo climatério interferem diretamente a qualidade 

de vida das mulheres. 
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GRUPO DE ESTUDOS DE ANIMAIS SILVESTRES (GEAS-UNIPE) 

 

Cursos integrantes: Medicina Veterinária  

Professor orientador: Lucas Rannier Ribeiro Antonino Carvalho  

Discentes:  

Audisio Alves da Costa Filho 

Thaís da Costa e Silva Tavares  

Lucas Rannier Ribeiro Antonino Carvalho 

 

Resumo 

 

  Os cursos de graduação em medicina veterinária apresentam características 

distintas de acordo com a fauna e as características locais de onde estão inseridos. 

Dessa forma, em grande parte do Brasil, predominam as clínicas médicas e cirúrgicas 

de mamíferos domésticos, a produção animal, saúde pública e tecnologia de 

alimentos. No entanto, uma nova área vem ganhando destaque nos últimos anos, a 

medicina de animais silvestres e pets não convencionais. Pois, além da necessidade 

de suporte veterinário a animais resgatados do tráfico ou de acidentes ambientas, 

esses animais fazem, cada vez mais, parte da rotina do médico veterinária nas clínicas 

como animais de estimação. Dessa forma, temos: (1) a necessidade crescente de 

conhecimento médico na área de animais silvestres, (2) as poucas abordagens 

específicas durante os cursos de graduação, e (3) a carência de estudos, protocolos 

médicos e equipamentos especializados, como justificativas para a criação de um 

grupo de estudos de animais silvestres (GEAS) que objetiva, por meio de atividades 

teóricas e práticas, aprimorar e aprofundar os estudos nessa área tão importante e 

crescente na medicina veterinária. 

 

Introdução 

 

 Após a intervenção antrópica, as cidades adentraram as matas e o comércio 

de animais foi notado como uma atividade lucrativa de grandes proporções que se 

tornou um ramo de negócio, com grandes exportações de espécies brasileiras de 

forma ilegal para comercialização na Europa (VITOUSEK., 1997; CUBAS, 2014). 
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No ano de 1967, junto com a criação do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 

Florestal - IBDF foi baixada a Lei Federal nº. 5.197, a Lei de Proteção à Fauna, 

declarando que todos os animais da fauna silvestre nacional e seus produtos eram de 

propriedade do Estado e não poderiam mais ser caçados, capturados, 

comercializados ou mantidos sob a posse de particulares, tendo de forma legal a 

criação de criadores comerciais (MARQUES e MENEGHETI, 1982). 

 Portanto, após a lei que formaliza criadouros comerciais ser vigorada, a criação 

de animais silvestres foi autorizada, com isso, surgiu a necessidades de atendimentos 

veterinários para essa área. Com o crescimento de estudos na área, as instituições 

de ensino junto aos discentes interessados passaram a organizar os grupos de 

estudos específicos em animais silvestres (GEAS), promovendo o contínuo 

crescimento do conhecimento nessa área por via de palestras, atividades práticas, 

elaborações de projetos científicos, entre outros.  

 

Descrição da experiência 

 

 O GEAS-UNIPÊ teve sua aprovação no curso de veterinária no segundo 

semestre de 2019, com isso, reuniões elaboradas com a coordenadora Meire Silva e 

o professor orientador Lucas Rannier para abordar representantes, conteúdo e 

contexto sobre os encontros do grupo. Após o planeamento foi decidido que Audisio 

Alves e Thais Tavares, seriam os representantes do grupo e a seleção de novos 

membros abordada a partir de um processo seletivo com uma avaliação escrita, onde 

foram aprovados 30 discentes regularmente matriculados no curso de Medicina 

Veterinária - UNIPÊ.  

Na sua inauguração dia 08 de novembro de 2019 com as palestras do Médico 

Veterinário Roberto Citelli, apresentando sua rotina clinica e da Bióloga Fabiana 

Zermiani, apresentando uma palestra sobre neonatologia de animais silvestres, todos 

abordando uma didática excelente, apresentando suas experiências com clareza, 

ganhando assim um enorme embasamento cientifico nas nossas reuniões. 

Para 2020, nosso planeamento inicial seria desenvolver encontros guiados 

pelos membros discentes, por meio de palestras sobre assuntos de sua preferência 

abordando à medicina de animais silvestres. Foram realizados 5 encontros, todavia 

com a ocorrência da pandemia do novo coronavírus, as reuniões passaram para 
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plataformas de vídeo e as atividades foram realizadas de forma remota. Nesse 

formato, foram realizados 32 encontros remotos, entre ciclos de palestras, eventos, 

mesas redondas e discussões, sendo possível ainda convidar palestrantes 

renomados de várias partes do Brasil e do mundo. Com o sucesso dessas reuniões, 

solicitamos a permissão para utilização da plataforma institucional, com o intuído de 

melhorar nossas atividades e promover mais encontros e ciclos de palestras.   

 

Resultados e discussão 

 

Além do debate de temas enriquecedores na área de silvestres, tivemos várias 

outras experiências, como a organização de eventos, contato com profissionais de 

várias partes do Brasil e do mundo, prática de trabalho em equipe, encontros e 

palestras internas com os membros. Logo, o GEAS-UNIPÊ promove em vários 

aspectos um ambiente onde os alunos podem ter experiências individuais e coletivas 

que promovem o amadurecimento profissional, que serão de extrema importância em 

nossa formação acadêmica.  

A rede social do nosso grupo teve um crescimento de mais de 1700 pessoas, 

além do reconhecimento dentre os profissionais da área, tendo a aprovação e vários 

elogios do GEAS BRASIL (instituição que rege os GEAS de todo o Brasil). 

 

Considerações finais 

 

 Pretendemos continuar por vários anos com a colaboração e o apoio da 

coordenação e dos discentes de medicina veterinária, abordando assim, o 

crescimento do grupo pra fins do conhecimento e sempre com o pensamento em 

estudar os animais silvestres.  
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Acervo Fotográfico 

 

 

 

Foto 1: Logo e mascote do GEAS-UNIPÊ, que são utilizados em camisas e materiais 

de apresentação do grupo de estudos. 

 

Foto 2: Presidente Audisio Alves e Vice-presidente Thais Tavares apresentando o 

GEAS-UNIPÊ aos estudantes do curso de medicina veterinária durante a acolhida aos 

ingressantes.  
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Foto 3: Último encontro presencial do GEAS-UNIPÊ antes da pandemia do novo 

coronavírus. Março,2020.  
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INOVAÇÃO DO ENSINO DA ANATOMIA HUMANA ATRAVÉS DO 

APRENDANATO REMOTO 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

 

Cursos dos integrantes do Grupo/Liga: Odontologia, Fisioterapia e Medicina. 

Discentes:  

Joérbson Silva dos Santos 

Josimeire Marques de Brito 

Tarciane Carla Gomes Peixoto 

Tatiane Gonçalves do Nascimento 

Viviane Dantas Minervino 

 

Resumo 

 

A Liga Acadêmica de Anatomia Haroldo Diniz (LAAHD), é uma congregação de 

caráter científico, onde são realizadas atividades como AprendAnato. Esse evento 

se trata de um projeto baseado nas dificuldades dos discentes para a construção do 

conhecimento anatômico. Dessa forma a edição de 2020.2 preciosou se adaptar ao 

contexto virtual para atender aqueles que tinham dificuldades na compreensão da 

disciplina. 

 

1. Introdução 

 

1.1 Contextualização  

 

A LAAHD é um grupo acadêmico sem fins lucrativos criada em 2015 no Centro 

Universitário de João Pessoa (UNIPÊ). Seu nome homenageia o professor Haroldo 

Figueiredo Diniz, tendo como principal objetivo promover o ensino-aprendizagem da 

Anatomia Humana para estudantes dos cursos da área da saúde. As atividades 

consistem desde aulas a eventos organizados e ministrados por membros ou 

profissionais da área da saúde. 
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1.2 Objetivo 

 

O AprendAnato tem por objetivo proporcionar um espaço benéfico quanto à 

progressão dos estudantes inviabilizados de ter o contato presencial com aulas 

teórico-práticas sobre Anatomia Humana durante o período da quarentena. Através 

de integrantes ativos, busca ministrar revisões com recursos didáticos que os 

coloquem enquanto protagonistas do processo de ensino-aprendizagem. 

 

1.3 Metodologia da execução 

 

O ApendAnato 2020.2 aconteceu remotamente através da plataforma Google 

Meet. A execução do mesmo se deu no decorrer de uma semana, com revisões diárias 

no turno da noite. Elas foram realizadas por duplas de ligantes e tinham enfoque nos 

temas previamente definidos por meio de uma enquete promovida nas mídias sociais 

da LAAHD. Dessa forma, os sistemas mais votados foram “Introdução à Anatomia 

Humana”, “Sistema Esquelético”, “Sistema Muscular”, “Sistema Respiratório” e 

“Sistema Nervoso” finalizando assim o evento com cinco dias de aulas, somado a 

cada uma delas um modelo de metodologia ativa diferente. 

 

2 Descrição da experiência 

 

Mediante o cenário de pandemia, para execução do AprendAnato 2020.2, foi 

necessário a adapção dos ligantes à ferramenta de aprensentação do evento. Além 

disso, instrumentos como Kahoot, caça-palavras, Quizziz, Word cloud e roteiros foram 

disponibilizados para potencializar o aprendizado, assim como prevê Rodrigo 

Smolareck e Rothieri Luiz. 

 

3 Resultados e discussão 

 

Ao final do evento, foi perceptível a superação das expectativas iniciais, visto 

que os inscritos participaram ativamente das atividades, favorecendo uma interação 

ligante-inscrito pouco esperada mediante evento remoto. Ademais, foi muito 

enriquecedor tanto para os inscritos como também para os ligantes. 
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4 Considerações finais 

 

Diante da experiência vivenciada e de acordo com a opinião dos participantes do 

AprenAnato, acredita-se que as aulas ministradas pelos integrantes da LAAHD foram 

de grande valia, esclarecendo dúvidas decorrentes de um semestre remoto e 

contribuindo para um melhor processo de ensino-aprendizagem. 

 

5 Acervo Fotográfico 

6  

 

Foto 1: Kahoot (Sistema Esquelético). 

 

 

Foto 2: Aula (Sistema Esquelético). 

 

Foto 3:  Aula (Sistema Respiratório). 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: AÇÃO PRÁTICA NA ASPAN 

CASA DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS EM JOÃO PESSOA 

 

Ryan Crysthian Rodrigues da Silva – Graduando em Odontologia do UNIPÊ – 
rcrysthianrodrigues15@gmail.com 

Eduarda Almeida Dias – Graduando em Odontologia do UNIPÊ – 
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RESUMO 

 

Objetivo: Descrever a realização da primeira ação social realizada pela LAIPS na 

Associação Promocional do Ancião (ASPAN). Metodologia: Uma ação social 

presencial que durou em 2 horas e 30 minutos tem como roteiro conhecer os espaços 

da instituição dos idosos, onde conhecemos os dormitórios, espaços de vivência, 

enfermaria, banheiros e refeitórios e por fim ouvir as necessidades dos moradores da 

instituição, na visita foram 19 alunos, ligantes e diretores da liga. Descrição da 

Experiência: Foi analisado que o diálogo se torna uma ferramenta de promoção de 

saúde essencial para este grupo social, uma vez que a escuta e atenção era o que 

eles necessitavam.  Resultados e considerações finais: Foi constatada a necessidade 

que os idosos tem em serem ouvidos, sendo a escuta umas das principais ferramentas 

na promoção de saúde dos idosos que vivem naquela instituição. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Idosos. Promoção de Saúde. Humanização. Acolhimento. 

Escuta. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

Com base na atenção primária à saúde, visitas domiciliares permitem uma 

aproximação entre profissional de saúde e paciente. Esse, por sua vez, é inserido no 

contexto social e, assim, consegue atuar em sua totalidade. Nesse sentido, a Liga 

Acadêmica Interdisciplinar de Promoção de Saúde (LAIPS), promoveu uma ação 

prática na ASPAN (Associação Promocional do Ancião Dr. João Meira de Menezes) 

a fim de estabelecer uma relação entre os idosos que residem na instituição com os 

ligantes que futuramente realizariam diversas atividades no local. 

  

1.2 OBJETIVOS  

 

Descrever a realização da primeira ação social realizada pela LAIPS na 

Associação Promocional do Ancião (ASPAN). 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

A liga iniciou no semestre 2020.1 propondo o revezamento entre aulas teóricas 

e práticas a visita à ASPAN foi realizada no dia 13 de março de 2020 e cerca de 19 

membros da liga fizeram parte. Durante o tempo em que estiveram presentes, os 

ligantes conheceram os espaços da instituição, como dormitórios, espaços de 

convívio, enfermarias e refeitórios, conheceram também um pouco da rotina dos 

idosos e das recreações que eles têm disponíveis no intuito de planejar futuras ações 

no local. 

 

2 DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

A ação comunitária na ASPAN consistiu em uma visita com o objetivo de 

conhecer a instituição – os espaços e a rotina dos moradores, afim planejar as futuras 

ações práticas – e desde o primeiro contato, proporcionar atividades recreativas, como 

um jogo de dominó e uma escuta em forma de diálogo, estabelecendo um vínculo. 
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Através da ação foi analisado que o diálogo se torna uma ferramenta de 

promoção de saúde essencial para este grupo social, uma vez que a escuta e atenção 

era o que eles necessitavam – problema gerado pelo modelo biomédico e curativo, e 

ausência do atendimento humanizado – e mediante tais atividades, a autonomia dos 

idosos foi favorecida, proporcionando uma melhora na qualidade de vida. 

 

3 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Pensávamos que a necessidade dos idosos seria material, por se tratar de uma 

instituição de filantrópica. Entretanto, a visita surpreendeu-nos, a carência era 

dialogar, contar suas histórias de vida, mostrar seus lares (seus quartos), contar como 

era sua vida na ASPAN, e a ação possibilitou que compartilhassem sua 

individualidade conosco. 

A visita foi boa tanto para os idosos, que desfrutaram de uma tarde diferente, 

como para os ligantes e membros que pela prática aprenderam sobre humanização, 

visto que os alunos pelo diálogo, escuta e atenção ao idoso, conversaram com uma 

linguagem acessível, entendendo a necessidade de cada idoso, na sua 

particularidade. Ademais, percebemos que poderíamos proporcionar aos idosos 

algumas atividades lúdicas e de promoção em saúde, bem como conversas 

individuais para entender a necessidade de cada idoso, entendendo que o indivíduo 

é um ser holístico, e tentar oferecer escuta e apoio a suas demandas, de forma 

multidisciplinar. 

Desvencilhar-se de tal modelo é um desafio que deve ser rapidamente 

ultrapassado ‘’[...]sendo a dialogicidade um caminho para o rompimento do modelo 

tradicional e hegemônico enraizado na doença, abrindo espaço para o 

empoderamento coletivo.’’ (CASTRO et al, 2018) 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio da ação prática, desempenhamos a função de mostrar a importância 

de realizar ações sociais em comunidades fragilizadas não só para agregar valores 

ao acadêmico, mas também desenvolver o senso crítico, a humanização e habilidades 

para enfrentar os desafios do sistema de saúde pública. 
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5 ACERVO FOTOGRÁFICO 

 

Figura 1 - Ação social com jogos lúdicos na Associação Promocional do Ancião 

(ASPAN) 

 

Fonte: Acervo pessoal (2020). 

 

Figura 2 - Ligantes 2020.1 e diretores da Laips conhecendo os espaços da instituição 

para planejamento de ações. 

 

Fonte: Acervo pessoal (2020). 
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Figura 3 - Registro oficial dos ligantes 2020.1 e diretores após a primeira ação social 

da liga. 

 

Fonte: Acervo pessoal (2020). 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 

LIGA DE PSICOLOGIA SOCIAL DURANTE A PANDEMIA DE COVID-

19 

 
Cursos dos integrantes da Liga: Psicologia  

Discentes:  

Juliana Letícia Pereira de Albuquerque 

Palloma Ornelha Freitas 

Maria Eduarda Silva de Farias 

Sarah Fernandes Farias 

Sheila Milene Felício Felix 

 

RESUMO 

 

A Liga Acadêmica em Psicologia Social (LIPS) pretendendo honrar com objetivos 

básicos ao ser fundada, instigando a curiosidade e a pesquisa acerca de temas 

relativos à Psicologia Social, seguiu com sua atuação durante a pandemia de COVID-

19, porém sofreu uma série de adaptações. Com a suspensão das aulas presenciais, 

buscou-se formas de viabilizar a discussão e as reuniões da Liga de forma remota, 

utilizando ferramentas tecnológicas em prol de um intercâmbio do saber. Neste 

contexto, o presente relato de experiência busca apresentar, de forma didática, as 

ações realizadas, de forma remota, pela LIPS.   

 

PALAVRAS CHAVES: Psicologia Socia; Pandemia; Ensino remoto.   

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Durante a graduação, temos a oportunidade de diversificar nossos 

conhecimentos e ir além do que nossa matriz curricular pré-estabelece. Os pilares de 

uma boa formação acadêmica contam com o ensino, a pesquisa, a extensão e as ligas 

acadêmicas.  Fazer parte da gestão da Liga de Psicologia Social possibilitou o 

desenvolvimento de experiências com o foco no trabalho em equipe, desenvolvimento 

de habilidades ao lidar com processos grupais de forma a garantir que aconteça a 
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integração e colaboração de todos. Atuar como Diretora de Comunicação e Mídias 

Digitais oportunizou uma vasta pesquisa bibliográfica para embasar a produção 

científica e o desenvolvimento de habilidades de desing e organização. A partir das 

pautas das nossas reuniões semanais, pude buscar inovações no campo da 

Psicologia Social e viabilizar formas de democratizar o conhecimento.  

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 Trata-se de um relato acerca da participação na Liga de Psicologia Social 

inicialmente como integrante e posteriormente como membro de gestão ocupando o 

cargo de Direção de Comunicações e Mídias digitais. Por estarmos vivenciando uma 

pandemia, todas as experiências estão sendo realizadas de forma virtual.  

 

 

OBJETIVOS 

 

Relatar como temas importantes sobre a Psicologia Social são abordados na Liga 

Acadêmica; 

Expor as adaptações decorrentes da adoção do modelo remoto decorrente da 

pandemia de COVID-19; 

Promover discussão sobre a importância de Ligas acadêmicas para a graduação.   

 

METODOLOGIA 

 

 Em vitude da Pandemia de Covid-19, as aulas presenciais foram suspensas 

em Março de 2020. Com isso, nós tivemos que nos adaptar e promover as reuniões 

de outra forma. Nossas reuniões foram realizadas de forma remota, pela plataforma 

do ZOOM, nas sextas-feiras, das 18h às 19h. Nossa Liga Acadêmica tem um grupo 

no aplicativo de comunicação Whatssapp e lá continuamos discussões sobre a pauta 

da semana, compartilhamos ideias, experiências, sugestões bibliográficas, filmes e 

músicas que possam auxiliar de alguma forma nosso aprendizado de forma crítica e 

comprometida. De acordo com o tema da semana, temos uma bibliografia básica. 

Cabe a cada ligante pesquisar mais sobre os assuntos e compartilhar novas 
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bibliografias. Na sexta-feira, um ligante ou uma dupla ficam responsáveis por 

apresentar brevemente o tema e mediar a discussão posterior.  

 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

 A Liga de Psicologia Social (LIPS) iniciou-se em 03 de dezembro de 2019, é 

uma entidade sem fins lucrativos, com duração ilimitado e de caráter unedisciplinar. 

O intuito da LIPS é despertar o interesse pelo estudo de temas relevantes para a 

Psicologia, em especial, a psicologia social com ações voltadas a comunidade. A LIPS 

é um órgão de acadêmicos e se encontra sempre aberta a todas as correntes de 

pensamento, reger-se-á pelos princípios de liberdade de expressão, ensino, pesquisa, 

extensão. Os membros da Liga promoveram discussões, reuniões e participação em 

eventos científicos, como o Simpósio da Unipê. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Observou-se durante as atividades da Liga de Psicologia Social uma grande 

facilidade de discussão entre o todos os integrantes, independente do período em que 

estejam na graduação, todos abertos se mostraram abertos a construir novos saberes, 

novas opiniões e novos estudos. Além disso, observou-se também certa escassez de 

produção científica na América Latina sobre temas relevantes da Psicologia social e 

resultou na iniciativa de descobrir mais sobre temas relevantes e produzir 

academicamente durante a graduação.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os discentes que participaram da Liga de Psicologia Social avaliaram esta 

experiência como algo inovador, instigante, benéfico e que deve ser estimulado. No 

contexto de distanciamento social que estamos vivenciando em decorrência da 

pandemia de COVID-19 percebemos como as construções de saberes podem ocorrer 

de formas diferentes, de maneira remota.  
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Além disso, pode-se afirmar que participar da gestão da Liga de Psicologia 

Social é de extremo benefício à vida acadêmica, profissional e pessoal do indivíduo.  
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O APRIMORAMENTO DA AUTONOMIA ACADÊMICA: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA DA PRIMEIRA LIGA ESTUDANTIL DO UNIPÊ 

 
Ingrid Porto Araújo Leite¹ 

Catiuce Cardoso de Souza¹ 
Karol Pinheiro Muniz de Albuquerque¹ 

Olga Elizabeth Nogueira do Nascimento¹ 
Wallacy Rodrigues Ferreira¹ 

Leda Maria Maia Rodrigues de Carvalho² 
 

As Ligas Acadêmicas configuram-se como uma importante ferramenta de integração 

e ampliação de determinado assunto de interesse comum a um grupo. Auxiliam, dessa 

forma, numa construção dialogada e multidisciplinar do saber, partindo-se da sua área 

de conhecimento prioritária e incentivando estudo e pesquisa continuada de forma 

autônoma e colaborativa entre seus membros. Isto posto, a Liga Acadêmica Estudantil 

de Psicanálise (LAEP) foi a primeira fundada no Centro Universitário de João Pessoa 

(UNIPÊ), e tem como objetivo proporcionar a ampliação e o aprofundamento de 

conhecimentos acerca da Psicanálise para além da sala de aula, de modo a oferecer 

a oportunidade para os alunos de um contato maior com a abordagem e um possível 

despertar dentro da Psicologia. Desse modo, a metodologia utilizada fundamentou-se 

em artigos científicos, livros clássicos e palestras sobre diversos temas psicanalíticos. 

As reuniões aconteceram semanalmente entre os vinte e cinco integrantes do grupo - 

alunos de Psicologia do Unipê - em formato de roda de conversa em ambiente virtual, 

com duração média de uma hora, contando mensalmente com a presença de 

palestrantes convidados. Logo, a experiência proveniente da participação na LAEP 

proporcionou motivação em busca do saber científico, desenvolveu o senso de 

trabalho em equipe e, consequentemente, o aprimoramento das relações 

interpessoais, desde a organização das reuniões às discussões e aos debates. 

Outrossim, além dessas, também foram desenvolvidas habilidades individuais, como 

argumentar com embasamento em produções científicas, articular opiniões acerca da 

literatura psicanalítica freudiana, lacaniana, winnicottiana e todas as demais de 

maneira coerente, bem como treinamento e aprimoramento do falar em público. 

Percebeu-se que o espaço criado durante os encontros do grupo permitiu uma 

apreensão rica e elaborada dos temas explorados, bem como visibilidade e 

colaboração de iniciativas institucionais, como eventos, divulgações e, inclusive, a 
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formação de novas ligas. Os membros, dessa maneira, foram capazes de iniciar ou 

dar continuidade na apropriação e articulação do saber psicanalítico a questões 

contextuais, resultando em incremento na sua formação acadêmica. Já no que 

concerne aos desafios encontrados, deve-se ter em vista a necessidade do 

compromisso semanal na dedicação e da atitude ativa, fazendo-se necessário 

assinalar o uso constante da criatividade nas metodologias utilizadas e um 

direcionamento participativo capaz de gerar o engajamento do grupo para com os 

objetivos finais da Liga. Destarte, pode-se concluir que a LAEP é um recurso que 

favorece um maior conhecimento acerca da Psicanálise, oferecendo autonomia aos 

alunos para o crescimento nesta especificidade da Psicologia. Experiência esta que 

permite ao aluno uma maturidade e um maior domínio dos conteúdos estudados em 

grupo, por meio de debates críticos e sob o olhar acadêmico e individual de cada 

membro, permitindo à Liga construir o saber de forma coletiva e sólida. 

 

Palavras-chaves: Psicanálise; Liga Acadêmica; Experiência.  
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OS DESAFIOS PARA A FORMAÇÃO DE UMA LIGA ACADÊMICA EM 

MEIO A PANDEMIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Rozileide Martins Simões Candeia 
Hebe Janaýna Duarte Bezerra 

Marta Elvira Costa Marques 
 

RESUMO 

 

O relato de experiência trata da criação da Liga Acadêmica de Enfermagem em Saúde 

da Família, no contexto da pandemia covid19. A experiência inicial foi desafiadora, 

porém enriquecedora. Espera-se que a ampliação das atividades aumente a 

visibilidade da liga e o planejamento de eventos. 

 

Palavras-chave: liga acadêmica, enfermagem, desafios, experiência. 

 

1. Introdução 

 

1.1 Contextualização 

 

O ensino superior é um campo fértil para o desenvolvimento humano em suas 

diversas facetas. Nesta base, é função da universidade desenvolver o tripé do ensino, 

pesquisa e extensão, enquanto eixo essencial de reflexão e criação em articulação 

com os vários âmbitos do conhecimento.  

Para que essa resolução seja exequível, é necessário proporcionar diferentes 

cenários de ensino-aprendizagem, entre eles a interação ativa com usuários e 

profissionais de saúde, o fortalecimento do vínculo da formação acadêmica com as 

necessidades sociais da saúde e a implementação de atividades didáticas que 

estimulem a criatividade, a autoaprendizagem e o espírito crítico (CAVALCANTE et 

al., 2018). 
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1.2 OBJETIVOS 

 

Descrever os desafios vivenciados na criação da Liga Acadêmica de Estratégia 

em Saúde da Família, no semestre 2020.1, sob o contexto da pandemia COVID-19. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

A ideia para a criação de uma liga acadêmica voltada para o curso de 

enfermagem existe desde 2019. Durante este período, esboços de um edital foi criado 

e o projeto foi amadurecido, na perspectiva de início no primeiro semestre de 2020. 

Em 2020.1, os alunos foram contatados e diante do interesse, convidados a iniciar o 

processo de criação da liga. Devido contexto pandêmico, as atividades foram 

realizadas integralmente via ferramentas digitais, respeitando as regras de 

distanciamento social. Em encontros semanais, foram elencados os discentes que 

ocupariam os cargos da diretoria, dando sequência na criação do estatuto. 

Inspirado na atenção básica à saúde (ABS) como contexto inicial de cuidado, 

sendo esta a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS) e ponto 

de partida para a estruturação dos sistemas locais de saúde (Brasil, 2006), foi eleito 

como nome efetivo Liga Acadêmica de Enfermagem em Saúde da Família (LAESF) 

do UNIPÊ.   

O objetivo da LAESF é aprofundar os conhecimentos dos alunos de 

enfermagem sobre a atenção básica por meio de estudos e discussões acadêmicas 

visando despertar apropriar-se da importância do serviço desenvolvido pela ABS do 

SUS para a saúde coletiva e incidindo sobre a formação profissionais enfermeiros 

capacitados, de senso crítico e conhecedores do papel desempenhado neste nível de 

atenção.  

 

2 DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

No primeiro semestre de atuação, a LAESF promoveu reuniões internas 

mensais, com objetivo de planejar as aulas semanais e criar o edital de seleção de 

alunos em 2020. 
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Foram realizadas aulas abertas semanais com temáticas que envolveram a criação 

do SUS e legislações de base para desenvolver e ampliar o conhecimento dos 

membros da diretoria e alunos convidados 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A experiência vivenciada foi rica de saberes. Observou-se que os alunos 

desenvolveram maior potencial crítico acerca das práticas de cuidado e de legislação 

do SUS. A vivência possibilitou vislumbrar novos horizontes, com a formação de 

grupos de estudos em determinadas áreas da ABS. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo da LAESF está em expansão e espera-se que conforme as 

atividades continuem, o projeto cresça, expandindo suas atividades, alcançando mais 

alunos. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA LIGA ACADÊMICA ESTUDANTIL DE 

TCC 

 

 

Cursos dos integrantes do Grupo/Liga: Psicologia 

Professores Orientadores: Sandra Helena mousinho Benevides 

Discentes: 

Julianne Galindo de Sales 

Lúcia Antony Gomes de Matos Andrade 

Rayane Tavares da Silva 

Patricia Alexandre Galdino 

Camila Lucena dos Santos 

 

RESUMO E PALAVRAS CHAVES: LIGA ESTUDANTIL. TCC. TERAPIAS 

COGNITIVAS COMPORTAMENTAIS. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A liga acadêmica estudantil de Terapias Cognitivas Comportamentais 

(LAETCC) contribui na formação do corpo discente à medida que possibilita o 

desenvolvimento de estudos específicos para áreas relacionadas às Terapias 

Cognitivas-Comportamentais. 

  

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O seguinte relato aborda a experiência de discentes do Centro Universitário de 

João Pessoa - UNIPÊ, enquanto participantes da Liga Acadêmica estudantil de 

Terapias Cognitivas e Comportamentais. A liga proporciona o estímulo de atividades 

científicas, que são desenvolvidas por todos os participantes individualmente e em 

grupo. Cada discente possui a responsabilidade de contribuir através de pesquisas e 

estudos feitos, aprofundando o aprendizado. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

A experiência nos possibilita aprender e buscar estudar a partir de uma 

perspectiva científica. Permite que os alunos possam desenvolver em conjunto 

estudos e discussões acerca das abordagens cognitivas e comportamentais, de 

maneira a enriquecer o acervo teórico que virá a contribuir com a prática profissional. 

  

1.3 METODOLOGIA 

 

O grupo é composto por 24 pessoas. As reuniões gerais são feitas 

quinzenalmente através do Blackboard collaborate ou Google Meet, com o intuito de 

discutir casos e pontos relevantes trabalhados no grupo de terapia de esquemas e no 

de terapia de aceitação e compromisso, de modo a realizar pesquisas na área. 

  

2 DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

A LAETCC tem como intuito aprofundar em pesquisas e produção de artigos 

sobre temas referentes às novas abordagens da Terapia Cognitiva Comportamental: 

Terapia de aceitação e compromisso (ACT) e Terapia dos esquemas. De acordo com 

Hayes (1999) a ACT é uma abordagem terapêutica que apresenta uma visão 

contextual de eventos privados, não focando o controle ou a modificação desses 

eventos. Já sobre a terapia dos esquemas, Segundo Young (2003), a mesma tem 

como objetivo ajudar os pacientes a atender suas necessidades emocionais e é 

especialmente adequada para pacientes com transtornos psicológicos graves.  em 

dois grupos, onde cada um está trabalhando com um dos temas citados. Os 

integrantes relatam estar tendo uma experiência enriquecedora para a formação 

profissional, pois é uma maneira ter outros horizontes e ir além de assuntos 

trabalhados na graduação. 

  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

No que diz respeito às expectativas gerais, é consenso que todos estavam 

muito animados de poder participar de um grupo   que objetiva o estudo mais 
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aprofundado e produção de trabalhos dentro da área de Terapias cognitivas 

comportamentais. Levando em conta o pouco tempo em que a Liga está ativa, esta é 

a primeira produção de trabalho, porém, em questão de estudos, o avanço é 

constante. Desta forma, considera-se que as expectativas iniciais estão sendo 

atendidas, mesmo com reuniões à distância, e que ao manter esse ritmo, possam ser 

feitas publicações futuramente. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através dos resultados obtidos, percebe-se a importância da vivência na liga 

no processo de construção do conhecimento, o que torna os participantes acadêmicos 

mais críticos e, consequentemente, profissionais mais preparados, uma vez que as 

experiências compartilhadas nas reuniões ampliam as possibilidades de atuação e 

geram um maior preparo frente à situações adversas que se apresentam no cotidiano. 

 

5 ACERVO FOTOGRÁFICO 

 

 

Reunião virtual realizada pelo MEET no dia 09/09/2020 
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EIXO 1 - MONITORIA 
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FILOSOFIA GERAL E JURÍDICA: ARGUMENTOS E DISCUSSÕES 

 

Curso do Componente Curricular: Direito 

Professora Orientadora: Mirella de A. Braga 

Discentes: 

Anna Caroliny De Souto Araújo 

Camila Cardoso De Morais 

 

RESUMO 

 

A disciplina de Filosofia Geral e Jurídica tem como ponto inicial, pensar criticamente 

o Direito como produto cultural a partir de uma reflexão sobre os fundamentos 

filosóficos das práticas jurídicas. Trazendo o debate e a análise de forma crítica a 

evolução do pensamento filosófico jurídico, levando o discente a conhecer o 

pensamento dos principais filósofos e debater temas contemporâneos da Filosofia do 

Direito. A monitoria auxilia aos discentes nas dificuldades temáticas da disciplina e no 

cronograma de aulas e atividades do semestre letivo. É uma forma de proporcionar 

um aprendizado contínuo do papel do professor e da construção do saber coletivo. 

 

PALAVRAS CHAVE: Filosofia Jurídica. Monitoria. Saber coletivo. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A monitoria é uma oportunidade de desenvolver o compartilhamento da sala de 

aula com o professor orientador, suas ideias, seu saber, provocando no aluno/monitor 

uma contextualização dos conhecimentos acadêmicos, adquiridos ao longo da 

disciplina anteriormente cursada, e que permite ao monitor articular a teoria 

apreendida e provocar o debate com os discentes. Além disso, ainda possibilita a 

vivência do discente/monitor com as diversas situações de reflexão da sala de aula, 

produzindo um olhar mais crítico. Outra considerável contribuição é a promoção de 

uma maior interação entre os discentes, frente ao trabalho em equipe. Com isso, é 

possível propiciar valiosas trocas de conhecimentos, habilidades e experiências entre 
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o professor, o monitor e os discentes, favorecendo o processo de aprendizagem e 

construção do produto proposto pelo programa de monitoria. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A partir dos temas e discussões apresentados em sala separamos os principais 

temas referentes a I unidade para revisão dos discentes. De maneira informal “aluno 

para aluno” compartilhamos o saber e debatemos ideia em prol do conhecimento 

coletivo; fizemos questões para que os discentes pudessem fixar os conteúdos 

apresentados pela professora Mirella Braga, que foram amplamente revisados na aula 

de monitoria (reforço que antecedeu a avaliação). 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Desenvolver uma visão filosófico-jurídica integradora com vistas à 

compreensão e interpretação da realidade social e à tomada de decisões no 

enfrentamento de questões jurídicas-filosóficas. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

Excepcionalmente esse semestre, devido a Covid-19, estamos utilizando a 

plataforma Blackboard para os plantões de monitoria e processo de revisão com os 

discentes, bem como para o acompanhamento da professora em sala de aula. 

 

2 DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

Quando falamos de Filosofia o significado dessa palavra é o amor pelo 

conhecimento e além disso o compartilhamento do saber que não é apenas uma 

construção pessoal e sim coletiva, a troca de ideias e pensamentos é muito importante 

para a evolução pessoal e profissional do ser humano a partir disso os projetos 

desenvolvidos em pesquisa e extensão como exemplo a monitoria é necessária pois 

traz consigo o objetivo primordial da partilha de saberes, assim como para Sócrates 

um dos principais autores da filosofia clássica quiçá o mais importante, visto que o 
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juízo dele é em relação a reflexão, coletividade, conhecimento em luz, em outras 

palavras cabe dizer que a famosa frase “Só sei que nada sei’’ é a mais pura realidade 

em razão de que a sabedoria do homem é limitada pela sua própria ignorância e nós 

buscamos reconhecer o desconhecido para assim possuir a dignidade de dividir o que 

nós aprendemos e adquirir conhecimento do que não sabemos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como monitoras, observando de outras perspectivas às aulas da Professora 

Mirella Braga e tendo a oportunidade de contribuir nas aulas, percebemos que há uma 

excelência no “ser professor”, há uma dinâmica, disposição e uma brilhante docente. 

Por ser uma disciplina voltada à Filosofia, os discentes têm um pouco de receio por 

acharem inacessível o conteúdo ou algo ‘muito difícil’ de aprender. As expectativas 

foram diferentes da realidade pois vimos no alunado, apesar das dificuldades para 

entender o assunto, interesse coletivo, ficaram por horas assistindo às aulas (plantões 

de dúvidas). Em relação a experiência da monitoria, estamos felizes por todo o 

aprendizado que recebemos e sentimos uma força ainda maior para entrar na carreira 

docente. A monitoria é uma experiência brilhante pois, mostra aos discentes que um 

aluno que está nas mesmas buscas que eles, passando pelas mesmas dificuldades 

acadêmicas, pode ensinar, transformar o saber. Com isso, podemos ver que os 

desafios na docência são muitos, mas, ver os alunos com acesso ao conhecimento é 

muito gratificante!   

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como ainda estamos construindo a monitoria esse semestre, até o presente 

momento percebemos participação das turmas da manhã e da noite (P. 1 C e A, 

respectivamente) nas atividades dos plantões. É necessário que o discente 

compreenda desde a gênese até a contemporaneidade da filosofia jurídica, seu 

processo de evolução e criação do Direito. 
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5 ACERVO FOTOGRÁFICO  

 

 

Aula de revisão de monitoria onde fizemos questões com o enfoque de praticar e fixar o 
conteúdo da prova. As aulas tiveram em média 02 horas de revisão. As duas monitoras 
utilizaram slides, imagens e questionários.  
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MONITORIA DURANTE A PANDEMIA, O QUE MUDOU? 

 

Rachel Malta Almeida de Rezende¹, 
Leda Maria Maia Rodrigues de Carvalho ² 

 

RESUMO 

 

A monitoria é uma prática muito utilizada no Ensino Superior que oportuniza aos 

discentes na sua inserção no meio acadêmico. É um excelente instrumento de treino 

para àqueles que desejam seguir carreira acadêmica, posto que a partir dessa 

experiência, o aluno tem seu primeiro contato direto com atividades exclusivas do 

professor, tais como correção e elaboração de exercícios, aulas expositivas para tirar 

dúvidas, entre outros. Além disso, é benéfica também para os demais estudantes, 

pois além de estabelecer um acesso mais fácil ao docente, através do monitor, 

proporciona uma linguagem compartilhada de vivências, visto que o monitor também 

é aprendente, com as mesmas dificuldades, só que um pouco mais experiente. Na 

cátedra de Teoria psicanalítica, na execução da monitoria, pôde-se perceber que, em 

decorrência dos textos psicanalíticos serem mais complexos e densos, o aprendizado 

foi facilitado por esta atividade prática e acadêmica, posto que a prévia experiência 

concedida a todos os monitores no que se refere ao material teórico proposto pela 

disciplina tornou possível que apresentação do conteúdo fosse realizada de uma 

forma mais simplificada, principalmente quando os estudantes necessitaram tirar 

dúvidas quanto às leituras realizadas em casa. Apesar da professora facilitar e ter o 

cuidado em colocar a matéria psicanalítica de uma forma mais acessível, alguns 

discentes ainda apresentam dificuldades em compreender os textos dispostos acerca 

da matéria, necessitando, por isso, de um auxílio extra, além da aula. Essa ajuda foi 

prestada pelos monitores nos plantões de dúvidas (com horas agendadas ou através 

de whatsApp), o que tornou fundamental a presença dos mesmos no processo de 

conhecimento, uma vez que estes permitiram uma maior acessibilidade na hora de 

sanar as dificuldades referentes aos assuntos ministrados na plataforma virtual. A 

elaboração de exercícios, o plantão de dúvidas, a disponibilidade para os 

questionamentos fizeram da monitoria uma experiência essencial para o aprendizado. 

Ademais, os monitores proporcionaram um canal comunicativo importante entre o 

professor e os aprendizes da supracitada matéria. É importante destacar que a 
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presente prática relatada ocorreu em um período de pandemia, no qual as aulas 

precisaram ser onlines e o contato do monitor-aluno precisou ser feito através de 

recursos fornecidos pela internet. Apesar dessa nova realidade, no entanto, não houve 

dificuldade nesta modalidade prática, visto que os diversos instrumentos 

comunicacionais (WhatsApp , blackboard, instagram) permitiram que as funções 

referentes à monitoria continuassem a ser desempenhadas. Nesse período atípico, 

apesar da distância física, o aluno acabou ficando mais próximo dos monitores , pois 

muitos estudantes preferiram utiliza-los como intermediários para a comunicação com 

a docente, tanto para tirar dúvidas quanto ao assunto, quanto para esclarecer alguns 

pontos que foram estabelecidos como requisitos básicos para uma boa convivência 

em sala de aula. Diante do exposto, percebe-se que a prática da monitoria não foi 

prejudicada pelo novo contexto imposto, uma vez que, graças a tecnologia, 

colaboração dos discentes, da docente e da instituição, as atividades seguiram seu 

ritmo normal e o conhecimento prevaleceu fortalecido. 

 

Palavras-chaves: monitoria; teoria psicanalítica; comunicação; pandemia. 
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MONITORIA EM ENSINO REMOTO EMERGENCIAL 

 

Curso do Componente Curricular: Biomedicina 

Professor(a) Orientador(a): Claudia Facini dos Reis 

Discentes:  

Isabel De Araujo Batista 

Nyegina Correia dos Santos 

 

RESUMO E PALAVRAS CHAVES: 

 

As atividades de monitoria são essenciais para a vivência, experiência e 

aprimoramento dos conteúdos trabalhados nos cursos de graduação. Em situações 

especiais como a que vivenciamos em 2020, frente a realidade da pandemia de 

Coronavírus, se fez necessários várias mudanças para a continuidade das atividades, 

uma delas envolvendo os processos de monitoria. As mudanças realizadas no 

processo foram foco dos resultados aqui apresentados, sendo o principal deles a 

qualificação dos monitores para os procedimentos de monitorias remotas 

emergências, utilizando recursos de virtuais. 

 

Palavras Chave: monitoria. Ensino remoto emergencial, recursos virtuais. 

 

1. INTRODUÇÃO:   

 

A monitoria é uma realidade no ensino superior que favorece a participação 

dos estudantes de graduação no meio acadêmico, como ferramenta muito eficaz na 

orientação dos graduandos, correlacionando o processo de aprendizado do monitor, 

com o aprofundamento de seus conhecimentos na disciplina de escolha.  

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO:  

 

Entendendo que a monitoria oportuniza, experiência e aprimoramento dos 

conteúdos trabalhados nos cursos de graduação é necessário refletir que em 

situações especiais como a que vivenciamos em 2020, frente a realidade da pandemia 
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de Coronavírus, se faz necessário várias mudanças para a continuidade das 

atividades, uma delas envolvendo os processos de monitoria. O relato abaixo baseia-

se nas estratégias empregadas pelos monitores para dar continuidade as atividades 

durante o enfrentamento da pandemia em 2020 utilizando recursos virtuais.  

 

1.2 OBJETIVOS:  

 

Apresentar as principais estratégias exitosas para a continuidade das 

monitorias frente a pandemia. 

Apresentar as principais problemáticas enfrentadas pelos monitores no período 

da continuidade das monitorias. 

 

1.3 METODOLOGIA:  

 

Para os resultados do presente trabalho, foi aplicado aos monitores um 

formulário de registros para o preenchimento dos principais questionamentos 

pertinentes ao objetivo. 

 

2. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA:  

 

Concordando com Santos et.al, 2016 quando citam que a monitoria é uma 

realidade no ensino superior que favorece a participação dos estudantes de 

graduação no meio acadêmico, como ferramenta muito eficaz na orientação dos 

graduandos, correlacionando o processo de aprendizado do monitor, com o 

aprofundamento de seus conhecimentos na disciplina de escolha.  

Para dar continuidade as atividades de monitoria durante o período de 

pandemia, os professores orientadores realizaram tanto as seleções, como as 

reuniões e avaliações, utilizando recursos virtuais (Blackboard, Google meet, youtube 

e similares).  

Da mesma forma que os monitores utilizaram -se de tais recursos virtuais para 

eventos online com os alunos assessorados, além de demais atividades como 

(resumos, exercícios e momentos de tirar dúvidas). Para os resultados do presente 
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trabalho, foi aplicado aos monitores um formulário de registros para o preenchimento 

dos principais questionamentos pertinentes a monitoria. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

Para descrever as principais metodologias e estratégias utilizadas pelos 

monitores para dar continuidade as atividades de monitoria em situação de 

distanciamento social e para descrever as principais problemáticas enfrentadas pelos 

monitores no convívio virtual com os alunos, foi construída a tabela 1: 

 

Tabela 1 – Enfrentamentos e estratégias dos monitores durante o distanciamento 

social 

PRINCIPAIS METODOLOGIAS E ESTRATÉGIAS 

PARA MONITORIA REMOTA EMERGENCIAL 

PRINCIPAIS PROBLEMÁTICAS 

ENFRENTADAS 

WEB-AULAS (Blackboard e similares) INSATISFAÇÃO DOS ALUNOS 

ASSESSORADOS PELA AUSÊNCIA DA 

PARTE PRÁTICA 

EXERCÍCIOS VIRTUAIS  A PRÓPRIA SITUAÇÃO DE PANDEMIA 

OCASIONANDO INSEGURANÇA 

TIRA DÚVIDAS - VIRTUAL REDE DE INTERNET INSTAVEL 

ROTEIROS ILUSTRADOS ONLINE E VIA 

GRUPOS 

 

KAHOOT - VIRTUAL  

PLANTÃO DE DÚVIDAS  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

  

Em decorrência de situações emergenciais, atividades corriqueiramente 

práticas e presenciais podem ser adaptadas para a realidade necessária, sendo 

realizadas com a mesma qualidade independente da metodologia aplicada.  

 

6. REFERENCIAS 

 
SANTOS et.al; A importância da monitoria no processo de ensino-
aprendizagem e na formação acadêmica do monitor na disciplina de 
farmacologia; Encontros universitários da UFC; 2016.  
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RELATO DE EXPERIÊNCIA NA ATIVIDADE DE MONITORIA DA 

DISCIPLINA DE BIOQUÍMICA APLICADA AO CURSO DE 

ENFERMAGEM:  

VIVÊNCIA DA TEORIA À PRÁTICA 

 

Keyth Sulamitta Guimarães Albuquerque 
Luiz Henrique Soares de Souza 

 

RESUMO 

 

A monitoria é uma modalidade de ensino e aprendizagem que contribui para a 

formação integrada do aluno nas atividades de ensino. Este relato de experiência visa 

apresentar a vivência do monitor no processo ensino-aprendizagem na disciplina de 

bioquímica aplicada à enfermagem, expondo o ganho intelectual na contribuição dada 

aos alunos monitorados e na troca de conhecimentos, além dos desafios enfrentados 

em períodos de ensino remoto. A monitoria acadêmica é um instrumento de benefício 

ao ensino superior, fortalecendo a associação entre a teoria e a prática, propiciando 

aos alunos diferentes mecanismo de aprendizagem.  

 

Palavras chave: Monitoria de Enfermagem, Bioquímica aplicada, Ensino-

aprendizagem 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Enfermagem é tida como a ciência humana que se detém ao estudo 

sistemático do corpo e das múltiplas relações que interferem no processo de saúde e 

adoecimento. Para isso, ela se baseia em experiências já vivenciadas em práticas de 

cuidados aos seres humanos e, além disso, se fundamenta em estudos científicos 

que permitem ao Profissional o conhecimento devido para exercer o cuidado com 

segurança (LIMA; MARIA, 2015). 

O curso de graduação em Enfermagem do Centro Universitário de João Pessoa 

(UNIPÊ) tem como cadeira obrigatória para preenchimento curricular a disciplina de 
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Bioquímica, que é lecionada nos primeiros períodos do curso. Segundo Diniz 

Mangueira (2015, p.03), a bioquímica é uma matéria fundamental na formação de 

profissionais da área de saúde, pois é a partir dela que podemos melhor compreender 

os processos biológicos a nível molecular e, com isso, entender como os processos 

patológicos se manifestam, bem como, os mecanismos celulares envolvidos em cada 

tipo de alteração fisiológica.  

O conhecimento é a peça chave para o desenvolvimento dos seres humanos 

e, a cada dia isso tem se tornado ainda mais claro e evidente. Para Maciel (2018), é 

imprescindível que os profissionais da área de saúde, em especial o Enfermeiro, 

compreenda os processos biomoleculares presentes em reações orgânicas, 

principalmente aquelas que foram desencadeadas pelas suas condutas e, isso, o 

auxiliará no planejamento e tomada de decisões fidedignas para torna o processo do 

cuidado ainda mais seguro.  

O UNIPÊ oferece aos seus discentes a oportunidade de lecionar uma disciplina 

da grade curricular que o mesmo já cursou. De acordo com a RESOLUÇÃO 

CONSESP Nº. 55, DE 20 DE SETEMBRO DE (2017, p.01), O Programa de Monitorias 

proporciona aos discentes a oportunidade de vivencias as experiências da docência 

ainda como acadêmico e, esse processo deverá ser acompanhado pelo professor-

supervisor da disciplina em questão. 

Esse método pode enaltecer o ensino de graduação, uma vez que os 

acadêmicos podem aumentar seus níveis de conhecimento ao ponto que passa o 

conteúdo aos demais alunos e, além disso, contribui em sua experiência pedagógica 

aproximando o discente-monitor de carreira docente. (Frison, Lourdes Maria., 2018). 

 

OBJETIVO 

  

Este relato de experiência visa apresentar a vivência do monitor no processo 

ensino-aprendizagem na disciplina de bioquímica aplicada à enfermagem, expondo o 

ganho intelectual na contribuição dada aos alunos monitorados e na troca de 

conhecimentos, além dos desafios enfrentados em períodos de ensino remoto. 
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METODOLOGIA 

 

A seleção de monitoria inicia-se após a publicação do edital pela coordenação 

de enfermagem. O aluno inscrito se submete a uma prova teórica, de caráter 

eliminatório como também a avaliação de sua média global de notas de caráter 

classificatório.  

Logo após a seleção o candidato é convocado para uma reunião com a 

coordenação e com a coordenadoria de Monitoria, Pesquisa e Extensão (COMPEX), 

onde ficará acordado todas as normas institucionais que competem ao exercício da 

monitoria, bem como, os direcionamentos e condutas que o monitor deverá cumprir 

durante o semestre.  

As atividades de monitoria são direcionadas apenas aos alunos do curso de 

graduação em enfermagem que estão em curso da disciplina de bioquímica aplicada 

à enfermagem, acontecendo ensino presencial e/ou remoto uma vez na semana, 

durante todo o semestre letivo, com o auxílio e orientação do professor responsável 

pela disciplina. 

 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

No Semestre 2020.2 com a pandemia provocada pela Covid -19 instaurou no 

ambiente social o isolamento impedindo as aulas que antes eram presencias e 

permitindo a realização de aulas remotas no ambiente virtual. Previamente foi 

realizado um planejamento das atividades com professora da disciplina tivemos uma 

conversa onde foi estabelecido como seria a aplicação do conteúdo, quais os 

assuntos e ordem que eles seriam aplicados.  

O cronograma da matéria conta com do assuntos; Introdução a Bioquímica, 

componentes e mecanismos de interação celular, aminoácidos, proteínas, 

carboidratos, lipídeos, ácidos nucleicos, enzimas e respiração celular, isso tudo ainda 

alinhando a suas especificidades metabólicas e raciocínio clinico perante suas 

alterações.  

Para ter meu primeiro contato com os alunos foi criado um grupo em um 

aplicativo de mensagens instantâneas, onde pude conhecer e dar as orientações 

necessárias iniciar as aulas. Fiquei responsável por cinco turmas, P1 A e P1 B, P2 A, 
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P2 B e P2 D, dispostas entre os turnos manhã e noite, as monitorias aconteceriam 

nas segundas e sextas-feiras nos horários das 13:00’h às 14:00’h.  

A preparação do material para monitoria sempre é feita com antecedência e na 

ordem seguinte; estudo do assunto, preparação dos slides, carregamento do mesmo 

à plataforma virtual que nós usamos que é o BlackBoard e a apresentação do 

conteúdo em forma de vídeo aula. Para aqueles que não conseguem assistir a aula 

em tempo real, foi criado um sistema arquivo on-line que permite download do vídeo 

gravado na plataforma institucional BlackBoard. O upload das vídeo-aulas são 

transferidas para a plataforma Google Driver e disponibilizadas através  do link no 

aplicativo de mensagens instantâneas, tornando-se disponível em tempo integral à 

todos os alunos.  

Em tempos de aulas remotas, os alunos monitorados apresentam resistência 

em participar das aulas de modo rotineiro. Desse modo, os alunos são instigados a 

participarem das aulas que apresentam curta duração, sendo voltadas a aplicação 

prática de cada tema. Os slides utilizados primam pelas figuras e imagens, sem muitos 

textos, com reflexões acerca da importância das monitorias para agregação do 

conhecimento e desenvolvimento individual e coletivo. Além disso, são revisados 

exercícios disponibilizados pela professora da disciplina, visando complementar a 

nota dos discentes. 

Ao final das atividades, é feita uma reunião com a professora da disciplina para 

discutir o desempenho da turma, realizar a avaliação e a atuação de cada aluno ao 

passar pelas respectivas aulas, onde avaliamos a contribuição da monitoria na 

elaboração da nota dos discentes. 

 

RESULTADOS E DISCURSSÃO 

 

As dificuldades encontradas na monitoria envolvem a disponibilidade do 

monitor que muitas vezes está com outras atividades acadêmicas referentes ao seu 

período letivo, na resistência dos alunos em participar das aulas remotas e da 

dificuldade de feedback dos monitorados. No entanto, vale ressaltar que apesar das 

limitações, as atividade de monitorias não deixaram de acontecer, priorizando sempre 

a qualidade e compromisso com as apresentações.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A experiência como monitor permite aprimorar os conhecimentos sobre a 

matéria, nos torna mais próximos da vivência docente e desperta a vontade de seguir 

a carreira acadêmica após a formação, além disso permite o enriquecimento curricular 

para possíveis seleções em programas de mestrado e residências profissional. A 

experiência com a monitoria em bioquímica aplicada aconteceu nos períodos 2019.2 

e 2020.2, permitindo a troca de conhecimento com muitos alunos e a superação de 

desafios, dando a oportunidade para compreender que podemos fazer tudo aquilo que 

nos é proposto, desde que não falte coragem, organização e determinação.  
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RELATO DE EXPERIENCIA DA MONITORIA:  

FISIOLOGIA HUMANA 

 

Curso do Componente Curricular: Enfermagem 

Professor(a) Orientador(a) Fabiana Maria Rodrigues Lopes de Oliveira 

Discentes: Bruno Silva Andrade  

 

RESUMO  

 

Trata-se de um relato de experiência que busca relatar a vivência de um discente de 

farmácia durante a condução de monitorias na disciplina de Fisiologia Humana, 

ressaltando a fomento a troca de saberes entre as áreas e as superações pessoais 

do monitor ao desenvolver atividades que simulam à docência. 

 

PALAVRAS CHAVES: monitoria, fisiologia humana, saúde.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A monitoria é uma experiência de grande valia acadêmica, onde o monitor 

vivencia atividades inerentes à docência, sob orientação de um professor orientador. 

Ademais, modalidade atual, de ensino remoto, exige do monitor elaborações de 

materiais didáticos, vídeos e conteúdo que iram auxiliar os discentes no aprendizado, 

o que fortalece seu crescimento profissional (AZEVEDO, et al, 2020). Salienta-se que 

a monitoria é um desafio para os discentes, acarretando a superação de bloqueios, 

dificuldades internalizadas, timidez e insegurança que limitam a aprendizagem. Porem 

há uma superação, visto que, no início há uma grande insegurança, em que ocorre 

uma melhora com cada experiência  
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1.2 OBJETIVOS  

 

Melhorar o conhecimento na disciplina ministrada,  aumentar autoconfiança 

e segurança na comunicação,  enriquecer a experiência curricular, vivenciar a 

inicialização da atividade docente.  

 

1.3 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um relato de experiência da monitoria na disciplina de fisiologia, 

realizada de junho a outubro de 2020, realizado por meio da plataforma BlackBoard e 

do aplicativo WhatsApp. Sujeitos envolvidos: um estudante do curso de Farmácia e 

estudantes do curso de enfermagem, do 1º e 2º período. Foram utilizadas estratégias 

de ensino remoto com atividades síncronas e assíncronas, como aulas expositivas, 

plantões de dúvida e exercícios, respeitando-se o momento de pandemia do COVID-

19. 

 

2 DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

O processo seletivo para monitoria de fisiologia humana, período 2020.2, 

ocorreu em forma de prova online. Após a aprovação foi realizado um grupo com 

representantes das turmas e o docente responsável. Com isso, foi proposto atividades 

de revisões pela plataforma BlackBoard e plantões de dúvidas no aplicativo de 

WhatsApp. Durante o período de setembro a outubro foram realizadas atividades 

durante toda semana, com revisões nas segundas-feiras, no período da tarde, pela 

referida plataforma e nas quintas-feiras, plantões de dúvidas no aplicativo 

mencionado. As revisões consistiam de slides sobre o conteúdo abordado, finalizando 

com um exercício, que ocorria de forma discursiva. No decorrer das atividades 

realizadas, o conteúdo de gravações, exercícios e slides, eram inseridos no ambiente 

virtual da matéria vigente. Ademais, com vistas a aperfeiçoa a metodologia proposta 

pelo monitor, realizou-se um formulário no Google, com perguntas sobre o que os 

discentes estavam achando das estratégias de ensino adotadas e as sugestões para 

melhorias.  
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Assim, ressalta-se que a vivencia da monitoria atribui grandes benefícios para 

o estudante, garantindo habilidades para formar um futuro profissional melhor, como 

disciplina, coletividade, autonomia, dedicação e conhecimento (VASCONCELOS; et 

al; 2018). Ademais, durante o programa de monitoria é necessário revisar conteúdos 

estudados adquirindo, assim, conhecimento mais aprofundado. Desta forma, fica 

evidente a sua importância, não apenas para os discentes sanar suas dúvidas, mas 

também para o monitor adquirir experiência e crescimento profissional (ORTOLAN; et 

al, 2020) 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante a monitoria haviam grandes dificuldades, principalmente no quesito de 

comunicação e timidez. No entanto, as participações e elogios dos discentes 

presentes, gerou mais autoconfiança e facilidade em falar em público. A monitoria 

colaborou, ainda, para troca de saberes e estímulo a interdisciplinaridade, tanto para 

os monitores quanto para os discentes, promovendo crescimento pessoal e 

profissional.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que, foi possível observar aumento da autoconfiança para falar em 

público e melhora do conhecimento sobre os conteúdos ministrados. Ademais, com o 

término do período será possível adicionar incrementar o currículo do monitor. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA NO PROGRAMA DE MONITORIA UNIPÊ 

 

Curso do Componente Curricular: Direito 

Professor(a) Orientador(a) Maria Marconiete Fernandes Pereira  

Discentes: 

Mariana de Moraes Ramalho 

 

RESUMO E PALAVRAS CHAVES: A monitoria, atividade extracurricular como 

desenvolvedora de habilidades necessárias ao aprendizado. 

 

Palavras-chaves: Monitoria. Aprendizado. Conhecimento. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Ao iniciar o segundo semestre letivo de 2020, finalizei um estágio de dois anos 

que limitou muito minha participação em atividades extracurriculares dentro da 

faculdade. Contudo, sempre desejei participar do projeto de monitoria, pois, até então, 

tinha experimentado essa atividade apenas como expectadora e ao notar que aquele 

momento beneficiava e aprofundava meu conhecimento, despertou-se em mim o 

desejo de proporcionar isso a outros alunos.  

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Cursando o 8º período e após concluir as cadeiras de Direito Tributário I e II, e 

sendo aquele o momento oportuno, decidi participar do processo seletivo de monitores 

para a disciplina de Direito Tributário I e, para minha felicidade, fui aprovada.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

A monitoria é uma atividade que beneficia todas as partes da relação: a) o 

professor orientador que dispõe de um aluno para contribuir em momentos de dúvidas, 

apresentando jurisprudências e temas correlatos com aqueles trabalhados em sala de 

aula; b) O aluno a quem é direcionada a monitoria, pois tem esse conteúdo 
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suplementar; c) E por último, o aluno monitor, que descobre a importância de 

habilidades como organização e dedicação. Além de poder vivenciar um pouco da 

docência, aprender um pouco mais, pois a cada aula e dúvida suscitada, olhamos 

aquele tema sob variadas perspectivas.  

 

1.3 METODOLOGIA 

 

O objetivo principal da atividade é o aprendizado do discente, promovendo 

segurança ao aluno sobre o tema, para que ele se sinta capaz de enfrentar as provas, 

debates e consequentemente, seja um profissional bem capacitado. Por isso, é 

importante a revisitação de temas já abordados em sala, através de resoluções de 

questões. Um ponto que acho muito importante no desenvolvimento dos estudos é a 

produção de mapas mentais, um método de anotação diferente do que aquele 

tradicional apresentado em salas de aulas. 

 

2 DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

Logo em meu primeiro contato com a turma, durante a aula da Professora Maria 

Marconiete, percebi que a jornada que eu começava estava me colocando fora da 

minha zona de conforto, precisei enfrentar a timidez e o receio de não ser boa o 

suficiente ou de não ser capaz. No entanto, com as orientações de Marconiete, sobre 

como elaborar uma revisão, como organizar as questões em slides ou abordar os 

alunos, adquiri mais confiança. Semana a semana, durante as preparações dos 

encontros, percebo quanto aprendizado carregarei dessa experiência. A necessidade 

de manter-se sempre atualizado, principalmente porque o Direito evolui junto com a 

sociedade. A importância do Professor e perceber quanto esforço, tempo, estudo são 

dedicados nas preparações das aulas. Essa atividade, o mais próximo que já estive 

da docência, me mostrou como aprendemos quando ensinamos. 

 

 

 

 

 



 

269 
 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de tudo isso, entendo a monitoria como uma atividade que completa a 

experiência do aluno dentro da graduação, desenvolvendo no monitor habilidades 

diferenciadoras.  

 

5 ACERVO FOTOGRÁFICO 

6  

 

IMAGEM 01: Foto do meu primeiro contato com a monitoria. Virtualmente, em razão da 

pandemia. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA NO PROGRAMA DE MONITORIA UNIPÊ 

 

Curso do Componente Curricular: Direito 

Professor(a) Orientador(a) Maria Marconiete Fernandes Pereira  

Discentes: 

Carolina Maia de Sousa 

 

RESUMO E PALAVRAS CHAVES:  

 

O programa de monitoria é o primeiro contato do aluno com a docência, é uma 

experiência maravilhosa que o monitor tem o privilégio de ver como são feitas de perto 

a atividade da docência tanto em sala de aula como virtualmente. 

 

Palavras-chaves: Experiência. Monitoria. Docência. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O programa de monitoria oferecida pela instituição de ensino UNIPÊ é uma 

experiência de grande valia, pois é o primeiro contato do discente com a profissão da 

docência. Nesse contexto, o aluno monitor passa pelas experiências de tirar as 

dúvidas, fazer a melhor maneira de explicação para cada tipo de aluno, montar um 

questionário e fazer sua resolução junto com os alunos para ver o nível da turma 

quanto ao assunto ministrado em sala de aula. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O aluno que é monitor, nesse tempo de pandemia, passa pela mesma 

dificuldade do professor, exemplos: problemas de conexão, a falta que faz uma sala 

de aula e ver a expressão no rosto dos alunos ao em vez de estar ministrando 

aula/monitoria para uma tela de computador. Nesse viés, abordei acima sobre ver a 

expressão dos alunos, pois quando a pessoa começa a conhecer o aluno já tem uma 

ideia se a turma está aprendendo, se tem alguma dúvida ou se está prestando 

atenção, no computador fica mais difícil de saber pelo fato de que não se vê o rosto 
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dos alunos, às vezes não porque eles não querem aparecer, é pelo fato da internet 

não ficar com a conexão estável; e é aí que o aluno entende o porquê que os 

professores de vez em quando pede para ligarem a câmera ou mesmo o microfone. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O maior objetivo da monitoria é tentar encontrar as melhores maneiras de 

ajudar os alunos a fixarem os conteúdos ministrados em sala de aula pelos 

professores, seja fazendo revisões, seja fazendo mapas mentais, ou até mesmo a 

resolução de questões junto com a revisão, isto é, a cada questão o monitor vai fazer 

uma revisão do tema abordado no enunciado e nas alternativas. Todavia, o monitor 

também tem o objetivo de auxiliar o professor nessas diversas atividades citadas 

anteriormente. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

Como dito anteriormente, o aluno monitor deve encontrar a melhor maneira de 

transmitir o conteúdo para cada tipo de aluno/turma, e para isso o monitor vai se 

adequando a cada tipo de sala e período, por exemplo, quando se é monitor das 

turmas da manhã e está em regime presencial, as monitorias geralmente são 

marcadas semanalmente um dia por semana para se ter o encontro com o monitor 

presencialmente em uma das salas da instituição no turno da manhã após as aulas, 

no caso eram marcadas a partir das 11:10. Já no caso das turmas da noite, esse 

horário passa a ser antes das aulas começarem e dependendo da turma pode ser 

colocado a partir de 17:30 ou 18h. O que se faz nas monitorias presenciais com dia 

marcado? Pode ser feita revisões utilizando o quadro branco para colocar tópicos, ou 

o uso de slides pelo Datashow, pode ser feita a resolução de questões. Foi mostrado 

no texto sobre monitoria presencial, agora será posto aqui a monitoria virtual. No 

regime virtual a situação muda, primeiramente o aluno tem que aprender a utilizar as 

ferramentas oferecidas pelo BlackBoard – que é a utilizada pela instituição atualmente 

– e a depender do turno e do período novamente, arranjar maneiras de se passar o 

conteúdo. No meu caso, sou monitora de Direito Tributário I nas turmas da noite, os 

alunos, em sua maioria, trabalham ou já tem estágio, sendo assim fica inviável fazer 
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monitorias no período da tarde, pela manhã tenho minhas aulas e se for no turno da 

noite antes das aulas começarem provavelmente, se o instrumento do aluno for um 

notebook a bateria talvez não aguente para as aulas, além de ser um meio muito 

cansativo para os alunos passarem muito tempo sentados em frente a uma tela de 

computador; minha solução foi acompanhar e auxiliar a professora orientadora 

durante as aulas ministradas por ela, e quando os alunos tiverem interesse em uma 

monitoria a parte marco dia e hora com eles e deixo gravada para que todos tenham 

acesso. E por que não faz as monitorias a tarde gravadas? Porque os alunos já tem 

as aulas normais da grade para estudar e ficar assistindo vídeos querendo ou não é 

cansativo, principalmente se a internet não ajudar com a conexão. Nesse viés, durante 

a aula da professora, ela tira uns minutos para que eu possa fazer resoluções de 

questões e tirar dúvidas dos alunos quando me mandam mensagens pelo aplicativo 

do WhatsApp. 

 

2 DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

No UNIPÊ tive e ainda estou tendo o privilégio de ter monitorias no regime 

presencial e virtual. Minha primeira experiência como monitora foi no primeiro 

semestre de 2018 com a disciplina de Economia.  

Atualmente sou monitora da professora Maria Marconiete Fernandes Pereira, 

também considero uma profissional de excelência, além de ministrar aulas 

maravilhosas, também é uma ótima orientadora. Na disciplina de Direito Tributário I, 

tive o privilégio de aprender a manusear o BlackBoard tanto no período de 2020.1 

como no presente período. Dessa forma, com essa professora estou tendo a 

experiência das aulas virtuais, criar sessões quando necessário, fazer upload de 

arquivos, colocar link de livros da Minha Biblioteca, além de tudo isso, estou tendo 

minha primeira experiência com Resumo Expandido. Como já foi dito em outro tópico, 

não faço muitas monitorias a parte da aula por causa do tempo meu e dos alunos, 

porém arrumei junto com a professora uma maneira de poder fazer as atividades da 

monitoria tirando um tempo de sua aula. 

Sendo assim, sempre tenho o prazer de ter excelentes orientadores nas 

disciplinas que faço parte da monitoria, sempre querendo ajudar o aluno da melhor 

forma possível. 



 

273 
 

2 ACERVO FOTOGRÁTICO 

3  

 

Vencedores do Kahoot.it, primeiro, segundo e terceiro lugares. P2 – E de 2018.2. 

 

Top 5 do Kahoot.it do P2 – E em 2018.2 
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Treinamento da monitoria de 2020.1 
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MONITORIA REMOTA EM TEMPOS DA PANDEMIA: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

Curso do componente curricular: Assistência Integral de Enfermagem À Saúde da 

Mulher e do RN 

Professor (a) Orientador (a): Wilma Ferreira Guedes Rodrigues  

Discentes:  

Katarina Melany Zominho Carvalho  

Rayane Salvino da Siiva 

Vitória Medeiros de Pontes 

 

RESUMO 

 

Objetivo: relatar a experiência de monitores usando tecnologia para aprendizagem 

no ensino remoto. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, vivenciada por 

discentes monitoras no contexto de pandemia. Descrição da experiência: A 

adaptação para um novo contexto de monitorias realizadas por meio de plataformas 

online. Resultados e Discussões: algumas tecnologias: roteiros de estudo, 

exercícios e vídeos resultaram de forma construtiva tanto para os alunos como para 

monitores. Conclusão: Apesar das dificuldades, os monitores se reinventaram no 

ensino remoto. 

 

Palavras chaves: Monitorias; Educação em Enfermagem; Isolamento Social. 

 

Introdução 

 

A monitoria é uma modalidade de ensino e aprendizagem que favorece a tríade 

ensino, pesquisa e extensão, contribuindo para o desenvolvimento dos discentes, 

bem como fortalece o vínculo entre teoria e prática (CHAVES, 2020). Muitos são os 

desafios enfrentados por discentes monitores, para adesão de alunos nas práticas de 

monitoria, ficando este desafio, ainda mais potencializado quando se precisa 

reinventar a prática. Esta realidade se fez presente, diante da pandemia do novo 
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Corona Vírus, em que o Ministério da Educação (MEC) se manifestou sobre a 

substituição das aulas presenciais por aulas digitais (BRASIL,2020). 

       A nova realidade, muda as práticas pedagógicas típicas dos ambientes físicos 

para modo remoto. O que não foi diferente para discentes monitores que também 

tiveram que se reinventar diante da nova realidade. Diante disso este estudo tem o 

objetivo relatar a experiência de monitores usando tecnologia para aprendizagem dos 

discentes no ensino remoto. 

 

Relato da Experiência 

 

A pandemia, foi um desafio, a partir da adaptação de um novo cenário em que 

as tecnologias para o aprendizado na disciplina de saúde da mulher e recém-nascidos 

do curso de enfermagem do UNIPE que tiveram que ser reinventadas, dando lugar a 

novo cenário. Diante disso, as monitoras desenvolveram estratégias para agregar 

valor ao ensino remoto: Todas as etapas aconteceram, a partir de um cronograma 

com atividades a serem desenvolvidas e para auxiliar, também foi disponibilizado 

roteiros de estudo, exercícios, resumos, bem como, vídeos de monitoras simulando a 

prática no laboratório. Todas essas tecnologias foram disponibilizadas para os alunos 

através do uso de slide e vídeos. As dificuldades foram sanadas, como criação dos 

grupos de whatzaap, maior vínculo com a turma, momentos descontraídos e consultas 

individual o que facilitou a comunicação.  

 

Resultados 

 

Com as novas estratégias de adaptação, percebeu-se que os alunos que antes 

eram, escassos nas aulas de monitorias, voltaram a participar de forma mais 

frequentes, dando feedbacks positivos, com melhor comunicação entre monitores e 

alunos.  

 

Considerações Finais 

 

Com o novo método de monitorias online, os monitores tiveram que buscar 

meios que pudessem proporcionar a participação e um feedback positivo. Apesar das 
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dificuldades encontradas, alguns métodos abordados resultaram de forma construtiva 

tanto para os alunos como para os monitores. 

 

ACERVO FOTOGRÁFICO 
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MONITORIA DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO CONTEXTO DA PANDEMIA:  

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Curso do Componente Curricular: Enfermagem  

Professor(a) Orientador(a): Albertina Martins Gonçalves 

Discentes: 

Débora Fontes Santos 

Kelly Emanuely da Silva 

Vanessa da Silva 

 

Introdução:  

 

A monitoria acadêmica é uma ferramenta pedagógica em que o monitor e o 

discente têm a oportunidade de expandir os conhecimentos, retirar dúvidas, fortalecer 

as habilidades teórico-práticas e sanar dúvidas inerentes a uma área do 

conhecimento. Sendo assim esse trabalho tem por objetivo relatar a experiência das 

discentes-monitoras do curso de enfermagem na disciplina de “assistência de 

enfermagem à saúde da criança e do adolescente” no contexto da pandemia de 

COVID-19. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, construído 

a partir da vivência de acadêmicas do 8° período do curso de enfermagem do Centro 

Universitário de João Pessoa-UNIPÊ durante a monitoria realizada no período de 

2020.1  no período de março a junho de 2020, e 2020.2 de setembro a dezembro, na 

disciplina de “assistência de enfermagem a saúde da criança e do adolescente” para 

os alunos do 6° período.  

 

Descrição da experiência:  

 

A enfermagem é um curso com atividades teóricas e práticas, devido ao 

contexto da pandemia de COVID-19 as atividades presenciais foram brutalmente 

interrompidas o que gera impactos negativos a comunidade acadêmica a curto, médio 

e longo prazos. Para contornar essa situação, devido ao cenário atual, e manter as 

atividades sem haver uma sensação tão grande de estagnação as faculdades 
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adotaram o ensino remoto emergencial que se apoiaram em diversas plataformas 

online que necessitaram reestruturar as salas convencionais, principalmente no curso 

de enfermagem. Além das aulas síncronas e assíncronas, os docentes não pararam 

as atividades de monitoria, e por isso estratégias pedagógicas teórico-práticas de 

ensino remoto emergencial em enfermagem foram implementadas.  

 

Resultados e Discussão:  

 

Nesse primeiro semestre tudo era novo e desconhecido, além disso, o desafio 

de gravar aulas em casa sem o material necessário foi um obstáculo enorme para o 

entendimento da prática para os alunos ouvintes, porém, isso gerou a habilidade 

criativa na monitora que tinha como objetivo sanar as dúvidas apesar de todas as 

dificuldades do cenário atual. Para ministração dessas atividades remotas, houve o 

auxílio da plataforma do Blackboard e gravações de aulas na Clínica Escola Florence 

Nightingale-COLACE com o apoio dos materiais, dos manequins e da estrutura 

necessária para realizar os procedimentos, além da elaboração de slides e roteiros 

teórico-práticos. Essa nossa possibilidade otimizou a forma de aprendizado para os 

alunos que agora poderiam ter uma visão da prática com os materiais ideais. 

 

Considerações finais:  

 

A vivência em ser um monitor em tempos de pandemia despertou nas alunas o caráter 

crítico e criativo, além de despertar o lado da docência e de habilidades tecnológicas 

de ensino. Portanto, a experiência foi demasiadamente positiva apesar de todos os 

desafios. 

 

Palavras-chave: Assistência Integral à Saúde da Criança e do Adolescente; 

Enfermagem; Educação em enfermagem; Ensino Online.  
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ACERVO FOTOGRÁTICO 

 

Figura 1- Print da primeira vídeo aula introdutória sobre Exame Físico Geral na 

Pediatria 

 

 

Figura 2- Print da vídeo aula sobre RCP na Pediatria 
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VIVÊNCIA DO PROGRAMA DE MONITORIA EM TEMPOS DE 

PANDEMIA:  

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Curso do componente curricular: Fisioterapia 

Professor(a) orientador(a): Meryeli Santos de Araújo 

Discentes: 

Ellen Beatriz da Silva Araújo 

Larissa Alves Brasil 

 

1 INTRODUÇÃO:  

 

A prática da monitoria na graduação, é de notória importância para o processo 

de aprendizagem do aluno, já que por meio dessa oportunidade, o estudante pode 

compartilhar conhecimento, aprofundar os estudos e iniciar a sua experiência com a 

docência. Por meio dela, o aluno pode vivenciar o processo de ensino-aprendizagem, 

as dificuldades e, principalmente na atualidade com a pandemia do COVID 19, os 

desafios que foram impostos para garantir a qualidade da aprendizagem.  

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO:  

 

Este relato de experiência consiste na apresentação das atividades 

desenvolvidas pelas discentes monitoras das disciplinas das práticas instrumentais no 

programa de monitoria do UNIPÊ, referentes ao ensino à distância realizado no tempo 

de pandemia do COVID-19. 

 

1.2OBJETIVOS: 

 

Apresentar as experiências vivenciadas no programa de monitoria do Centro 

Universitário -UNIPÊ no semestre 2020.2 em tempos de pandemia do COVID-19 e 

ressaltar a importância da continuidade da educação e do ensino por meios digitais. 
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1.3METODOLOGIA: 

 

A vivência do Programa de monitoria nas disciplinas foi realizada com 

aproximadamente 60 alunos das turmas do 4° período de fisioterapia e ministrada por 

duas discentes do 7° período. Como modelo de ensino-aprendizagem foi realizado 

por meio de demonstrações práticas das principais técnicas, elaboração de vídeos, 

criando reflexões sobre a intervenção nas áreas de atuação da fisioterapia. Também 

foram desenvolvidas atividades extraclasse por meio de aulas teóricas, indicação de 

leituras, planejamento de materiais didáticos e plantões de dúvidas, todas por meio 

da plataforma Blackboard. 

 

2 DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: 

 

A monitoria é um procedimento pedagógico, pois tem demonstrado sua 

importância e atende às dimensões “política, técnica, e humana da prática 

pedagógica”. Desta forma, toda experiência que aborde a prática de monitoria é muito 

válida para monitores e alunos, incentivando a participação ativa de ambos na 

aprendizagem. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 

As atividades realizadas pela plataforma digital permitiram uma facilitação da 

aprendizagem dos alunos, por meio do esclarecimento de dúvidas e do 

aprofundamento nos estudos, além de ser uma oportunidade para o aluno monitor 

desenvolver competências e habilidades no ensino. Apesar das dificuldades de 

desenvolvimento das atividades pelo meios digitais, os alunos apresentaram-se 

empenhados na participação nos encontros de monitoria e buscaram remediar as 

consequências da ausência de práticas presenciais.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

 

Diante do exposto, nota-se a importância da vivência da prática de monitoria 

no tempo de pandemia, tendo em vista que as monitoras precisaram desenvolver 
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novas formas de ensino e lidar com os desafios do processo de aprendizagem. Desta 

forma, ambos, monitores e alunos, foram beneficiados na execução das atividades. 

 



 

 
 

 


