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APRESENTAÇÃO 
 
 
 

O presente volume apresenta resultados do III 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 18 e 19 de novembro de 2021, de forma 
híbrida, e com a temática: Inovação e Empreendedorismo 
Transformadores.  
 
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 6 
EIXO 2 – PESQUISA, GRUPOS DE ESTUDO OU GRUPOS DE 
PESQUISA 

218 

EIXO 3 – MONITORIA 317 
EIXO 4 – LIGAS ACADÊMICAS 353 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EIXO 1 - EXTENSÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7 
 

ADMINISTRAÇÃO PARA TODOS 

 

Curso promotor do projeto: Administração 

Cursos integrados: Ciências Contábeis, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Logística, 

Marketing 

Coordenador(a): Gislene Pereira da Silva 

Colaboradores(as): Ionara Saraí Ferreira Nóbrega Diniz 

Discentes:  

Marcelle Montenegro de Almeida Lima 

Brenda Ursulina de Almeida Sousa 

Yasmim dos Santos 

Vinícius de Lima Torres Leite 

Jonathan Cleiton Batista da Silva 

 

Período no qual o aluno pode participar: do 2º em diante 

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

colaboradores – UNIPÊ (  ) Outros, Quais? 

Local onde o projeto se desenvolve: as atividades têm sido realizadas de forma remota, desde que 

eclodiu a pandemia, inicialmente por meio da plataforma Blackboard Collaborate, atualmente, pelo 

Zoom, anteriormente eram utilizadas salas de aula no Campus do Unipê 

 

Resumo 

 

Como proposta de extensão universitária, o Administração para Todos adota um modelo alternativo 

para capacitação de jovens e adultos carentes, principalmente, das periferias dos centros urbanos, que 

se encontram desempregados, oportunizando o seu ingresso no mercado de trabalho. Parte do 

princípio que o fator de maior limitação desse público para ingressar no concorrido mercado de 

trabalho está diretamente vinculado, tanto ao baixo nível instrucional, como também à pouca ou 

quase nenhuma qualificação profissional. Baseia-se na premissa da Responsabilidade Social das 

universidades, através de uma parceria dessas entidades fortalecida pelo apoio às comunidades 

carentes. O projeto é desenvolvido semestralmente com o envolvimento dos discentes dos cursos da 

UBtech Business, que assumem o papel de instrutores e socializadores de conhecimento, os quais 

recebem capacitação pedagógica e formação específica dos docentes participantes, nas áreas dos 

cursos oferecidos, tais como administração; contabilidade; gestão de recursos humanos; técnicas de 
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vendas e atendimento, logística, gestão pública e, gestão de pessoas. Sua finalidade é contribuir para 

o fortalecimento da relação existente entre a instituição e a comunidade, além de influenciar, de forma 

positiva, a capacitação profissional e a inserção de jovens no mercado de trabalho, com vistas a gerar, 

assim, resultados estruturantes para todos os envolvidos. 

 

Palavras-chave: Mercado de Trabalho. Qualificação. Gestão e Negócios. 

 

Objetivos geral e específicos:  

 

De forma geral, oferecer cursos de capacitação, por meio da extensão institucional, às comunidades 

carentes, a fim de proporcionar oportunidades de inserção no mercado de trabalho, agindo, portanto, 

como agente de transformação social por meio da educação. De forma específica: desenvolver nos 

alunos da graduação a capacidade de ministrar aulas, pondo em prática os conhecimentos adquiridos 

em sala, desenvolvendo, assim, sua capacidade e desejo de obtenção de maiores informações, bem 

como despertando a vontade de continuar os estudos; promover, junto às comunidades carentes, 

onde são poucas as oportunidades de cursar a universidade, um programa de qualificação profissional 

que possibilite a esse público maiores oportunidades de ingressar no mercado de trabalho; colaborar 

com a aproximação da Instituição de Ensino Superior e a Comunidade no intuito de fortalecer ambas 

as partes. 

 

Metodologia de execução:  

 

Os cursos desenvolvidos no projeto Administração para Todos trazem noções básicas em sete áreas, 

são elas: Assistente Administrativo; Noções em Gestão de Pessoas; Excelência em Vendas e 

Atendimento; Gestão Empreendedora de Micronegócios, Noções Gerais em Logística, Noções Gerais 

em Gestão Pública e Assistente Contábil. O projeto oferta, anualmente, pelo menos 700 vagas, que 

são distribuídas entre os sete cursos distintos, a depender da demanda do semestre, sendo o curso de 

Assistente Administrativo o de maior procura. A cada semestre é realizada a seleção dos discentes da 

Instituição que deverão participar do projeto como instrutores. Eles são selecionados a partir da 

publicação de edital específico de extensão universitária, o qual impõe, como requisitos, a realização 

de uma prova oral e submeter-se a uma entrevista, que é realizada por um avaliador, que pode ser o 

coordenador do projeto ou os demais docentes participantes. No momento da entrevista, o discente 

é avaliado em relação à sua disponibilidade, participação em outros projetos da instituição ou de 

outras instituições, ao nível de interesse, levando-se em consideração a experiência com situações de 
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comunicação em público. A partir da seleção, os discentes recebem a capacitação pedagógica e a 

formação específica pelos docentes da instituição, distribuídas pelas quantidades de horas 

empregadas e áreas específicas. Realizada a seleção, capacitação e formação dos discentes, é 

publicado, no portal institucional, a abertura das vagas destinadas à comunidade externa, para a 

inscrição nos cursos oferecidos. Os candidatos às vagas devem estar atentos aos requisitos mínimos 

estabelecidos em edital e após a realização do curso são certificados para efeito de currículo. 

  

Resultados alcançados/esperados:  

 

Em cada semestre, participam, aproximadamente, 350 pessoas da comunidade, totalizando mais de 

11 mil pessoas da comunidade já impactadas pelos serviços prestados pelo Administração para Todos 

ao longo dos seus anos de execução. A cada semestre, um terço dos participantes conseguem entrar 

no mercado de trabalho. Com relação aos discentes, metade deles conseguem emprego devido às 

competências desenvolvidas no projeto. Desde 2017.1, o Administração para Todos também atende a 

uma demanda interna da instituição, realizando atualização profissional com os colaboradores da 

própria Unipê. No tocante à FUNAD, uma das nossas parceiras, cerca de 20 pessoas com deficiências 

são beneficiadas por semestre. Além disso, muitos dos membros da comunidade que participam do 

projeto, acabam por ingressar em cursos de graduação da Unipê nos semestres posteriores. 

 

Cronograma de execução do projeto: os encontros acontecem aos sábados, das 09h às 12h. 

 

Acervo fotográfico:  
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Figura 1 - Atividade do projeto 

Fonte: acervo próprio (2019) 
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Figura 2 e 3 - Atividade do projeto 

Fonte: acervo próprio (2019) 
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Figura 4 - Atividade do projeto 

Fonte: acervo próprio (2019) 

 

 
Figura 5 - Atividade do projeto  

Fonte: acervo próprio (2019)  
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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. Viviano de Sousa Medeiros 

Colaboradores(as): Prof. Leonardo Ângelo Virginio Souto 

Coordenadores Discentes: 

José Lopes Sobrinho Neto 

Vinícius Bezerra Cavalcanti Centurion 

 

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 Unipê 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, e 

equipamentos e peças defeituosas são encaminhados para empresas de reciclagem de 
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eletrônicos. Além da vertente principal de montagem e doação de computadores à 

comunidade, o AID está buscando inovar-se, e em 2022 trará novidades como equipes de 

pesquisa em reciclagem de material de informática, e parcerias com professores e alunos de 

outros cursos da Unipê para o desenvolvimento de projetos de pesquisa em áreas como 

eletrônica, automação, fundição de metais e produção de material de arte. 

 

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. 
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Metodologia de execução:  

 

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

nos fluxos abaixo. Paralelamente, desempenhamos aulas de capacitação.  

 

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: 
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Recepção de doação de equipamentos     Doação de equipamento 

para recondicionamento     para estudante Unipê de Engenharia 

Civil  

 

 

Divulgação das atividades e campanhas nas redes sociais 
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Divulgação das atividades e campanhas nas redes sociais 
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PROJETO APOLÔNIAS DA PARAIBA 

 

Curso promotor do projeto: Odontologia 

Curso integrado: Curso de design de moda 

Coordenador(a): Prof. Rachel Christina de Queiroz Pinheiro, Prof. Jacqueline Duarte Rocha 

Colaboradores(as):  Prof. Patrícia Peixe, Prof. Valesca  

Discentes: 

Camila Soares  

Erika Danyelle Alves Andrade 

Emanuele Paloma da Costa Brandão 

Iala Alves Rodrigues 

Mayara Rebeca Martins Viana 

Mirela Luíza Córdula Duarte 

 Sara Pires Dantas 

 

Resumo 

 

Santa Apolônia, atualmente a padroeira da Odontologia e dos que sofrem com problemas 

bucais, dá nome ao projeto de extensão que busca reabilitar o sorriso de mulheres vítimas da 

violência doméstica, elevando a autoestima e favorecendo a reinserção no meio social e no 

mercado de trabalho. Esse projeto é desenvolvido pelos estudantes de graduação em 

Odontologia do Centro Universitário de João Pessoa, UNIPÊ e do curso de Design de Moda, 

onde estudantes e professores cooperam para a recuperação da saúde oral, empoderando as 

mulheres no tocante aos conhecimentos de moda, comportamento e postura, tendo como 

objetivo comum o restabelecimento do sorriso pleno, como produto de uma mulher 

resgatada e com autoestima elevada. Essa iniciativa existe desde 2017, e já contemplou um 

número significativo de mulheres residentes do distrito agrícola de Lerolândia, município de 

Santa Rita-PB. Todas apresentaram perdas dentárias significativas, tendodentre as indicações 

de tratamento odontológico: dentística, periodontia, cirurgia e prótese. 

 

Período no qual o aluno pode participar: do 7° ao 10° período 
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Público alvo beneficiários do projeto: Mulheres vítimas de violência doméstica do município 

de Santa Rita-PB. 

Local onde o projeto se desenvolve: Clínica-Escola de Odontologia do Unipê. Água Fria, João 

Pessoa-PB, CEP: 58033-455. 

 

Objetivo do projeto:  

 

Reabilitar o sorriso e também a cavidade oral como um todo, de mulheres que foram vítimas 

de violência doméstica, resgatando sua autoestima e inclui-las no mercado de trabalho com 

auxílio das oficinas ofertadas pelo curso colaborador do projeto, design de moda. 

 

Metodologia de execução:  

 

O presente projeto denominado Apolônias da Paraíba, proporciona tratamento odontológico 

gratuito a mulheres vítimas de violência doméstica. Além disso, busca elevar a autoestima e 

trazer autonomia para essas mulheres. O projeto é realizado em parceria com o curso de 

Design de Moda e o curso de Odontologia, onde são realizados atendimentos odontológicos, 

dentre eles procedimentos das áreas de: dentística, periodontia, endodontia, cirurgia e 

prótese dentária, em seguida oficinas ministradas por alunas do curso de Moda, são 

realizados. Os encontros ocorrem todas as quintas, das 14 às 16 horas, no Centro Universitário 

de João Pessoa- Unipê. 

 

Cronograma de execução do projeto: 

Encontros semanais, às quintas-feiras, das 13:50 às 16:20. 
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ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA (ASCD) 

 

Curso promotor do projeto: Enfermagem 

Cursos integrados: fisioterapia, odontologia, fonoaudiologia  

Coordenadora: Profa. Ma. Aline Freire Falcão 

Matrícula: 003673 

Curso ao qual é vinculado: ENFERMAGEM 

Titulação: Mestre em Educação 

Telefone (83) 98829-8508;  

E-mail: aline.falcao@unipe.edu.br 

Colaboradores: Thalys Maynnard Costa Ferreira e Jeferson Barbosa Silva 

Discentes:  

Élida Pacote Gonçalves 

Isabela Silva Cavalcanti 

Marciely Muniz 

Sylvania Sonnally da Silva 

Tatiana Andrade Pessoa 

Tatiane Maria de Jesus Souza Ferreira 

Vanessa de França Moura 

 

Período no qual o aluno pode participar: A partir do 5º período, cursando a disciplina de 

saúde da criança. 

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

colaboradores – UNIPÊ (  ) Outros, Quais? 

Local onde o projeto se desenvolve: Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ, na clínica 

escola do curso de fisioterapia, Bloco G, sala 125. 

 

Resumo 

 

O Projeto de Atenção à Saúde da Criança com Deficiência (ASCD) tem como objetivo 

desenvolver e implementar práticas de cuidado à criança com deficiência na faixa etária de 0 
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a 10 anos de idade, através de ações educativas, da consulta de acompanhamento do 

Crescimento e Desenvolvimento (CD) e de ofertas de atividades lúdicas. É realizado no Centro 

Universitário de João Pessoa – UNIPÊ, localizado no município de João Pessoa, Estado da 

Paraíba – PB durante o ano letivo. A metodologia é baseada nas seguintes etapas 

operacionais: Sensibilização e capacitação dos discentes participantes do projeto; 

Aproximação do público alvo; Implementação da consulta de acompanhamento do 

Crescimento e Desenvolvimento (CD), Organização e produção do conhecimento científico. A 

avaliação dos discentes colaboradores se dá de maneira contínua durante todo o período de 

vigência do projeto, considerando aspectos como: responsabilidade, participação, 

disponibilidade, compromisso, atividade e assiduidade frente as atividades propostas. São 

avaliados ainda, o desempenho dos alunos a partir das discussões programadas, o 

cumprimento de prazos, o exercício efetivo de suas atividades e construções conjuntas na 

perspectiva da avaliação formativa, para que se analise de maneira consistente o empenho a 

partir do alcance das ações e dos resultados conquistados. 

 

Palavras-chave: Criança. Cuidado. Deficiência. Enfermagem. 

 

Objetivos 

 

Objetivo Geral 

• Desenvolver e implementar práticas de cuidado à criança com deficiência na faixa 

etária de 0 a 10 anos de idade, através de ações educativas, da consulta de 

acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento (CD) e de ofertas de atividades 

lúdicas.  

 

Objetivos Específicos 

• Utilizar a consulta de Crescimento e Desenvolvimento (CD) como proposta de cuidado 

capaz de acolher e assistir à criança com deficiência, baseando-se na promoção, 

proteção e recuperação da saúde. 

• Oportunizar espaços para discussão e reflexões acerca do paradigma da Atenção à 

saúde à criança com deficiência; 
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• Sensibilizar os discentes e profissionais de enfermagem para a importância das práticas 

de cuidado na atenção à saúde da criança com deficiência com uma abordagem 

voltada para as crianças com deficiência e cuidadores. 

• Ampliar o cuidado de enfermagem ao cuidador, fazendo um atendimento global da 

família. 

 

Metodologia de execução 

 

O projeto funciona na clínica escola de fisioterapia do UNIPE nas quartas-feiras, no período 

vespertino, das 14 às 17 horas, por meio de um atendimento multidisciplinar, sendo a equipe 

composta por acadêmicos dos cursos de enfermagem, fisioterapia, odontologia e 

fonoaudiologia; prestando os serviços de reabilitação e assistência à criança com deficiência, 

como também assistência aos familiares das crianças. 

 

Resultados alcançados/esperados 

 

O projeto atendeu a 22 crianças e suas famílias, mas devido a pandemia do COVID-19, os 

atendimentos tiveram que ser suspensos entre os semestres 2020.1 até 2021.1, retornando 

presencialmente em 2021.2. Durante esse tempo que não houve atendimento presencial foi 

criado um grupo de WhatsApp, houve a produção de vídeos para os cuidados em casa, criou-

se o Instagram do projeto, as comunicações foram realizadas via WhatsApp e aulas home 

office. Com o retorno dos atendimentos em 2021.2, contamos com a volta de apenas 03 

crianças. 

 

Cronograma de execução do projeto 
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DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES RESPONSÁVEL DATAS 

➢ Acolhida: alunos novatos e veteranos do projeto Aline e 

Todas alunas 

14/09/2021 

➢ Revisar: SSVV e medidas antropométricas em 

Pediatria: pontos importantes  

➢ Revisar: Marcos do Crescimento e Desenvolvimento 

infantil: pontos importantes 

Thalys e 

Todas alunas 

Remoto 

Black 

15/09/2021 

10:30Hs 

➢ Evento de Responsabilidade Social: Apresentar de 

forma resumida o que é o projeto e o benefício para 

a comunidade 

Extensionistas 21/09/2021 

(M/T) 

➢ Resgate dos prontuários das crianças; 

➢ Divulgar o início das consultas na clínica de 

fisioterapia pelo WhatsApp: elaborar um texto de 

boas vidas para as mães. 

➢ Ajustar as datas de aniversário das crianças, mães, 

alunas, professores do projeto, organizar posts para 

as devidas datas. 

➢ Atendimento na clínica escola de fisioterapia: utilizar 

o instrumento de Plano de cuidados para trabalhar 

individualmente cada criança. 

Aline e Alunas 

G2 

23/09/2021 

14-17hrs 

Atividade remota: Material no Instagram Thalys e 

Alunas  

G3 

29/09/2021 

 

Atendimento na clínica escola de fisioterapia: utilizar o 

instrumento de Plano de cuidados para trabalhar 

individualmente cada criança;  

Organizar festa do dia das crianças 

Jeferson e 

Alunas  

G1 

06/10/2021 

➢ Festa do dia das crianças: execução Todos 13/10/2021 
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Acervo fotográfico 

➢ Atendimento na clínica escola de fisioterapia: utilizar 

o instrumento de Plano de cuidados para trabalhar 

individualmente cada criança 

Aline e Alunas  

G3 

20/10/2021 

14-17hrs 

➢ Organizar material para o encontro de Monitoria, 

Pesquisa e Extensão. 

Thalys e 

Alunas 

G1  

27/10/2021 

 

➢ Atendimento na clínica escola de fisioterapia: utilizar 

o instrumento de Plano de cuidados para trabalhar 

individualmente cada criança 

Jeferson e 

Alunas 

G2  

03/11/2021 

14-17hrs 

➢ Atendimento na clínica escola de fisioterapia: utilizar 

o instrumento de Plano de cuidados para trabalhar 

individualmente cada criança 

Aline e Alunas  

G3 

10/11/2021 

14-17hrs 

➢ Encontro de Monitoria, Pesquisa e Extensão Todos 

 

17 e 

18/11/21 

➢ Atividade remota: Material no Instagram Thalys e 

Alunos  

G1 

24/11/2021 

➢ Atendimento na clínica escola de fisioterapia: utilizar 

o instrumento de Plano de cuidados para trabalhar 

individualmente cada criança 

Jeferson e 

Alunas 

G2  

08/12/2021 

14-17hrs 

➢ Confraternização de natal Todos 15/12/2021 
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AVALIAÇÃO E REABILITAÇÃO DE GRUPO EM VOZ CLÍNICA E PROFISSIONAL 

 

Curso promotor do projeto: Fonoaudiologia  

Coordenador(a): Larissa Nadjara Alves Almeida 

Colaboradores(as): Rafael Nóbrega Bandeira 

Discentes:  

Rebbeka Avelino Alves Silva 

Maria Liciane Gomes Pereira 

Vinícius Eduardo Victor de Almeida 

Maria Vitória Franklin Fernandes 

Ester da Trindade Duarte 

 

Período no qual o aluno pode participar: 3º período 

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

colaboradores – UNIPÊ  

Local onde o projeto se desenvolve: Clínica-escola de Fonoaudiologia do Centro Universitário 

de João Pessoa - UNIPÊ, Bloco G.  

 

Resumo:  

 

Objetivos geral e específicos: Oferecer fonoterapia vocal de grupo para reabilitação da 

disfonia e/ou aperfeiçoamento vocal.  

 

Metodologia de execução:  

 

Após divulgação do projeto em mídias sociais, os interessados, sejam indivíduos adultos e 

idosos com alterações vocais, profissionais que utilizam a voz como instrumento de trabalho, 

transsexuais, entre outros, entram em contato pela rede social ou com a Clínica-Escola de 

Fonoaudiologia – UNIPÊ e recebem informações sobre o projeto, dias e horários de 

atendimento.  
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A cada semestre, são abertas cerca de 20 vagas, direcionadas à um grupo diagnóstico 

diferente. Já foram atendidos cantores clássicos e modernos, amadores e profissionais, idosos 

com Doença de Parkinson, professores, estudantes de Jornalismo, estudantes de Direito e 

homens e mulheres transsexuais. Também são produzidos conteúdos e realizados eventos 

com palestras que abordam principalmente temas relacionados ao aperfeiçoamento vocal e 

são direcionados à população em geral. 

 

O projeto acontece na Clínica-escola de Fonoaudiologia do UNIPÊ, nas quartas e quintas-feiras 

a tarde. No semestre atual (2021.2) firmou-se parceria com o Ambulatório de Transsexuais do 

Hospital Clementino Fraga, referência na assistência à transsexuais no estado da Paraíba, que 

conta com uma equipe multidisciplinar, mas que ainda não tinha inserido a Fonoaudiologia.  

 

Foi realizada uma triagem inicial em busca de interessados no atendimento em grupo para a 

voz e estão sendo realizadas as avaliações, por meio da avaliação multidimensional da voz, 

realizando-se gravação da voz no Laboratório de Análise Acústica da Voz - UNIPÊ, e aplicação 

de instrumentos estruturados e validados: Protocolo de Triagem Vocal adaptado (PTVa), 

Questionário de Qualidade de Vida em Voz (QVV), Índice de Desvantagem Vocal (IDV) e Escala 

de Sintomas Vocais (ESV).  

 

Por conta da grande demanda de avaliações e os cuidados de biossegurança reforçados devido 

à pandemia do COVID-19, planejou-se finalizar as avaliações em 2021.2 e dedicar 2022.1 aos 

atendimentos, em que os indivíduos avaliados serão alocados em grupos terapêuticos e 

passarão por seis sessões de intervenção vocal, com o objetivo de tornar a voz funcional 

pessoal e socialmente, a partir de orientações e aplicação de técnicas vocais. Os tratamentos 

foram realizados através de abordagem eclética, e o programa fundamentado em práticas de 

terapia direta e indireta, com evidências científicas descritas na literatura, de acordo com as 

demandas coletivas. 

 

São realizados encontros semanais dos extensionistas com a coordenadora, para orientação, 

definição das atividades executadas nas sessões, e discussão de casos, estudos e experiências.  
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Resultados alcançados/esperados:  

 

A cada semestre são atendidos no serviço uma média de 35 indivíduos, mas recentemente, 

com situação de pandemia, este número reduziu. Uma estratégia utilizada neste período foi a 

produção de conteúdo para redes sociais e a realização de palestras online. De modo geral, 

mais de 150 indivíduos já participaram da terapia de grupo e mais de 1000 pessoas já tiveram 

acesso às palestras e materiais produzidos na extensão. Histórico do número de beneficiários 

atendidos até 2021.2.  

 

Todos passaram por avaliação vocal, antes do início dos atendimentos, e reavaliação, logo 

após as sessões, para se observar os efeitos da terapia. Ao comparar a avaliação pré e pós 

terapia, observou-se melhora significativa da Qualidade de Vida em Voz, redução da 

desvantagem e dos sintomas vocais, bem como da qualidade vocal, tanto em profissionais da 

voz, quanto em idosos. Os profissionais da voz relataram melhor desempenho no trabalho e 

relacionaram isto à melhor produção vocal. Também houve melhora da autopercepção vocal 

nas pessoas transsexuais, que relataram maior identificação pessoal e aceitação social 

relacionadas à voz, comprovando a efetividade do programa terapêutico para melhoria dos 

citados. Além disso, quando perguntado sua opinião a respeito do programa terapêutico, eles 

demonstraram alto nível de satisfação, visto que maioria deles afirmaram estar muito 

satisfeitos.   

 

Os extensionistas também pontuam os ganhos em participar da extensão, sobretudo pela 

oportunidade da inserção em ambiente terapêutico já nos primeiros períodos do curso, e pela 

experiência de atuar com base em evidências científicas, embasando-se em artigos discutidos 

nos encontros semanais, que possibilita também sua inserção científica. Dessa forma, reforça-

se que o projeto de extensão cumpre seu papel integrando ensino, comunidade e ciência.  

 

Cronograma de execução do projeto:  
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No semestre de 2021, o projeto acontece semanalmente, toda quarta e quinta-feira, nos 

turnos da manhã e tarde. São realizados dois grupos de atendimento por turno. As reuniões 

com os extensionistas são realizadas nas sextas-feiras. 

Acervo fotográfico:  
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BUREAU CRIATIVO DE MARKETING, ECONOMIA CRIATIVA e OBSERVATÓRIO DE CONSUMO 

 

Curso promotor do projeto: Marketing 

Cursos integrados: Administração 

Coordenador(a): Lívia Nogueira Pellizzoni 

Discentes:  

Leslie Luz Farias Lima 

Alessandro Romão do Amaral Filho 

Daisy Karoline Moreira de Oliveira 

Brenda Pereira Cantalice 

Victória Raianne da Silva Rocha 

Laura da Silva Ribeiro 

Darlan Almeida do Nascimento 

 

Período no qual o aluno pode participar: do 1º ao 4º 

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

colaboradores – UNIPÊ (  ) Outros, Quais? 

Local onde o projeto se desenvolve: Ambiente online 

 

RESUMO 

 

Este projeto tem como propósito fomentar o desenvolvimento de empresas locais por meio de 

consultorias técnicas de extensão das áreas de Marketing, Design e Economia Criativa a empresas da 

cidade de João Pessoa. Para isso conta com a participação de docentes e alunos dos cursos de 

Marketing e Administração, com vistas a proporcionar aos alunos a experiência prática profissional, 

fundamentada em análise, diagnóstico e proposição de soluções, fundamentadas na metodologia de 

Design Thinking. Além disso, as atividades promovem a interação dos alunos com o mercado de 

trabalho, na busca de promover soluções de baixo custo e alto impacto para pequenas empresas de 

João Pessoa-PB e ampliar a network.  

 

Palavras-chave: Design Thinking; Consultoria; Desenvolvimento local 
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OBJETIVO 

 

Desenvolver a capacidade técnica e analítica dos discentes na elaboração de soluções para empresas 

do mercado local baseadas na metodologia de Design Thinking. 

 

METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

 

O projeto utiliza como ferramenta de diagnóstico e apresentações de soluções, o Design Thinking 

constituindo quatro etapas. A primeira etapa, denominada “imersão”, consiste na tarefa de pesquisa 

do universo de estudo para levantamento de possíveis problemas identificados pelos alunos na 

empresa estudada. Para isso foram realizadas visitas como cliente oculto e entrevistas com gestores, 

funcionários e clientes. A segunda fase, conhecida como análise e síntese, trata da análise do material 

coletado, em que os alunos compilam as informações obtidas na fase anterior, ao ponto que buscam 

referências e soluções para os problemas identificados (VIANNA, 2012). Na etapa seguinte, chamada 

de ideação, é trabalhada a geração de ideias, tendo como base os resultados das etapas anteriores. 

Tendo em vista a característica multidisciplinar no projeto, além do princípio de co-criação do Design 

Thinking, as etapas de análise do material coletado e geração de ideias é realizado coletivamente entre 

os alunos. Posteriormente, na fase de prototipação, as soluções serão materializadas e os projetos 

serão apresentados aos empresários para serem testadas. Os resultados dos testes serão avaliados e, 

no caso de serem necessárias modificações nos projetos, o processo retorna às etapas anteriores. O 

Design Thinking é um processo flexível que permite que as etapas sejam revisitadas a todo momento 

para o melhoramento das ideias (STICKDORN, 2014). As reuniões acontecem uma vez por semana no 

ambiente virtual do Unipê, além entrevistas em datas combinadas com os gestores. Ademais, os alunos 

também recebem treinamentos específicos por meio de Workshops na área de design e produção de 

conteúdo para mídias sociais. 

 

RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS 

 

O projeto que teve início em 2018. 1 e já desenvolveu projetos para 7 empresas e atualmente está 

atendendo uma empresa de arquitetura de projetos voltado para pessoas de classe baixa. 
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

 

Etapa Prazo 

Imersão até 30/09 

Análise e síntese até 30/10 

Ideação até 18/11 

Prototipação até 01/12 

 

ACERVO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Etapa de Imersão – aluna realizando briefing 

com gestor 

Figura 2. Etapa de Ideação –  proposição de ensaio 

fotográfico para melhorar a imagem da empresa 

Figura 3. Etapa de Prototipação – apresentação do 

ensaio fotográfico realizado pelos alunos 
Figura 4. Workshop sobre desenvolvimento de 

conteúdo para mídias sociais 
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Figura 5. Entrevista com gestoras e apresentação da empresa 
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CENTRO DE ATENDIMENTO JURÍDICO POPULAR – CAJUP 

 

Curso promotor do projeto: Direito 

Coordenador(a): Lucilene Solano de Freitas Martins 

Colaboradora voluntária: Karla Solano de Freitas Martins Medeiros 

Discentes:  

Victor Hugo Martins Gonçalves Filho 

Gabriel Wanderley Lúcio 

Wesley Ferreira de Sousa 

 

Período no qual o aluno pode participar: 

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

e colaboradores – UNIPÊ (  ) Outros, Quais? 

Local onde o projeto se desenvolve:  

 

RESUMO 

 

Centro de Assistência Jurídica Popular, é um projeto de extensão, direcionado aos alunos do 

curso de Direito do Unipê/Cruzeiro do Sul, criado com a finalidade de estender a educação 

acadêmica e cultural, visando ampliar os conceitos teóricos, buscando como resultado a 

transformação Universidade/Sociedade, fortalecendo, desta forma o elo existente entre os 

futuros operadores do direito e a sociedade ao qual futuramente estarão inseridos, enquanto 

profissionais. A concretização do projeto, torna possível ao estudante/extensionista, uma 

noção da realidade social e profissional, em que têm a possibilidade de se ter um 

conhecimento prático, sobre as reais necessidades do cidadão, que serão orientados 

juridicamente, de forma gratuita, e que caso haja necessidade de encaminhamento de 

demanda judicial, será direcionado ao órgão competente. Desta forma, o Cajup, atendente a 

um dos requisitos estabelecidos na Magna Carta, a do acesso a justiça para todos, que, através 

do projeto, passam a obter todas as informações jurídicas necessárias para se chegar a uma 

solução de sua demanda. E, a partir da divulgação do direito, há uma equidade no acesso as 

informações, oportunizado a todos, indistintamente, a optarem por buscarem ou não a justiça 
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para a solução de suas demandas. Antes da Pandemia, o projeto atuava realizando palestras 

sobre os temas mais solicitados nas comunidades, tais como: Direito de Família, 

Previdenciário, Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Maria da Penha e 

Trabalhista. Estas palestras eram realizadas pelos próprios extensionistas, com supervisão, e 

após, eram realizadas conversas individuais, com seus devidos encaminhamentos. Uma outra 

forma de acesso, seriam nos pontos fixos do projeto localizados no CRC e Crás do Cristo 

Redentor, no CRC Mangabeira, no CRC dos Bancários, no CRC do Costa e Silva, na Associação 

Beneficente São José, em Mangabeira VII, na FUNAD, no Crás de Mandacarú, na Ong Luz do 

Mundo, na Ilha do Bispo. E, diante da realização nos núcleos de atendimentos, foram 

realizadas ações sociais, como dia das mães, das crianças. Com a pandemia, as ações foram 

reduzidas, nos limitando a modalidade virtual, em atendimentos tele presenciais, utilizando 

redes de chamada por vídeo, como: WhatsApp, telefone, Instagram e blackboard. Do qual, há 

a continuidade da propagação e esclarecimento de questões jurídicas e seus devidos 

encaminhamentos quando necessários. A abordagem e as técnicas metodológicas adotadas 

para esse projeto de extensão foram qualitativas pelo fato dos temas abordados durante os 

atendimentos possuírem artigos da rede mundial de computadores, leis e jurisprudências da 

Suprema Corte. Os resultados alcançados pelo projeto, ocorrem quando há a realização da 

assessoria, e, através deste, se consegue satisfazer os desejos dos cidadãos que nos procuram 

para a resolução de suas lides. Um outro resultado é o crescimento individual de cada 

extensionista, que, é capacitado, aprende e põe em prática grande parte de seus 

conhecimentos teóricos. O Cajup, é um resultado da interação da Instituição junto aos 

extensionistas com a comunidade, tornando o elo social forte, uma vez que um profissional 

liberal não é nada sem a participação da sociedade ao qual convive. Conhecer sua realidade é 

fundamental para a transformação da mesma 
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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:  

Luciano Claudio Alves da Silva Segundo 

Jeofton Costa Melo 

Rafael da Silva Petrucci Falcão 

Kleber Napoleão Nunes de Oliveira Barros 

Eduardo Augusto Andrade Bezerra Cavalcanti 

Naydlene Vitória Chaves Nunes de Brito 

 

Período no qual o aluno pode participar: Agosto à Dezembro / 2021 

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

e colaboradores – UNIPÊ (  ) Outros, Quais? 

Local onde o projeto se desenvolve: Plataformas virtuais de videoconferência, Plataforma URI 

Online Judge, Plataforma URI Academic, Laboratórios do Centro de Tecnologia do Unipê 

(quando as atividades presenciais retornarem). 

 

Resumo  

 

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 mundialmente. Várias universidades do Brasil desenvolvem projetos com o 

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

• Competições Locais Mensais (afim de realizar treinamento e avaliação continuada das 

equipes); 

• Coding Dojos na categoria Randori; 
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• 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, 2017 e 2021), duas edições da fase local da 

Olimpíada Brasileira de Informática (em 2017 e 2021), 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; 

• 386º lugar nacional (513 equipes participantes) na fase regional da Maratona ACM-

ICPC de 2021; 

• 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 
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autodidata vários 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. 
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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 
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Público atendido em 2020.2, participando das atividades do Clube à distância 

 

 

Webinário “Vagas de TI e Trabalho Remoto em Tempos de COVID-19, com Magno Logan” 
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EDUCAÇÃO E CIDADANIA PARA O CUIDADO NO GESTAR (GEPges) 

 

Curso promotor do projeto: Enfermagem 

Cursos integrados: Enfermagem  

Coordenadora: Profa. Drª Wilma Ferreira Guedes Rodrigues 

Colaboradores: Aline Freire Falcão e Thuly Gleice 

Discentes:  

Isadora Felix Ferreira 

Mayara Eduarda Rodrigues Ferreira 

Priscila Gomes Jacinto 

Carolina Fernanda Gomes de Melo 

Gabriela K. Camacam de Albuquerque 

Samara Ferraz de Sales 

 

Período no qual o aluno pode participar: A partir do 5º período, cursando a disciplina de 

saúde da criança. 

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

colaboradores – UNIPÊ (  ) Outros, Quais? 

Local onde o projeto se desenvolve: A primeira etapa do projeto se desenvolveu no Centro 

Universitário de João Pessoa – UNIPÊ, na clínica escola do curso de enfermagem. 

 

Resumo 

 

As oficinas em saúde para gestantes têm um papel de fortalecer o vínculo entre as gestantes 

e os profissionais de saúde. Portanto esse projeto tem como objetivo: Promover grupos de 

gestantes para desenvolver oficinas complementares e interdisciplinares voltadas para a 

gestação parto e puerperio, identificando temas de interesse a ser objeto de reflexão pelo 

grupo organizado, promovendo assim a saúde da mulher a partir da realidade encontrada. 

Metodologia: Será formado um grupo de gestante que irá ser contemplado com encontros 

que abordará temas centrados na gestação a partir da realidade das mesmas.  Nos encontros 

serão trabalhadas oficinas baseada no guia prático para trabalhos com grupo de gestantes 
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“Gestanto o Gestar” de Elisabete Pereira (2004) que abordarão temas como:  o 

desenvolvimento do bebê; as transformações do corpo e as vivências da gestação; mudanças 

dos hábitos na gestação; a alimentação; a gestação e a atividades física; a gestação e a família; 

refletindo sobre os direitos das gestantes; a participação do pai no processo de gestar; o parto; 

conhecendo a maternidade; o pós-parto e suas vivências; refletindo experiências sobre 

amamentação; cuidando do recém-nascido; planejando uma família. Para cada oficina serão 

indicados três facilitadores para aperfeiçoar a condução e observação necessária para a 

dinâmica e o desenvolvimento do trabalho em grupo. Resultados esperados: O presente 

projeto de extensão busca estabelecer que as oficinas de trabalho proporcionem as gestantes, 

estudantes e outros profissionais um aprofundamento no conhecimento dos temas 

abordados e que são relacionados ao processo de gesta e parir, visa ainda promover a 

interação multidisciplinar com as diversas áreas especificas envolvidas nesse cuidado 

beneficiando a clientela assistida de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde –

SUS. 

 

Palavras-chave: gestante. Comunidade. Atividades educativas. Enfermagem. 

 

Objetivos 

 

3- Objetivo 

 

Promover grupos de gestantes para desenvolver oficinas complementares e interdisciplinares 

voltadas para a gestação, parto e puerpério, identificando temas de interesse a ser objeto de 

reflexão pelo grupo organizado, promovendo assim a saúde da mulher a partir da realidade 

encontrada 

 

4- Objetivos específicos 

 

-Formar grupos de mulheres, que contemplem ações educativas: 

-Promover ações educativas, levando em consideração os aspectos de cidadania; 
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-Preparar a gestante, do ponto de vista da integralidade do cuidado, para a vivência do 

trabalho de parto, parto e pós-parto;  

-Promover autocuidado e cuidados com o bebê, baseado nas necessidades fisiológicas, 

afetivas e sociais e nos determinantes sociais da saúde e da doença. 

 

Metodologia de execução 

 

O projeto funciona na clínica escola de enfermagem do UNIPE nas quartas-feiras, no período 

vespertino, das 14 às 17 horas, por meio de reuniões para a construção de oficinas temáticas 

a serem desenvolvidas na comunidade, sendo a equipe composta por acadêmicos dos cursos 

de enfermagem. 

 

Resultados alcançados/esperados 

 

O projeto teve como resultado a construção de oficinas educativas para gestante da 

comunidade do castelo Branco cadastradas na Unidade de saúde Santa Clara. No entanto 

especificamente, esse semestre de 2021.2 não ocorreu atendimento ao público em virtude, 

pandemia do COVID-19, pois as gestantes eram do grupo de risco. Os atendimentos foram 

suspensos, retornando ano que vem. Durante esse tempo que não houve atendimento 

presencial foi criado um grupo de WhatsApp, houve a produção de três oficias educativas para 

serem usadas próximo semestre 2022.1, criou-se o Instagram do projeto.   

 

Cronograma de execução do projeto 

 

PROJETO DE EXTENSÃO 

CURSO: Enfermagem 

TITULO DO PROJETO: EDUCAÇÃO E CIDADANIA PARA O CUIDADO NO 
GESTAR 

CH: 30 h/a + 
30 h/a 

SEMESTRE: 2021.2 1ª ANO INICIO: 2021 

COORDENADOR: Wilma Ferreira Guedes Rodrigues 

COLABORADORES: Aline Freire Falcão 
                         Thully Gleice Marinheiro Leonardo 
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DATA 
HORÁRIO 

TEMA RECURSOS DIDÁTICOS 
Metodologia e atividade 

Formato da aula 

30/08 
14:00 h 

Processo  Seletivo 1-Entrevista  
2-Pontuação no CRE 

 

Ambiente virtual 
Plataforma Zoom 

 
ALINE/ Thuly/ 

Wilma 

15/09 
(quarta 
feira) 

14:00 as 
16:00 

 

Informação sobre o 
projeto.  

 

1-Ler o regulamento 
2-Mostrar o cronograma 

de atividades 
3-As atividades que cada 

uma vai desempenhar 
4-Como se dará as 

atividades de extensão 
5-Atividade em grupo: 

-Dividir o grupão em dois 
(Grupo A e Grupo B); 

-Escolher o 1º grupo a 
coordenar a 1ª oficina 

junto as gestantes  
 3-Escolher o 

coordenador de cada 
grupo, o relator e o 

apresentador; 
4-o outro grupo irá 

auxiliar o primeiro no 
desenvolvimento das 

atividades 
5-Preenche a escala 

(cronograma) das 
atividades 

6-Conhecer a cartilha de 
oficinas 

7- preparar as oficinas 
8-criar histagram; 

9- preparar o material 
para as redes sociais,  

10- outros 

Ambiente virtual 
Plataforma Zoom 

 
ALINE/ Thuly/ 

Wilma 

22/09 
(Quarta-

feira) 
14:00 as 

16:00 
 

Preparação para 1ª 
oficina 

 (Grupo A-desenvolver as 
atividades) 

(Grupo B-Auxiliar as 
atividades) 

1- preparar o material da 
primeira e segunda 

oficina,  
2-como será o encontro; 
3- preparar material para 
apresentar no workshop 

Ambiente virtual 
Plataforma Zoom 

wilma  
Alunos 



 
 

49 
 

Dia 27 a 30 de setembro 
 
 

29/09 
(Quarta-

feira) 
14:00 as 

16:00 
 

1ª oficina com o grupo 
de gestantes 

 (Grupo A-desenvolver as 
atividades) 

(Grupo B-Auxiliar as 
atividades) 

Oficina 1 
A mudança nos hábitos 

das gestantes 

Wilma 
Alunos 

 
      01/10 

(Sexta-
feira) 

 

 
Workshop de 
enfermagem. 

 
 

 
Alunos e professores 

06/10 
(Quarta-

feira) 
14:00 as 

16:00 
 

Preparação para 2ª 
oficina 

(Grupo B-desenvolver as 
atividades) 

(Grupo A- Auxiliar as 
atividades) 

1- os alunos devem 
mostra ao professor o 

material que foi 
preparado,  

2-como será o encontro; 
3-quantas gestantes 
estão cadastradas; 

4-Tirar dúvidas 

 
Aline  

e alunos 

13/10 
(Quarta-

feira) 
14:00 as 

16:00 
 

2ª oficina com o grupo 
de gestantes 

(Grupo B-desenvolver as 
atividades) 

(Grupo A- Auxiliar as 
atividades) 

Oficina 2 
Trabalhando técnicas 
sobre a amamentação 

 
Aline e alunos 

20/10 
(Quarta-

feira) 
14:00 as 

16:00 
 

Preparação para 3ª 
oficina 

(Grupo A-desenvolver as 
atividades) 

(Grupo B-Auxiliar as 
atividades) 

Os alunos devem mostra 
ao professor o material 

que foi preparado,  
Como será o encontro; 

Quantas gestantes estão 
cadastradas; 
Tirar dúvidas 

Thully 
E  

alunos 

27/10 
(Quarta-

feira) 
14:00 as 

16:00 
 

3ª oficina com o grupo 
de gestantes 

(Grupo A-desenvolver as 
atividades) 

(Grupo B-Auxiliar as 
atividades 

Oficina 3 
Cuidados com o recém-

nascidos 

Thully 
E  

alunos 

03/11 
(Quarta-

feira) 
14:00 as 

16:00 

Atividade remota:  Material no Instagram alunos 
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10/11 
(Quarta-

feira) 
14:00 as 

16:00 
 

Organizar material para 
o encontro de 

Monitoria, Pesquisa e 
Extensão. 

-Preparação de relato de 
experiência para eventos 

(cada grupo irá fazer 1 
relato de experiência) 

-Preparação de relatório 
final 

Ambiente virtual 
Plataforma Zoom 

 
3- Wilma 

18/11 Eventos Encontro de Monitoria, 
Pesquisa e Extensão 

Professore alunos 

19/11 Eventos Encontro de Monitoria, 
Pesquisa e Extensão 

Professore alunos 

24/11 Relatório final Preparação do relatório 
final  

Professore alunos 

01/12 Finalização das 
atividades 

Confraternização de natal Professore alunos 

 

Acervo foto gráfico  
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ESCOLA: IMPORTÂNCIA DE SUA APLICAÇÃO NA ADOLESCÊNCIA 

 

Curso promotor do projeto: Enfermagem 

Cursos integrados: Fisioterapia, Educação Física, Medicina e Psicologia. 

Coordenador(a): Camila Teixeira de Carvalho Dias 

Colaboradores(as): Não possui colaboradores. 

Discentes: 

Angela Mayara de Souza Oliveira 

Maria Eduarda Miranda Grigorio 

Matheus Washington Rodrigues da Nóbrega Chaves 

Natálya Estefanny Nóbrega de Souza Arruda 

Shayene Thamalla Mendes dos Santos 

Gabriely Alves da Costa 

Maria Eduarda Benicio de Oliveira - 

Emanuelle de Oliveira Andrade 

Taynah Christinne de Oliveira Marques 

Maria de Lara do Nascimento Silva 

Carla Natália Galvao Costa   

Bruna Leite Lourenço   

 

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

Público alvo Beneficiários do projeto: alunos e comunidade 

Local onde o projeto se desenvolve: O Projeto atualmente é desenvolvido, de forma online, 

na Escola Estadual de Ensino Fundamental Francisco Campos, localizada no bairro dos 

Bancários, no município de João Pessoa – PB. 

 

Resumo: 

 

A escola é o lugar onde crianças e adolescentes passam a maior parte dos seus dias. Estes 

futuros adultos estão inseridos em um cenário propício para receberem novas informações a 

todo momento, criarem hábitos, lidarem com diferenças sociais e étnicas, interagirem 
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socialmente e desenvolverem o pensamento reflexivo. É uma fase complexa, repleta de 

dúvidas e, por isso, é imprescindível aproveitar deste ambiente para estimular o processo de 

Educação em Saúde. O projeto de extensão do Centro Universitário de João Pessoa 

(UNIPÊ): “Educação em Saúde na Escola: importância de sua aplicação na adolescência” tem 

como proposta estimular os discentes a trabalharem a temática, por meio de ações de 

educação em saúde na escola. São abordados diversos assuntos importantes e atuais, de 

forma dinâmica e interativa, respeitando a fase e a realidade em que os adolescentes estão 

inseridos.  Devido a situação atual de pandemia, as ações realizadas anteriormente na escola 

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

município de João Pessoa – PB, estão sendo realizadas de forma remota. 

 

Palavras-chave: Educação em Saúde. Escola. Adolescência. 

 

Objetivos geral e específicos: Proporcionar e ampliar o conhecimento dos adolescentes a 

respeito de diversas temáticas relevantes, através da Educação, no momento por meio de 

plataformas remotas, devido aos desafios impostos pela pandemia do COVID-19. 

 

Metodologia de execução: O referido projeto mantém suas atividades na Escola Estadual de 

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

Pessoa – PB. A seleção deste local levou em consideração alguns fatores como, referência no 

ensino fundamental, facilidade de comunicação e demonstração de interesse por parte da 

coordenação da instituição para a realização das atividades. Atualmente, as reuniões com os 

integrantes são realizadas quinzenalmente em uma plataforma online, em que são repassadas 

pela coordenadora do projeto as próximas ações e as temáticas a serem abordadas. Em 

sequência os alunos do projeto são divididos em subgrupos, nos quais planejam a melhor 

maneira de realizar a atividade proposta. No período vigente, os subgrupos são responsáveis 

pela montagem de uma videoaula com assuntos atuais ou solicitados pela professora da 

escola, a qual conhece melhor a realidade de cada turma, vale ressaltar que as temáticas são 

associadas com os conteúdos de biologia, fazendo a associação entre Ciências e Saúde. Os 

vídeos são elaborados obedecendo os temas requeridos e são avaliados pela coordenadora 

do projeto, além disso, são enviadas perguntas através de do formulário “Google forms” a fim 
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de auxiliar o aprendizado da temática abordada.  Outrossim, são idealizados posts para 

atualizar a página do projeto na plataforma “instagram”, para que discentes ou não discentes 

possam obter/ampliar seus conhecimentos sobre diversos temas importantes da atualidade. 

 

Resultados alcançados/esperados: 

 

Sabe-se que o conhecimento adquirido nas escolas é fundamental para o desenvolvimento 

cognitivo dos alunos, ou seja, grande parte do que foi adquirido dentro da sala de aula 

perpetua para fora desta. Devido ao contexto do COVID-19, no qual não só o Brasil, mas 

também o mundo está vivenciando, é notório que o aprendizado por parte dos jovens foi, por 

muitos, ignorado, seja por questões socioeconômicas, como também pelas próprias 

dificuldades existentes com as aulas remotas. Desde sua concepção em 2016 até a atualidade, 

o projeto abrangeu 4 turmas por ano, totalizando cerca de 1200 alunos, foi-se necessário 

adaptar as metodologias anteriormente utilizadas, para levar o conhecimento a estes 

adolescentes, de forma cada vez mais eficaz, visando, principalmente, uma abordagem 

dinâmica, para que eles aprendam de forma simples e divertida os assuntos trabalhos por 

parte do projeto, levando tal conhecimento não só para a sala de aula, mas também para as 

famílias destes. Vários estudos relacionados ao projeto foram produzidos e publicados e, 

como resultado, já foram alcançadas publicações de trabalhos em eventos, resumos 

expandidos, relatos de experiência, entre outros. 

 

Cronograma de execução do projeto:  

 

Os encontros são realizados quinzenalmente, em um encontro é realizado o planejamento e 

na semana subsequente ocorre a execução da atividade proposta.  

 

Acervo fotográfico:  
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Postagem informativa sobre a COVID-19. 

(Fonte: instagram) 

Vídeo explicativo sobre a lavagem correta das mãos. 

(Fonte: instagram) 

Vídeo sobre saúde mental em tempos de 

pandemia, elaborado por um subgrupo de 

alunos do projeto para os alunos da escola. 

(Fonte: instagram) 

Publicação sobre a educação inclusiva ao 

portador de autismo. (Fonte: instagram) 
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Publicação sobre a educação inclusiva para 

surdos e o tratamento. (Fonte: instagram) 

Print da postagem da videoaula sobre 

a temática de primeiros socorros, 

disponibilizada pela escola, na qual 

os discentes do projeto produziram.  
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Print da postagem da videoaula sobre a 

temática de hipertensão arterial, 

disponibilizada pela escola, na qual os 

discentes do projeto produziram.  
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EMPREENDEDORISMO SOCIAL E GESTÃO DE EVENTOS: A ASSISTÊNCIA SOCIAL NA PRÁXIS 

JUNTO A COMUNIDADE 

 

Curso promotor do projeto: Serviço Social 

Coordenador(a): Profa Erika Aranha Fernandes Barbosa  

Colaboradores(as): Profa Mirella de Almeida Braga 

Discentes: 

Amanda Torres Soares 

Rebecca Justino de França 

Maria do Socorro Dantas 

Emmily Kethellen Barbosa dos Santos 

Paloma Dayse Batista Henriques 

Isaias Bertulino Santos Silva 

Talita Emanuele de Souza Soares 

 

Período no qual o aluno pode participar: A partir do 2º Semestre 

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

Local onde o projeto se desenvolve: Os encontros com os alunos ocorrem no Blackboard 

(Zoom), para definições das ações e planejamento das organizações sociais. Diante da 

comunidade atendida esse semestre, será na Comunidade Santa Clara, situada na cidade de 

João Pessoa no bairro do Castelo Branco, às margens da BR-101. 

 

Resumo 

 

Analisando o perfil dos usuários da assistência na cidade de João Pessoa, percebemos a 

carência das comunidades no que diz respeito à assistência social. Mesmo diante do cenário 

de vulnerabilidade social e precarização na habitação, a cidade de João Pessoa ainda carece 

de equipamentos referentes à assistência. Atualmente na cidade há cerca de 188 

comunidades/conjuntos habitacionais para serem atendidos por 11 Centro de Referência da 

Assistência Social (CRAS) e 4 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS). 

As demandas são grandes para os poucos assistentes sociais à disposição das comunidades. 
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Visando atender uma comunidade que estivesse em alto nível de vulnerabilidade, nós do 

projeto “Empreendedorismo Social: O olhar para comunidades”, optamos por neste semestre 

exercer um trabalho com a Comunidade Santa Clara.  A comunidade existe há 49 anos, situada 

na cidade de João Pessoa no bairro do Castelo Branco às margens da BR-101, e se encontra 

neste momento em alto nível de vulnerabilidade social. Tendo em vista a situação da 

comunidade, entraremos na mesma através de um trabalho social, com brinquedos para as 

crianças e produtos de higiene pessoal e roupas para as famílias. Foi feito o contato com a 

líder comunitária, conhecida como “Dona Zeza”, onde a mesma apresentou a situação da 

comunidade e as necessidades mais urgentes. Com a abertura que teremos pela ação social, 

será ressaltado os direitos da comunidade diante da assistência, apresentaremos através de 

panfletos físicos e digitais, o que é a assistência social e os serviços promovidos pelas clínicas 

escolas disponíveis para comunidade que funcionam sem valor adicional para os usuários na 

instituição UNIPÊ. Acreditamos que através da informação a população pode estar ciente dos 

seus direitos, e se empoderar como cidadãos dignos do mínimo social. 

 

Palavras-chaves: Serviço Social; Comunidade; Empreendedorismo Social; Vulnerabilidade. 

 

Objetivo Geral 

 

Capacitar os participantes em Gestão de Eventos promovendo ações de Empreendedorismo 

social em apoio às atividades realizadas pelos parceiros ou iniciadas pelos discentes. 

 

Objetivos Específicos: 

 

a) Capacitar os participantes em processos e procedimentos relativos ao gerenciamento de 

eventos, desde a criação à avaliação, promovendo a interação pessoal e de saberes e 

aproximando a academia da sociedade; 

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; 
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c) Orientar os participantes de modo a permitir o assessoramento às instituições sociais 

(prioritariamente do terceiro setor) na consecução de ações de impacto e transformação que 

possam ser replicadas de modo sustentável. 

Metodologia de execução:  

 

O projeto capacita os alunos para promover projetos de integração entre os cursos, e a 

interação entre a academia e a sociedade. 

 

Quinzenalmente o grupo de extensão se encontra, para trabalhar aspectos teóricos e produzir 

os materiais aplicados para a culminância no dia (27/11), onde levaremos as doações, e ações 

relacionadas à Assistência Social, e aos serviços das Clínicas Escolas, diante do suporte que a 

academia pode contribuir para a Comunidade, em contrapartida, a comunidade colabora com 

a prática social, junto aos alunos do curso de Serviço Social. Essa parceria favorece a extensão 

no cumprimento de seu objetivo, ao aproximar a teoria da prática. 

 

Resultados alcançados/esperados:  

 

Podemos dizer que a ausência de informação é uma “questão social”, e por isso é uma 

expressão particular do antagonismo de classe. Entendemos que identificar, e manifestar o 

interesse não está relacionado apenas na condição social, mas sobretudo, quando sem a 

informação, que lhe é devida por direito, o usuário não é capaz de reivindicar e/ou lutar pelos 

seus direitos; não tem condições e nem argumentos para questionar, dificultando, dessa 

forma, o exercício de sua autonomia e de sua cidadania. 

 

Partindo do pressuposto que a Assistência Social prevê a garantia da proteção social aos 

cidadãos, ou seja, suporte aos indivíduos, familiares e à comunidade no enfrentamento de 

suas dificuldades, por intermédio dos serviços, benefícios, programas e projetos, diante disso, 

é imprescindível a ação de profissionais no meio que se refere a este serviço. 

 

Busca-se com essa extensão identificar quais são as reais demandas da comunidade e ofertar 

serviços de atenção do indivíduo e articular os serviços levantados no Unipê para a 
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comunidade acadêmica, e da comunidade externa, prevendo uma garantia na qualidade de 

vida do cidadão através das informações que essa pesquisa será capaz de corroborar. 

 

São consenso na atual sociedade capitalista os envoltos que se referenciam diante da 

problemática que é a falta de informação e/ou a informação de forma errônea tendo em vista 

que, as mesmas são expressões da questão social, tendem a afetar de forma direta ao 

indivíduo, sendo assim, é preciso visar à garantia do conhecimento, a todo indivíduo de forma 

eficaz, no que se diz respeito ao acesso universal. 

 

Para a ação, buscamos beneficiar mais de 300 pessoas com a ação de culminância e entrega 

dos donativos arrecadados durante os meses de outubro e novembro. 

 

Cronograma de execução do projeto: 

 

DATA HORÁRIO AÇÃO FORMATO 

27/08/2021 10H 1° Reunião do semestre 2021.2 Online 

09/09/2021 09H ou 
19H 

Treinamento para os Programas de Pesquisa e 
Extensão 2021.2 

Online 

17/09/2021 10H 2° Reunião do semestre 2021.2 Online 

21/09/2021 08H 
  

Participação na Semana da Responsabilidade 
Social  

Online 
  

05/10/2021 — Criação do grupo Humaniza — 

09/11/2021 19H 3° Reunião do semestre 2021.1 Online 

19/11/2021 09H Apresentação de trabalho no III Encontro de 
Monitoria, Pesquisa e Extensão 

Online 

27/11/2021 08H Culminância e entrega dos materiais de higiene 
pessoal e brinquedos na comunidade Santa Clara - 

JP 

Presencial 
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Acervo fotográfico: 

Imagem 01: Comunidade Santa Clara 

Imagem 02: Reunião com os extensionistas 

Imagem 03: Doações 
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Imagem 04: Card da Campanha 
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ENFERMAGEM E MÃES DESVENDAM A FASE DO PUÉRPERIO 

 

Curso promotor do projeto: Enfermagem 

Coordenadores: Profa. Thaynara Ferreira Filgueiras 

Colaborador do projeto: Prof. Jeferson Barbosa Silva  

Discentes: 

Renally Barbosa da Silva Bomfim 

Paulina Vitória Mendes de Oliveira  

Samara Priscila Ferreira Andrade  

Grazielle Raissa Silva Maciel da Costa 

 

Período no qual o aluno pode participar: A partir do 5º período e ter cursado componente 

de saúde da mulher. 

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 projeto de extensão intitulado: “Enfermagem e mães desvendam a fase do puerpério”, tem 

como objetivo realizar ações de educação em saúde, de forma prática e contextualizada 

voltadas para as temáticas que envolvem o período pós-parto, como amamentação, 

autocuidado materno e cuidados ao recém-nascido. As atividades do projeto são 

desenvolvidas em um hospital do estado da Paraíba, no segundo semestre de 2021. Nos 

encontros, os temas são abordados utilizando metodologias ativas, como forma de estimulo 

ao processo de ensino aprendizado e troca de experiências.  

 

Palavras-chave: Enfermagem; Gestantes; Puerpério; Saúde da Mulher.  
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1.INTRODUÇÃO 

 

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

dimensões biológicas, psicológicas e socioculturais não só da mulher, mas de toda rede social-

familiar. Diante disto, é imperativo a oferta de uma assistência individualizada que promover 

a saúde e bem-estar da mulher, recém-nascido e da família de maneira integral (SILVA et al., 

2020).  

 

A vivencia do puerpério, geralmente, é permeada por 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).  

 

Vislumbrando o acesso de mulheres a informações sobre o puerpério a partir de momentos 

que proporcionem práticas de educação em saúde, troca de conhecimento e aprimoramento 

de discentes que compõem um projeto de extensão com o intuito de empoderar e promoção 

do protagonismo de mulheres foi pensado o projeto de extensão “Enfermagem e mães 

desvendam a fase do puerpério“, que desenvolve atividades com gestantes e com atividades 

iniciadas em agosto de 2021. 

 

Portanto esse estudo tem por objetivo relatar atividades referentes a um projeto de extensão 

supracitado a partir da participação em um grupo de gestantes/puérperas em um hospital e 

maternidade de risco habitual em um município paraibano. 

 

2 OBJETIVO GERAL 

 

Descrever as atividades referentes a um projeto de extensão a partir da participação em um 

grupo de gestantes/puérperas em um hospital e maternidade de baixo risco em um município 

paraibano 

 

 

2.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 
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• Apresentar as atividades de discentes extensionistas a abordarem acerca de temáticas 

referentes ao puerpério e empoderar gestantes e mulheres que irão adentrar ou já 

vivenciam o período puerperal. 

 

3 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

 

Trata-se de um relato de experiência, de caráter descritivo. O período de desenvolvimento da 

atividade ocorreu no mês de agosto, setembro e novembro de 2021, compreendendo assim 

as etapas do cronograma de atividades do projeto de extensão. 

 

O projeto funcionou nesse semestre inicialmente com reuniões remotas, realizando o 

planejamento das atividades educativas e divisão de tarefas. Dentre os objetivos do projeto, 

um dos principais é a qualificação dos discentes tecnicamente, cientificamente e 

tecnologicamente em temáticas relacionadas com puerpério. Dessa forma, a técnica de 

metodologia ativa do Processo de Ensino Aprendizado vem sendo utilizado, porém seguiu as 

seguintes fases após construção do conhecimento pelos discentes participantes do projeto: 

vivência da prática, reflexão da prática vivenciada, investigação qualificada de informações e 

a reflexão da prática com a intenção de transformá-la. 

 

A princípio, foi proposto pelos coordenadores do projeto discussões acerca de temáticas que 

envolvessem o puerpério, tema central do projeto de extensão, para que pudéssemos adquirir 

conhecimento prévio sobre a temática e assim termos capacidade de abordá-lo de forma mais 

eficiente, em seguida individualmente cada integrante do grupo selecionou artigos científicos 

para familiarizar-se com o tema proposto. 

 

Posteriormente a esse momento inicial de aproximação com a temática, foi realizado 

parcerias com o grupo de mulheres de uma maternidade de risco habitual em um município 

paraibano, maternidade esta que é campo de estágio da instituição de ensino.  

 



 
 

67 
 

Os encontros aconteceram a cada quinze dias e as temáticas eram escolhidas pelas mulheres 

participantes, baseado na puérpera e no RN, dentre os temas escolhidos estavam, métodos 

não farmacológicos de alivio da dor, cuidados com o RN, banho e shantala, entre outros.  

 

4 RESULTADOS ALCANÇADOS/ ESPERADOS 

 

O projeto de extensão em seus encontros quinzenalmente orientava e capacitava em torno 

de vinte mulheres participantes de um grupo de gestantes/puérperas. Foi alcançado com essa 

vivência uma experiência desmensurada no repasse do conhecimento e prática ao público do 

projeto, assim como, a autonomia e segurança das gestantes e puérperas em realizar as 

atividades corriqueiras da fase da gestação e puerpério, após momentos informativos de 

aproximação com temáticas referentes ao puerpério, como também, a capacitação dos 

discentes a comunicar-se de forma clara, objetiva, concisa com o público. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os coordenadores e discentes avaliam que os resultados em suma foram alcançados, mas 

realça que o processo deve ser contínuo, esperando-se que o conhecimento ofertado para o 

público presente no período de realização deste projeto se perpetue, alcançando assim 

resultados desmensurados.  

 

6 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES RESPONSÁVEL DATAS 

⮚ Criação de grupo social em plataforma eletrônica 

para comunicação e Treinamento PEXX; 

Apresentação das medidas de biossegurança para 

as atividades presenciais no campus institucional 

e demais campos. 

Coordenador 

Madson  

08 e 09/09/2021 

Remoto 
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⮚ Evento de Responsabilidade Social: Apresentar de 

forma resumida o que é o projeto e o benefício 

para a comunidade. 

Extensionistas Remoto 

20/09/2021 

⮚ Reunião de alinhamento para as atividades a 

serem desenvolvidas; 

⮚ Definição dos temas a serem abordados; Divisão 

entre as integrantes para abordagem dos temas. 

Coordenadores 

e 

Extensionistas  

Remoto 

30/09/2021 

 

⮚ Disponibilização de artigos científicos para leitura 

sobre os temas propostos para primeira 

abordagem educativa. 

Coordenadores Remoto 

07/10/2021 

⮚ Primeira ação educativa por meio de roda de 

conversa e demonstrações práticas. 

Todos HMFRC 

21/10/2021 

⮚ Atividade remota: construção e apresentação de 

material para apresentação dos integrantes do 

projeto em redes sociais. 

Extensionistas   22/10/2021 

⮚ Reunião de alinhamento para as atividades; 

definição dos temas a serem abordados; Divisão 

entre as integrantes para abordagem dos temas. 

Todos Remoto 

31/10/2021 

⮚ Segundo encontro como grupo solicitados 

previamente pelas mulheres: cólicas em RN; 

limpeza do coto umbilical e banho no RN. 

Extensionistas HMFRC 

04/11/2021 
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ACERVO FOTOGRÁTICO 

 

 

Figura 1 - Coordenadores e extensionistas no Hospital Flávio Ribeiro para realizar o primeiro 

encontro com o grupo de gestantes e futuras puérperas.  

 

 

Figura 2- Primeira ação educativa como grupo sobre métodos não farmacológicos para alívio 

da dor no parto. 
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Figura 3 e 4 - Demonstração prática com as gestantes de exercícios na bola suíça para alívio 

de dor no parto.  

 

  

Figura 5 – Registro de todos os presentes no primeiro encontro educativo. 

 

 

Figura 6 – Registro de todos os presentes no segundo encontro educativo. 
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EQUOTERAPIA COMO MODALIDADE TERAPEUTICA 

 

Curso promotor do projeto: FISIOTERAPIA 

Cursos integrados: Parceria com o projeto de extensão: Programa de atenção integrada à 

criança com microcefalia por Zika Vírus. 

Coordenador(a): Carla Patrícia Novaes dos Santos Fechine 

Discentes: 

Emille Rodrigues dos Santos 

Anna Júlia Neves Bezerra 

Bruna Carolina Rossi Dantas 

Beatriz Pessoa Fonseca  

Mariana Gomes dos Santos 

Matheus Victor Nogueira dos Santos  

Nathália Júlia Vieira de Oliveira  

Raquel Souza Rodrigues  

Viviane Camilo Nunes 

Débora Maria Cruz Silva 

 

Período no qual o aluno pode participar: O aluno pode participar do projeto como ouvinte a 

partir do primeiro período e como extensionista a partir do 3 período. 

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

colaboradores – UNIPÊ (x ) Outros, Quais? Crianças e adultos com disfunções neuromotoras 

praticantes da equoterapia 

Local onde o projeto se desenvolve: O projeto é desenvolvido na Aspeq (Associação 

Paraibana de Equoterapia) 

 

Resumo 

 

 

 

 



 
 

72 
 

Objetivos geral e específicos:  

 

Geral: Oferecer atendimento integral e humanizado às crianças, adolescentes e adultos com 

disfunções neuromotoras através da equoterapia, como modalidade terapêutica, 

proporcionado uma melhora na sua qualidade de vida 

 Especificos: 

• Propiciar aos discentes uma experiência de um atendimento integral e humanizado 

com uma equipe multidisciplinar 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 

 

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. Inicialmente os alunos 

selecionados realizam um curso de equitação oferecido pelo equitador da Aspeq com uma carga 

horária de 20 hrs com objetivo de preparar os extensionistas para o atendimento na equoterapia. Esse 

curso teórico prático envolve desde o cuidado e manuseios com o cavalo, envolvendo aulas práticas 

de equitação sobre encilhamento, montaria, retirada de emergencia, cuidados com o praticante, 

auxiliar guia, lateral, além de aulas teóricas sobre a abordagem da equipe interdisciplinar na 

equoterapia. O projeto funciona de maneira presencial todas as quintas-feiras, das 13:30 às 17h na 

Aspeq. As atividades desenvolvidas pelos alunos envolvem desde o atendimento aos praticantes; 

Evolução dos prontuários dos praticantes diariamente; discussão de artigos científicos; postagem no 

instragram sobre informações gerais da equoterapia ;a companhamento do atendimento realizado 
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pela equipe e avaliação e elaboração da programação terapêutica dos praticantes; Participação nos 

estudos de caso dos praticantes; 

 

 Resultados alcançados/esperados:  

 

A parceria Unipe-Aspeq beneficiou  praticantes de ambos os sexos, com faixa etária variando 

de 3 anos a 16 anos, perfazendo um total de 120 atendimentos por semestre até 2019.2 Com 

a pandemia, não foi possivel realizar o atendimento aos praticantes, sendo retomado esse 

semestre de 2021.2. Até o presente momento, foram atendidos 20 praticantes pela nossa 

equipe de extensionistas. Dentre as patologias mais comumente tratadas na equoterapia, 

encontram-se: paralisia cerebral, transtorno do espectro autista, sindromes genéticas e 

transtorno do deficit de atenção..  

 

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: 

 

DATA ATIVIDADE DESENVOLVIDA 

01/09/21 Entrevista dos inscritos 

07/09/21 Divulgação do resultado da seleção 

15/09/21 Inicio do projeto de extensão – Apresentação dos instrumentos de 

avaliação, normas e rotinas do projeto 

24/09/21 Aula sobre equoterapia 

27/09/21 Inicio do Curso de equitação na Aspeq 

28/09/21 Curso de equitação na Aspeq 

29/09/21 Curso de equitação na Aspeq 

04/10/21 Curso de equitação na Aspeq 

05/10/21 Curso de equitação na Aspeq 

11/10/21 Curso de equitação na Aspeq 
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14/10/21 Atendimento na Equoterapia 

21/10/21 Atendimento na Equoterapia 

28/10/21 Atendimento na Equoterapia 

04/11/21 Atendimento na Equoterapia 

11/11/21 Atendimento na Equoterapia 

18/11/21 Atendimento na Equoterapia 

25/11/21 Atendimento na Equoterapia 

02/12/21 Atendimento na Equoterapia 

10/11/21 Atendimento na Equoterapia 

16/12/21 Encerramento das atividades do projeto 

 

Acervo Fotográfico 

Figura 1: Aspeq- Associação Paraibana de Equoterapia 

  

Fonte: dados da pesquisa, 2021.2. 
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Figura 2: Atendimento na equoterapia 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2021.2.  
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ESCRITÓRIO MODELO DE CRIATIVIDADE 

 

Curso promotor do projeto: Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico 

Coordenador: Marília Gabriella Lima Lira da Silva 

Colaboradores: Estela Maris de Medeiros e Oliveira  

Discentes:  

Alexandre de Macedo Pereira 

Mario Luiz Freire da Silva Junior 

Helen Maria da Silva Ananias 

Lara Bertany Virginia Silva de Abrantes Crispim 

 

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

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

e colaboradores – UNIPÊ (  ) Outros, Quais? 

Local onde o projeto se desenvolve: Devido a pandemia, nossos encontros estão sendo, em 

sua grande maioria, no formato web conferência. Em momentos específicos nos encontramos 

presencialmente no laboratório H188, departamento de Design. 

 

Resumo 

 

O Escritório Modelo de Criatividade é um Laboratório de Extensão, vinculado ao Curso de 

Tecnologia em Design Gráfico e ao Ubtech Office. As ações efetuadas são supervisionadas e 

orientadas por professores da área, que atuam como Professor Responsável Técnico. O 

Escritório Modelo de Criatividade foi criado em 2021.2, sendo este o primeiro semestre em 

que o projeto está em funcionamento e primeiro contato de docentes e discentes do curso de 

Design Gráfico com a Ubtech Office. 

 

Palavras-Chave: design gráfico; extensão; escritório modelo; ubtech office. 
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Objetivos geral e específicos:  

 

O Escritório visa o aperfeiçoamento da formação do aluno, por meio do exercício de ações 

práticas junto às comunidades em exercícios de planejamento, análise e projetos de cunho 

gráfico. 

 

Metodologia de execução:  

 

Neste primeiro semestre do projeto, os alunos participantes são especificamente do curso de 

Tecnologia em Design Gráfico, então os serviços oferecidos são baseados nas expertises dos 

alunos, ou seja, alinhados com a grade curricular do curso. Sendo assim, o escritório oferece 

serviços de análise e criação de peças gráficas físicas e digitais, tais como: embalagens, 

branding e identidade visual, serviços editoriais e interfaces digitais, podendo se estender 

para serviços de impressão, caso seja viável dentro dos recursos do projeto. 

 

Resultados alcançados/esperados:  

 

Neste primeiro semestre de funcionamento do projeto, estamos trabalhando em parceria 

com a ONG Centro Civil de Utilidade Pública Brunella Ramalho, localizada no Conde. Para o 

semestre 2021.2, esperamos concluir as seguintes atividades: 

 

1. Redesign da Identidade Visual: Marca e aplicações (produtos e embalagens); 

2. Estruturação das Redes Sociais da ONG a partir da aplicação da nova identidade visual; 

3. Criação de Catálogo de Produtos; 

4. Registro fotográfica a partir de visita in loco. 

 

Cronograma de execução do projeto:  

 

O projeto é realizado a partir de reuniões semanais, online ou presenciais, que ocorrem nas 

terças a partir das 16h30.  
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Acervo fotográfico:  

 

 

Imagem 1: Reunião de alinhamento do projeto 

 

 

Imagem 2: Análise de produtos para construção de embalagem 
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Imagem 2: Apresentação de cronograma e divisão de atividades 
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EXTENSÃO DE PSICOLOGIA JURÍDICA 

 

Curso promotor do projeto: Psicologia 

Cursos Integrados: Não há  

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

Colaboradores (as): Ministério Público da Paraíba; Centro de Apoio às Promotorias Cível e de 

Família através do Projeto Presente no Fórum de Mangabeira 

Autor e Coautor: Emily Lacerda da Costa Sousa (coautora), Lucas Vitorino da Silva (autor), 

Maria Ana de Lucas Vitorino da Silva 

Maria Ana de Sousa Silva 

Emily Lacerda da Costa Sousa Sousa Silva (coautora). 

 

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 98, 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 Zoom. 

 

Resumo: 

 

A psicologia jurídica é uma área de especialização em processo de desenvolvimento da ciência 

psicológica, se comparada às demais áreas de atuação. Ela por sua vez, se faz presente na área 

de interação da psicologia e do direito da Justiça, presente nas instituições governamentais e 

não governamentais que são responsáveis por trabalhar com pessoas em conflito com a lei 

e/ou em vulnerabilidade social, que precisam ser assegurados perante seus direitos. O 

psicólogo nesse meio irá atuar a partir de seu preparo teórico e conhecimentos próprios, de 

forma a auxiliar na prevenção da violência, estruturação da cidadania e promoção dos direitos 

humanos. Os setores de atuação são diversos, incluindo fóruns e prisões, passando pelas 

avaliações psicológicas e mediações. Nesse viés, o núcleo de Psicologia Jurídica, atende 
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demandas do Poder Judiciário (Varas da Família e da Infância e Juventude); Ministério Público 

e Conselhos Tutelares, realizando acompanhamentos com as famílias e membros 

individualmente, executando a escuta especializada, informes, relatórios, construção de 

laudos, pareceres e mediação familiar. É notório mencionar que perante a pandemia do 

COVID-19, não está sendo possível a parte prática da extensão, mas a fim de manter os 

discentes ativos, está sendo realizado estudos que embarcam toda a parte teórica, somado a 

relatos de experiência da docente responsável, e pensando em meios de tornar o que está 

sendo debatido durante as reuniões em algo prático. 

 

Palavras chaves: Psicologia jurídica, Direito e Atuação. 

 

Objetivos geral e específicos:  

 

A Extensão em Psicologia Jurídica tem como objetivo geral atender as demandas externas 

encaminhadas pelas Instituições Jurídicas. Como objetivos específicos, destacam-se: 

disponibilização de atendimentos em sessões que podem ser realizadas de maneira 

individuais e conjuntas a famílias que estejam experienciando algum conflito, proporcionando 

a elas a possibilidade e oportunidade de restabelecer seus vínculos; auxiliar na promoção da 

saúde de crianças e adolescentes que foram institucionalizadas e necessitam voltar para suas 

famílias; além de contribuir efetivamente para a formação do aluno extensionista, 

proporcionando conteúdos aumento do conhecimento teórico e práticos que são 

relacionados aos conflitos sociais que os mesmos irão presenciar durante 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 à atuação da Psicologia Jurídica. 
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Resultados alcançados/esperados:  

 

Atualmente, devido a ainda estar-se enfrentando a pandemia do COVID-19, a Extensão de 

Psicologia Jurídica manteve seu foco principal no desenvolvimento aprofundamento teórico 

de algumas temáticas, de modo a preparar e auxiliar para futuras intervenções sociais. Sendo 

assim, durante todo o semestre, estão sendo realizados encontros de maneira online, como 

também reuniões para discussão e estudos de casos. Visando também o aumento do 

conhecimento teórico da área, foi realizada a participação em palestras e congressos 

correspondentes à área. Sendo assim, por estar ainda em tempo pandêmico e não haver a 

liberação do órgão público relacionado, assim não podendo exercer a prática do núcleo, os 

resultados ficam restritos aos discentes participantes do projeto, como um melhor 

entendimento e compreensão da área de estudo e seu leque de atuação.  

 

Cronograma de execução do projeto:  

 

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

17h00 às 18h00, por meio da plataforma Zoom, mas com a retomada das aulas presenciais 

tais encontros estão passando a ser presenciais. 

 

 Acervo fotográfico:  
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FISIOTERAPIA E CUIDADOS PALIATIVOS EM ONCOLOGIA 

 

Curso promotor do projeto: Fisioterapia 

Cursos integrados: não oficialmente, todos os que puderem dar suporte ao paciente 

oncológico. 

Coordenador(a): Profª Drª Jânia de Faria Neves 

Discentes:  

Bruna Isabele Araújo da Silva 

Bruna Pontes de Melo 

Ellen Indra Carneiro Matias 

Gabriela Carlos Ribeiro 

Hellen Maria Lacerda de O. Carneiro 

Igor Pedro Bezerra Chaves 

Maria Eduarda Soares Tavares 

Matheus Victor Nogueira dos Santos 

Milena Regina Barbosa da Silva 

Paulo Gabriel Monteiro Brito 

Rebeka Vieira Rodrigues 

Rose Luara Neves Gomes 

Yasmin Barbosa Salvador 

 

Período no qual o aluno pode participar: a partir do 4º período com extensionista e nos 

demais períodos como observador. 

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

 

Durante a pandemia de COVID19 as rotinas no ensino superior precisaram ser modificadas de 

maneira bem significativa. As aulas passaram a ser realizadas de maneira remota e as práticas 

foram suspensas. A alternativa para os cursos de saúde foi a utilização do 

telemonitoramento/teleconsulta para o atendimento de pacientes. Com o afrouxamento das 

medidas sanitárias, as atividades presenciais foram retomadas paulatinamente. Assim, o 

presente relato descreve os desafios da retomadas e manutenção de atividades remotas como 

forma de evitar aglomerações desnecessárias. 

 

PALAVRAS CHAVES: Fisioterapia Oncológica; Câncer; Reabilitação. 

 

OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS:  

 

Geral: 

Relatar a experiência do retorno às atividades presenciais para pacientes oncológicos 

inseridos no projeto de extensão universitária “Fisioterapia e Cuidados Paliativos em 

Oncologia” 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 de execução:  

 

Trata-se de um relato de experiência, descritivo, observacional, com o objetivo de descrever 

o retorno às atividades presenciais para pacientes oncológicos inseridos no projeto de 

extensão universitária “Fisioterapia e Cuidados Paliativos em Oncologia” do Centro 

Universitário de João Pessoa - PB (UNIPÊ) durante a pandemia do COVID19 (SARS-CoV-2). 
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Durante o período mais crítico da pandemia ainda em 2020, o projeto de extensão se viu 

desafiado a adaptar suas atividades presenciais para continuar mantendo os cuidados 

fisioterapêuticos mínimos aos pacientes oncológicos assistidos pela clínica escola de 

Fisioterapia do UNIPÊ.  

 

Para todo o período de 2021, especialmente o segundo semestre, o desafio incluía pensar 

numa assistência que abarcasse avaliações, reavaliações, cuidados fisioterapêuticos e 

educação permanente e, paralelamente, instituir uma cultura de cuidado prestado de forma 

remota cm todas as dificuldades impostas pelas tecnologias e o acesso a elas. Ao longo de 

2020 e no primeiro semestre de 2021, o projeto se dedicou a estreitar esses laços e 

possibilidades ampliando o escopo de recursos até então pensados para a formação do 

fisioterapeuta. 

 

Com a retomada paulatina dos atendimentos presenciais em 2021.2, o projeto se viu 

novamente desafiado a fazer o caminho contrário. Em um primeiro momento foi necessário 

pensar como recepcionar pacientes que, em virtude dos tratamentos e suas doenças, são 

potencialmente mais imunodeprimidos. Assim, seguindo rigorosamente as medidas sanitárias 

imposta pelo estado e pelo município de João Pessoa, foi escolhido um dia e horário que a 

clínica escola estivesse disponível, apenas, para esse público. A partir disso, iniciou-se a 

seleção das pessoas com as maiores necessidades para serem admitidas prioritariamente.  

 

Para a retomada, a readmissão das pacientes se realizou individualmente com uma 

reavaliação para se (re)definir as necessidades funcionais e o diagnóstico cinético-funcional 

de cada mulher. Ao mesmo tempo, foram avaliadas questões como espaço físico disponível 

para a realização das atividades. Antes de cada atendimento, as mulheres eram 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 

definia a conduta que utiliza de recursos originais ou adaptados de técnicas de cinesioterapia 

com exercícios aeróbicos e anaeróbicos, mecanoterapia, automassagem, exercícios 

respiratórios, hidroterapia e relaxamento. 
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Em relação aos participantes, contou-se com uma docente e treze acadêmicos ativos, 

sendo uma bolsista, para assistirem 19 pacientes com as mais diversas necessidades. Todos 

os encontros aconteceram nas sextas-feiras, das 13h às 16h20, disponibilizados 2 horários de 

atendimento para evitar aglomerações. Na ocasião, 37 alunos dos 1º e 2º períodos 

participavam como observadores, como parte das atividades obrigatórias do componente 

curricular “observação de prática clínica supervisionada I”. As demais atividades formativas e 

informativa seguiram de forma remota, respectivamente, através da plataforma blackboard 

collaborate e do instagram® @pexfcpo. 

 

Resultados alcançados/esperados:  

 

Os atendimentos oferecidos pelo projeto de extensão “Fisioterapia e Cuidados Paliativos em 

Oncologia” tem 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 ao longo de 2021.1, foi possível introduzir a família no processo 

de acompanhamento dessas pacientes, com o intuito de buscar ferramentas para auxiliar no 

momento das condutas terapêuticas.  

 

Ao longo de 2021.1 foram assistidas de maneira remota e síncrona 6 mulheres somando um 

total de 37 atendimentos entre abril e junho de 2021. Já em 2021.2, foram assistidas 

presencialmente 19 mulheres e realizados 108 atendimentos entre setembro e dezembro. 

Apesar de quantitativamente não ter sido possível assistir a mesma quantidade de mulheres 

que o presencial conseguia abarcar antes da pandemia de COVID19, a manutenção de uma 

assistência apesar de todas as restrições foi um avanço. 

 

Para além dos cuidados fisioterapêuticos prestados, foram mantidas atividades que pudessem 

preencher o restante da carga horária. 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®. 
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No que se relaciona a experiência dos alunos, foi observado a participação ativa ao longo do 

processo, especialmente na retomada dos atendimentos presenciais. O número de falta foi 

baixíssimo e sempre justificada por motivo de adoecimento. A participação discente ao longo 

das atividades favoreceu a construção de um ambiente convidativo a estas pacientes, além de 

ampliar seus olhares sobre a necessidade do autocuidado independentemente de estarmos 

em situação de restrição, a exemplo da pandemia.  

 

Para as mulheres, o impacto da retomada dos atendimentos presenciais pode ser avaliado por 

relatos informais das pacientes. 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. Adicionalmente, referem uma melhora em sua saúde 

mental, uma vez que o isolamento social potencializou, em muitos casos, transtornos mentais 

já existentes. 

 

Diante do cenário, é notório que, apesar das restrições associadas a pandemia, é possível fazer 

uma retomada das atividades presenciais com segurança e prestando um atendimento de 

qualidade que gera impacto concreto e positivo na vida dos pacientes. Particularmente nas 

mulheres com diagnóstico de câncer de mama, que foram as beneficiadas, a retomada trouxe 

uma esperança de que a vida vai entrar nos trilhos e que, mesmo em momentos de caos, as 

aprendizagens permanecem. 

 

Cronograma de execução do projeto: Os atendimentos do Projeto Fisioterapia e Cuidados 

Paliativos em Oncologia acontecem semanalmente, às sextas, sempre das 13h às 16h20, na 

Clínica Escola de Fisioterapia do UNIPÊ. As atividades formativas acontecem no blackboard 

colaboratte de maneira continua, ao longo do semestre letivo. Já as atividades informativas 

são realizadas através de postagens semanais no instagram® @pexfcpo. 
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Acervo fotográfico:  

 

Figura 1 – Parte da equipe do PEXFCPO em 2021.2. 

 

 

Figura 2 – Atendimento presencial em 2021.2. 

 

 

Figura 3 – Lembrancinha do Outubro Rosa em 2021.2. 
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Figura 4 – Telemonitoramento/Teleconsulta em 2021.1. 
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Projeto Funcionalidade na UTI 

 

Curso promotor do projeto: Fisioterapia 

Coordenador(a): Dostoievsky Ernesto de Melo Andrade 

Colaboradores(as): Ana Maria Delgado Santos  

Discentes:  

Lívia Fragoso Brito da Silva 

Ana Carolina da Silva Nascimento 

Beatriz Barbosa da Silva 

George Ulisses Serpa Vega 

Iara Dantas Wanderley 

Kaio Emanuel de Souza Nunes 

Ilari Bento Silva Alves 

Camylla Karolyne Silva Lima 

Ellen Beatriz da Silva Araújo 

Isabele Diogo Gonçalves 

Sandriny Eschilly Claudino Ferreira 

Emille Rodrigues dos Santos 

Hugo Martins de Oliveira 

Ewelim Marques Amorim da Silva 

Jakeline Cristiane Martos da Silva  

 

Período no qual o aluno pode participar: do 4º período em diante + observadores a partir do 

1º período 

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

e colaboradores – UNIPÊ (  ) Outros, Quais? 

Local onde o projeto se desenvolve: Instituição + unidade hospitalar conveniada.  
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RESUMO 

 

A permanência de um paciente durante sua internação em leito hospitalar condiciona a 

situação de piora clínica quando associada as repercussões negativas do imobilismo. Já é 

consolidado em pesquisas e estudos recentes o impacto da imobilidade decorrente dos 

variados eventos decorrentes da enfermidade e iatrogenias (eventos clínicos adquiridos na 

internação) contribuindo para que a qualidade de vida do paciente internado seja um grande 

episódio de infortúnio e sofrimento.  

 

Para combater tais repercussões e promover bem-estar e prevenção de todas estas 

ocorrências a fisioterapia aplicada nas unidades de terapia intensiva em um modelo de 

assistência funcional, que insere na sua prática o resgate de funções orgânicas debilitadas 

pelos efeitos do imobilismo. Desta forma, tais procedimentos vêm modificando de forma 

paradigmática o perfil de internação destes pacientes. A atividade vem sendo desenvolvida 

desde agosto de 2015 durante 4 horas 1 vez na semana, com os pacientes que se encontram 

internados na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Municipal Santa Isabel.  

 

Para a realização da atividade foi elaborada uma ficha de avaliação, em que são avaliados os 

sistemas respiratórios, cardiovasculares e osteomioarticulares e outras evidências. Em 

seguida é realizada a fisioterapia motora, enfatizando a cinesioterapia, realizando 

alongamentos, mobilizações passivas, micromobilizaçoes, drenagem linfática e massoterapia. 

Além de realizarmos as práticas como intervenções, temos visitas com aulas teóricas-práticas 

abordando as principais urgências que podem acontecer dentro de uma UTI, além de todas os 

fundamentos e princípios envolvidos na evolução do imobilismo e suas efeitos nos sistemas 

orgânicos e a contribuição das técnicas e recursos fisioterapêuticos para minimizar e anular 

os resultados da síndrome do imobilismo  

 

Os impactos gerados neste projeto é promover expectativas foram superadas, diante da 

grande relevância deste modelo de assistência no progresso e evolução dos pacientes críticos 

diante da possibilidade de com tais ferramentas da assistência poder otimizar qualidade de 

internação e impulso para estabelecer condições de recuperação, além de garantir um 
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singular momento de desenvolvimento acadêmico com perspectiva real de amadurecimento.  

 

OBJETIVO GERAL  

 

Experimentar a funcionalidade do paciente crítico como critério de importância na abordagem 

do fisioterapeuta e estabelecer uma experiência de assistência aos pacientes com declínio 

funcional sob um olhar holístico.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Realizar levantamento epidemiológico dos pacientes internados na UTI do Hospital Municipal 

Santa Isabel; Identificar condições clínicas ou terapêuticas que mais contribuem para o 

declínio da funcionalidade; Estabelecer programas de prevenção por meio da sensibilização 

da equipe multidisciplinar; Discutir criação de protocolos essenciais para manutenção de um 

padrão de assistência vislumbrando retorno as atividades de vida diária; Destacar a 

necessidade da avaliação global na Unidade de Terapia Intensiva, em particular, sobre a 

importância da avaliação da funcionalidade do paciente crítico (do declínio à recuperação 

funcional); Oferecer subsídios científicos para se traçar um padrão de avaliação eficaz que 

pode ser utilizado na prática clínica tendo em vista prevenir, minimizar ou retardar o declínio 

funcional, podendo-se a partir disto traçar um protocolo de intervenção mais eficaz; Suscitar 

o desenvolvimento de novas pesquisas sobre o tema na literatura nacional; Gerar um maior 

grau de informação para o paciente mostrando a importância da avaliação fisioterapêutica 

conscientizando-o que a execução de exercícios funcionais no leito podem garantir-lhe bons 

resultados após sua alta; Possibilitar, a partir da avaliação, a construção de uma intervenção 

apropriada para o caso de cada paciente, garantindo a este um atendimento direcionado a 

sua necessidade funcional como um todo, preparando-o para um possível retorno as suas 

Atividades de Vida Diária (AVD’s);  

 

METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

 

Os critérios de ingresso neste projeto é o CRE; entrevista em que o aluno apresenta sua 
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disponibilidade, histórico acadêmico e sensibilidade de utilizar o projeto como motor da 

formação em área especifica (fisioterapia em UTI). São selecionados dois acadêmicos 

matriculados nas disciplinas de base para atender a política de inserção do estudante ingresso 

nas práticas pré-profissionais para agregar interesse à profissão e evitar a evasão.  

 

As atividades realizadas consistem na assistência funcional em pacientes críticos internados 

em unidades de terapia intensiva; atividade de exercícios laborais de fisioterapia do trabalho 

nos funcionários presentes nas unidades; Realização de evento científico com temática sobre 

funcionalidade em uti; preparação teórico-prática;  

 

As metas alcançadas neste projeto são a existência de benefícios diretos e indiretos na 

qualidade de vida e de internação dos pacientes internados a partir de plano de atividades de 

reeducação funcional e prevenção de eventos causados pela imobilidade no leito e declínio 

funcional. Inserção de metodologia ativa Afim de proporcionar aos alunos participação no 

processo de ensino-aprendizagem por meio de metodologia ativa diante de todos as 

problematizações levantadas a partir das repercussões da imobilidade vivenciada pelos 

pacientes em UTI por meio da experiência no projeto, foi o elemento motivador do discente 

que examinou, refletiu e passou por um processo de ressignificação que se concretiza em sua 

perspectiva mais exitosa no realização dos eventos científicos que realizamos do decorrer 

histórico do projeto, em que os discentes foram os protagonistas em todas as fases do 

processo de construção do projeto final desta atividade de extensão universitária.  

 

Os produtos gerados pelo projeto que os pacientes assistidos durante o período do projeto de 

extensão foram observados a viabilidade na mobilização precoce destes enfermos, visando 

melhora no processo recuperação do quadro clínico do cliente agregado valorização e 

autonomia da fisioterapia. O projeto amplia conhecimentos teórico-práticos que contribui 

significativamente para a redução dos índices de morbimortalidade ligado as diferentes 

doenças e impactos do tratamento na maioria invasivos e com uso de drogas sedativas o que 

concorre sensivelmente para os processos de imobilidade. Os eventos promovidos pelo 

projeto são sempre essenciais para que os alunos pudessem compreender a importância de 

todo o movimento que envolve todo o processo de relevância da fisioterapia na prática deste 
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novo modelo de atuação nos pacientes atendidos no projeto. Tais experiências conduzem os 

alunos a romper com práticas viciadas de estudo e assumir desafios de análises mais 

aprofundadas, falar em público e visão crítica de todos os estudos relacionados no âmbito da 

prática.  

 

Diante do contexto da pandemia e as políticas restritivas no ambiente hospitalar estivemos 

focados em abordagens teóricas no campo científico com atividades virtuais e convidados de 

grande renome para abordar temas específicos. Na retomada todas as nossas ações foram 

voltadas para ações de simulação nos nossos laboratórios para habilitar extensionistas para o 

trabalho focado neste programa de assistência. Os serviços de referência que vínhamos 

trabalhando antes da pandemia eram as unidades hospitalares conveniadas como o Hospital 

Santa Isabel e Padre Zé em setores de UTI e enfermarias. 

 

RESULTADOS ALCANÇADOS E ESPERADOS 

 

Neste momento diante das restrições de acesso ao ambiente hospitalar os resultados 

alcançados e esperados sob o reforço da bagagem científico e prática simulada é reforçar a 

importância do método para a formação dos novos profissionais com perspectivas de 

trabalhar com modelos assistências que estão comprovadamente demostrando redução de 

mortalidade e impacto econômico nos hospitais por reduzir tempo de internação hospitalar.   

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO:  

 

Todas as sextas-feiras das 08:00 às 11:30 e postagens científicas no IG do Projeto duas vezes 

na semana com temas da área atualizado  

 

ACERVO FOTOGRÁFICO 
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ATENDIMENTO PACIENTE CRÍTICO FOCADO NA FUNCIONALIDADE 

 

 

ATENDIMENTO EM UNIDADE DE CUIDADO INTENSIVO COM FOCO  

NA MOBILIZAÇÃO PRECOCE 
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EVENTO CIENTÍFICO – ENCONTRO DE ABORDAGEM FUNCIONAL  - ANO 2018 

 

 

POSTAGENS SEMANAIS SOBRE TEMAS ESPECÍFICOS NO IG DO PROJETO 
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ATIVIDADE DE SIMULAÇÃO PARA HABILITAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FUNCIONAL  
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Projeto De Extensão Hidroginástica na Terceira Idade 

 

Título do projeto: Hidroginástica para a terceira idade 

Curso promotor do projeto: Bacharelado em Educação Física 

Cursos integrados: Não se aplica 

Coordenador(a): Silvana Nóbrega Gomes 

Colaboradores(as): Bruno Teixeira Barbosa 

Discentes:  

Hudemberg José A. da S. Segundo 

Amanda Galdino da Silva 

Ruan Lamarck de A. Nunes 

Manasses César dos Santos Silva 

Pedro Lucas A. dos Santos 

Mariana da Silva Aureliano 

Arthur Bezerra Amorim 

Sandra Shirley S. S. Cousseau 

 

Período no qual o aluno pode participar: Qualquer aluno que esteja regularmente 

matriculado no curso de Educação Física do Centro Universitário de João Pessoa – Unipê está 

apto a participar da extensão universitária. 

Público-alvo Beneficiários do projeto: Idosos de ambos os sexos com idade igual ou superior 

a 60 anos.  

Local onde o projeto se desenvolve: A extensão acontece na piscina da Unipê, Rodovia BR-

230, km 22, s/n - Água Fria, João Pessoa - PB, 58053-000. 

 

Resumo 

 

O projeto visa melhorar a saúde dos idosos com 60 anos ou mais cadastrados na extensão, 

através de exercícios cardiorrespiratórios e musculares, e alongamentos que trarão mais 

flexibilidades, um melhor condicionamento físico, mais força e consciência corporal 
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facilitando assim sua vida cotidiana. Além de trazer uma maior inclusão com a sociedade 

através da vivência acadêmica e compartilhando suas experiências com os outros alunos. 

 

Palavras chaves: Exercício aquático, hidroginástica, idosos, saúde. 

 

Objetivos geral e específicos:  

 

Promover saúde e bem-estar aos idosos de modo a melhorar a qualidade de vida deles em 

todos os seus domínios.  

 

Metodologia de execução:  

 

O projeto submete os idosos a 50 minutos de exercícios aquáticos duas vezes por semana para 

a melhoria de sua saúde, tais exercícios são divididos em aquecimento térmico que visa 

adequar a temperatura do aluno com o ambiente aquático por meios de movimentos livres e 

caminhadas, aquecimento cardiorrespiratório no qual busca elevar de forma gradual os níveis 

de oxigênio e frequência cardíaca preparando o corpo para exercícios mais vigorosos, 

resistência cardiorrespiratória utiliza movimentos simples com combinações e padrões 

complexos usando grandes grupos musculares para melhorar sua resistência e diminuir o 

cansaço, resistência muscular para trazer força aos músculos com exercícios de poucas 

repetições e assegurar a temperatura corporal durante o exercício de uma forma confortável,   

relaxamento cardiorrespiratório que utiliza movimentos simples, lentos e de baixa 

intensidade para recuperar o corpo pós exercício e voltar ao repouso e por fim é realizado 

alongamentos para trazer flexibilidade aos membros dos idosos. 

 

Resultados alcançados/esperados:  

 

O projeto visa melhorar o condicionamento físico, respiratório e circulatório, aumentar a força 

muscular e a flexibilidade do idoso para aumentar sua qualidade de vida e trazer mais 

facilidade em seu dia a dia através de exercícios não tão pesados que o meio aquático 
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proporciona. Além disso o projeto promove uma maior integração social e uma vivência 

acadêmica que muitos não tiveram. 

 

Cronograma de execução do projeto:  

 

O projeto teve sua data de início em 07/09/2021 e terminara em 16/12/2021. O mesmo é 

realizado na piscina da instituição nas terças-feiras e quintas-feiras, das 16h às 17h, exceto em 

feriados que ocorram nos dias citados. 

 

Acervo fotográfico: 

 

 

Aula da extensão universitária “Hidroginástica na Terceira Idade” 

 

 

Aula da extensão universitária “Hidroginástica na Terceira Idade” 
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Aula da extensão universitária “Hidroginástica na Terceira Idade” 

 

 

Aula da extensão universitária “Hidroginástica na Terceira Idade” 

 

 

Aula da extensão universitária “Hidroginástica na Terceira Idade” 
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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: 

Matheus Karrieri Mariz Silva 

Carlos Eduardo Riberito da Silva Júnior 

Angelina Rebecca Leibbach 

Ana Paula Padilha do Nascimento 

Ana Eurides Lúcio de Andrade Sá Pessôa 

 

Período no qual o aluno pode participar: A partir do 1° período dos cursos de business. 

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 



 
 

105 
 

Análise das Demonstrações Financeiras, em uma turma de Ciências contábeis no dia 

08/06/2020. As palestras ocorrem de 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 – 16/09/2021 Reunião de apresentação 
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2 -  15/10/2021 Reunião de treinamento e discussão 

3 – 25/11/2021 Reunião para definição das atividades 

4 – 29/11/2021 Atividade prática do projeto (de modo remoto) em uma turma de 

Administração da noite 

6 - 30/11/2021 Atividade prática do projeto (de modo remoto) em uma turma de 

Administração da manhã. 

 

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: Participação de um aluno ouvinte, em uma das apresentações do projeto 

 

 

Figura 4: Atividade do projeto em uma das turmas, com participação de aluna ouvinte 
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Figura 1: 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

109 
 

Laboratório de Avaliação Física LAF-Unipê/Sanny 

 

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

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

e Pós-Graduação – UNIPÊ. 

Coordenador (a): Eric de Lucena Barbosa. 

Colaborador (as):  

Renata Gouveia Nunes 

João Joaquim Soares 

Discentes:  

Antônio Davi Dias Gomes de Jesus 

Apollo Pedro da Silva Sebastião 

Drayson Gomes Magalhães Junior 

Ellen de Lucena Barbosa  

Erick Eugênio Queiroz da Silva 

Evelyn da Silva Salustino 

Felipe Eduardo Rego Leite 

Gabriel Dantas Alves 

Icaro de Souza Alves  

Jefferson Justino da Silva 

Luan Oliveira da Silva 

Marcilio Medeiros da Silva  

Maria Clara Brito Araujo 

Samuel Teixeira de Almeida 

Sarah Fernandes Farias 

Vivian Caetano Carvalho 

 

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? 
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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. 

Resumo 

  

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 12 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. 

 

Metodologia de execução:  
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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, Prefeitura Municipal de 

Cabedelo, Santa Rita e atendimentos interna - funcionários e externa - atividades gratuitas do 

curso. Os atendimentos do atual semestre diante da pandemia, foram priorizadas 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 



 
 

112 
 

Corporal (Inbody720 e 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. Contudo, com 

a flexibilização do atual decreto, as aulas do curso de educação física foram liberadas de modo 

presencial, o que mudou o funcionamento e aumento dos atendimentos para as atividades 

práticas, justificando assim, a diferença de 2020 para 2021. 

 

 

Cronograma de execução do projeto:  

 

Dias\Turnos Manhã Tarde 

Segunda-feira 08:00 – 12:00hrs 13:00 – 17:00hrs 

Terça-feira 08:00 – 12:00hrs 13:00 – 17:00hrs 

Quarta-feira 08:00 – 12:00hrs 13:00 – 17:00hrs 

Quinta-feira 08:00 – 12:00hrs 13:00 – 17:00hrs 

Sexta-feira 08:00 – 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 DE CINESIOLOGIA 

  

PESQUISA CIENTIFICA HIDROGINÁSTICA COM 
POLICIAIS DA PARAÍBA 2021.2 

BIOFOTOGRAMETRIA ESCOLARES 

PROF. Dr. JOÃO JOAQUIM SOARES 

AVALIAÇÃO POSTURAL – SAPO 

 
TREINAMENTO EXTENSIONISTAS 2021.2 

VO2 MÁXIMO 



 
 

114 
 

Mangaio Criativo 

 

Curso promotor do projeto: Design de Moda 

Cursos integrados: Design Gráfico 

Coordenador(a): Prof. Ms. Mariana Caldas Melo Lucena 

Colaboradores(as): Prof. Esp. Valesca Sperb Lubnon 

Discentes:  

Ana Gabriella Gouveia de Almeida 

Ana Julia da Costa Matos Silva 

André Ricardo da Silva Nascimento 

Artur Dutra Tavares 

Camila Palitot Alves Mangueira 

Carlos Emanuel Ferreira de Souza 

Fausia Samilly Rodrigues da Costa 

Gabriel Antônio dos Santos Andrade Oliveira 

Heloísa Farias de Oliveira Vilela 

Jandreizy Clara Moreira Alves de Alencar Peixôto 

Josino Gomes da Silva Neto 

Lara Bertany Virginia Silva de Abrantes Crispim 

Maria Zilvanete Xavier dos Santos 

 

Período no qual o aluno pode participar:  

do 1º ao 4º período. 

Público alvo Beneficiários do projeto:  

( X ) alunos – UNIPÊ, ( X ) Comunidade, (  ) funcionários e colaboradores – UNIPÊ (  ) Outros, 

Quais? 

Local onde o projeto se desenvolve:  

O Mangaio Criativo foi planejado para ocorrer de forma remota, de modo que as reuniões 

ocorrem semanalmente pelo Blackboard Zoom, e as ações do projeto ocorrem no Instagram. 
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Resumo 

 

O MANGAIO CRIATIVO - Feira virtual de Design, tem sua base no Instagram 

(@mangaiocriativo) e iniciou como uma atividade proposta para os alunos da disciplina de 

Styling e Produção de Moda (2021/1), sob supervisão da prof. Esp. Valesca Sperb Lubnon, do 

Centro Universitário de João Pessoa- UNIPÊ. Devido ao sucesso do projeto entre os alunos, ele 

se tornou um projeto de extensão para que permanentemente o Mangaio fosse divulgado, 

trazendo visibilidade ao curso de Design de Moda (e demais cursos de Design) do Unipê. O 

Mangaio Criativo também visa transmitir conhecimento através de bate-papos, oficinas e 

palestras, que compartilham a vivência e experiência dos convidados especiais para alunos e 

comunidade. 

 

Palavras-chave: Design, Moda, Feira Virtual, Instagram, Criatividade. 

 

Objetivos geral e específicos:  

 

Expor o trabalho autoral de jovens designers e criadores de todo Brasil, valorizando a 

autenticidade e criatividade de seus produtos 

 

• Realizar palestras, oficinas e bate-papo com profissionais do setor da Moda, 

compartilhando conhecimento; 

• Gravar e publicar no Instagram tutoriais com dicas de moda, confecção, beleza, 

tecnologia e design. 

• Promover a exposição de criadores e seus produtos digitalmente. 

• Se em modo presencial, organizar uma feira de Moda e Design, no Campus da Unipê. 

 

• Se em modo presencial, organizar oficinas abertas à comunidade sobre moda e design. 
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Metodologia de execução:  

 

São feitas reuniões semanais com os alunos participantes para definição do tema da feira e 

organização dos grupos de trabalho:  

o Grupo 1 - Identidade visual – Responsável pela criação de todas artes e posts 

necessários para a divulgação na mídia social. 

o Grupo 2 - Divulgação – Responsável por postar os conteúdos nas mídias sociais e fazer 

os engajamentos. 

o Grupo 3 - Expositores – Responsável por contatar expositores, organizar fotos dos 

produtos e conteúdo sobre o artista/criador. 

o Grupo 4 - Convidados especiais – Responsáveis por organizar bate-papos e oficinas 

com profissionais do setor. 

 

Nesse semestre, o evento ocorrerá de 10 a 20 de novembro, com a temática “Noivas e festa”, 

na qual serão divulgados vídeos de making of de confecção de um vestido de noiva, de 

maquiagem e cabelo, bem como exposição de profissionais que criam produtos para esse 

segmento. 

 

Tipo de serviços oferecidos:  

 

Divulgação de jovens talentos e criadores autorais, oficinas e palestras sobre moda e design. 

 

Resultados alcançados/esperados:  

 

No momento, treze alunos fazem parte ativa do projeto e como a feira virtual ocorrerá após 

o fechamento deste resumo, não há como relatar o total de beneficiados com esta ação, 

porém, após evento, esses dados serão organizados e publicados junto ao relatório final do 

projeto. Desde outubro, o Mangaio organizou uma sequência de oficinas presenciais para 

beneficiar o projeto social “Recanto Brunnelas”, de Conde/PB, e Projeto Apolônias em 

parceria com o curso de Odontologia, para os quais estamos ensinando técnicas para fazer 
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vasinhos decorativos com gesso e cimento. O objetivo dessas oficinas é que ambos os grupos 

possam produzir os vasinhos posteriormente e gerar renda a partir da venda destes itens. 

 

Cronograma de execução do projeto:  

 

As reuniões ocorrem às quartas-feiras, às 21:30h, pelo BlackBoard Zoom, sendo que setembro 

e outubro foram meses para planejamento, e novembro, mês da execução da feira virtual. 

 

Acervo fotográfico:   

 

 

Figura 2- Reunião com alunos do Mangaio, pelo Zoom no dia 20.set.2021 

 

 

Figura 3 – Reunião com alunos representantes dos grupos de trabalho do Mangaio, no dia 

22.out.2021 
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Figura 4 - Oficina de vasinhos de decoração para o projeto social - Recanto Brunnelas, de 

Conde/PB. 

 

 

Figura 5 - Participantes da oficina aprendendo na prática como fazer a mistura da massa 

para confecção dos vasinhos. 

 

 

Figura 6 - Página do projeto no Instagram sendo preparada com nova identidade visual para 

o evento "Noivas e festa".  
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Metodologias Educacionais para Prevenir e Solucionar Conflitos 

 

Curso Promotor: Direito 

Coordenador(a): Dra. Leilah Luahnda  Gomes de Almeida 

Discentes: 

Clyvson Nunes Ferreira 

Lucas Alves da Silva 

Rony Kleydson Leite da Cruz Filho 

 

Resumo 

 

O presente resumo procura trazer um relato de experiência dos estudantes extensionistas 

sobre os relatórios, palestras, conferências, audiências e demais competências trabalhadas 

pelo projeto de extensão MECON. Usamos o livro sobre Direito Consensual, ofertado pelo 

Simpósio que ocorreu em 2019. Percebeu-se a emergência que os meios alternativos para 

solução de problemas e a responsabilidade com empatia para a comunidade, demandando 

uma maior elevação nos trabalhos que se utilizam desses caminhos. Ao observar as atividades, 

acredita-se que surgiram novas formas de pensamento no que tange à consciência 

responsável e ética, o comprometimento com o outro e demais formas de prevenção e 

solução de demandas em todos os agregados. 

 

Palavras-chave: Meios Alternativos; Conflitos; Problemas; Prevenção e Solução. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 O projeto de extensão MECON é um ramo dos trabalhos acadêmicos da faculdade de 

Direito do UNIPÊ que visa, sobretudo, o encurtamento entre a teoria disciplinar com a prática 

jurídica. Sob esse ponto de vista, trabalham-se as diversas ferramentas para a prevenção e 

resolução de problemas. 
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1.2 OBJETIVO 

 

Entender as diversas técnicas existentes de solução de conflitos, bem como sua aplicação na 

resolução das lides encontradas no âmbito extrajudicial e judicial, utilizando-as nas esferas 

sociais. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

Foram-se utilizados alguns referenciais teórico-bibliográficos e palestras com o intuito de 

desenvolver um estudo analítico sobre os métodos de resolução de conflitos existentes de 

forma expansiva, além de desenvolver relatórios e divulgar conteúdos informativos através 

de mídias digitais. 

 

2 DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

Por meio de um conhecimento de construção compartilhada aliando a teoria à prática, 

inspiramo-nos na literatura de Marshall Rosenberg “Comunicação Não-Violenta”, para 

desenvolvermos nossas ações, na perspectiva de prevenir conflitos através da ferramenta 

poderosa do diálogo, assim sendo, uma linguagem cuja força contribui para comunicação 

compassiva que coopera para o bem-estar do outro. Desta feita, o autor foi escolhido, pois 

ele nos ensina as mais variadas maneiras de buscar uma solução impedindo conflitos, por meio 

de um equilíbrio que se fundamenta na busca do entendimento que se dá as contendas entre 

as partes, para que possa evitar atritos, enriquecendo assim, o aprendizado que rege os 

métodos de soluções de lides na seara jurídica bem como colaborando com a função social de 

promover a paz dos cidadãos na medida do possível, pretendendo sempre o melhor para os 

envolvidos no processo, chegando a um consenso. Nesse contexto, é preciso compreender 

que a comunicação não violenta, segundo o autor, tem como principais componentes a 

observação, a identificação de sentimentos, necessidades e pedidos, para entender o lado de 

cada um, acautelada pela necessidade de empatia que se torna primordial nas tratativas 

pacíficas para uma resolução que seja vantajosa para ambas as partes 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A oportunidade de participar do projeto de extensão MECON trouxe um conhecimento mais 

amplo e aprofundado sobre as formas de solucionar conflitos, onde para quem tem a 

oportunidade de participar do projeto tem uma experiência que abrange as expectativas. 

 

Nas palestras assistidas e matérias lidos aprendemos várias técnicas e ferramentas de diálogo 

para aplicarmos praticamente nas soluções de conflitos, que acarretam em uma solução mais 

tranquila entre as partes. 

 

Assim sendo, com o aprendizado adquirido teve integrante do projeto que durante a semana 

faz estágio no juizado especial intermediando as partes nas audiências de conciliação que 

pode aplicar as técnicas aprendidas, tendo assim, êxito ao conciliar as partes, livrando elas do 

desgaste de um processo judicial. 

 

Portanto, com essa experiência, é de se notar que o investimento e mais incentivos em 

metodologias educacionais para solucionar conflitos judiciais, ou até mesmo quando aplicadas 

antes das partes entrarem no judiciário, seria um grande avanço para o poder judiciário do 

nosso país. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As atividades do MECON proporcionam vastos benefícios, tendo em vista que seu objeto de 

formação e de aprendizagem interfere em todos os ambientes da vida dos alunos e de quem 

os rodeia de forma prática. Hodiernamente, assim como no semestre passado, devido a este 

período pandêmico, as atividades do projeto presente ficaram restritas aos meios online. 

Esperamos que logo o MECON possa voltar às atuações práticas rotineiras. 
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5 ACERVO FOTOGRÁFICO 

 

 

Reunião do Projeto de Extensão MECON, plataforma zoom, 11 de novembro de 2021. 

 

  

Webinar: A Mediação seus princípios e suas principais técnicas; 

 palestra ministrada por  professora Silvana Vasconselos; plataforma zoom 

dia 07 de outubro de 2021. 
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Extensão e Natação e Hidroginástica 

 

Curso Promotor: Bacharelado em Educação Física 

Coordenador(a): Silvana Nóbrega Gomes 

Discentes: 

Joana D'arc T. Pereira 

João Victor da Silva Roseno 

Manasses César dos Santos Silva 

Mariana Vitória Sousa de Oliveira 

Gilvanice P. de Castro 

Ruan Lamarck de Almeida Nunes 

Gabrielly Ashilley da Silva Moreira 

Arthur Bezerra Amorim 

José Adilson Pereira da Silva 

 

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

Público alvo Beneficiários do projeto:  

Nesse semestre estão sendo beneficiados 08 alunos do curso de Ed Física, 05 

funcionários/colaboradores e 50 pessoas da comunidade circunvizinhas. 

Local onde o projeto se desenvolve:  

O projeto é desenvolvido na piscina de 25m do complexo esportivo do campus. 

 

RESUMO: 

 

A extensão de natação e hidroginástica tem como objetivo preparar alunos do curso de 

Educação Física para o mercado de trabalho na área das atividades aquáticas e através dessa 

preparação oferecer gratuitamente aulas de natação e hidroginástica a comunidade 

circunvizinha. A extensão ocorre duas vezes por semana, nas teças e quintas feiras das 17:00 

as 18:00- hidroginástica e 18:00 as 19:00- natação, com duração de 50 minutos cada. 

Participam da extensão 09 extensionista, 01 recebe incentivo e 08 são voluntários, com 

relação aos participantes da comunidade, abrimos vagas para 25 alunos por turma, número 
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reduzido para garantir distanciamento dentro d’água. Após aprovação, os voluntários foram 

submetidos a avaliação física (composição corporal, flexibilidade e força de membros 

superiores e inferiores), procedimento que se repetirá no final da extensão. Em seguida 

iniciaram as aulas de natação e hidroginástica, usando diversos métodos de aula e 

equipamentos (macarrão, halteres, cinto flutuador, pranchas e outros), com intensidade de 

moderada a alta monitorada pela PSE-percepção subjetiva de esforço. Já na natação, o aluno 

passa pela fase de adaptação na água e aprendizados dos estilos de nado (crawl, costas peito 

e borboleta).Espera-se dessa extensão: alunos capacitados para ministrarem aulas de natação 

e hidroginástica de qualidade, colocando em prática os conhecimentos teóricos adquiridos em 

sala de aula e causar impactos significativos na saúde dos participantes seja na composição 

corporal, flexibilidade, força ou bem-estar, redução de dores e estresse. 

 

CRONOGRAMA 

 TERÇAS QUINTAS 

17:00 as 17:50 Hidroginástica Hidroginástica 

18:00 as 18:50 Natação Natação 

 

Acervo fotográfico: 

 

 

Aula de hidroginástica, respeitando o distanciamento. 
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Os extensionistas acompanhando a professora na condução da aula. 

 

 

Aula usando equipamento (macarrão) 
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Alunos conduzindo o aquecimento. 

 

 

Alunos conduzindo o aquecimento. 

 

  



 
 

127 
 

Posto de Atendimento em Primeiros Socorros - PAPS 

 

Curso promotor do projeto: Enfermagem 

Cursos integrados: Medicina, odontologia, fonoaudiologia, fisioterapia, educação física 

Coordenador(a): Albertina Martins Gonçalves 

Colaboradores(as): Antonio Carlos Narciso; Carla Braz Evangelista; Francisca das Chagas Alves 

de Almeida; Patrícia da Cruz Araruna Oliveira; Rozileide Martins Simões Candeia  

Discentes:  

Rafaela Luna Fernandes 

Anna Júlia Neves Bezerra 

Giselle Maria Cunha Leite 

Rebeca Villar de Melo 

Cyntia Nery de Sousa Silva 

Ana Carolina de Melo Chaves. 

Naira Almeida Cavalcante 

Ana Carolina Resende da Silva 

Carina de Barcelos 

Luana Porto Fernandes 

Ana Carolina Gomes Marinho de Oliveira 

Jessica Souza Lopes da Silva 

Rodolfo Macena Melo 

Severino Henrique Santos da Silva 

Ingrid Thayanne Nascimento Santos 

Larissa da Silva Leite Muniz 

Letícia de Lucena Viana Alves 

Antonio Carvalho de Araújo Neto 

Mariana Gomes dos Santos 

Mirelly Rafael de Lima 

Catarina dos Anjos Wallach 

Éllen Freire da Fonsêca 
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Período no qual o aluno pode participar: (Discente matriculados partir do 4º período, dos 

cursos de medicina, enfermagem, odontologia, fisioterapia, fonoaudiologia e educação física, 

do Centro Universitário de João Pessoa-PB  UNIPÊ.) 

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 no espaço físico do bloco EVA 

do curso de enfermagem, às dependências da clínica escola Florence Nightingale. Todavia, por 

se tratar de um projeto assistencial às emergências, quando acionado através do telefone fixo, 

a equipe avalia a situação e dirige-se para o atendimento.   

 

Resumo 

 

Os primeiros atendimentos prestados a vítimas de acidentes e/ou clínicos são cruciais para a 

sobrevivência e o prognóstico dessas pessoas. Algumas ações, para serem eficazes, precisam 

ser realizadas minutos ou até segundos depois do acontecimento. Dessa maneira, é essencial 

ter pessoas capacitadas em diferentes ambientes para realizar esse primeiro atendimento, 

antes da chegada de assistência médica mais complexa. A assistência emergencial pode 

acontecer por meio do atendimento pré-hospitalar ou dos primeiros socorros. A atuação dos 

profissionais de saúde no atendimento pré-hospitalar é regulamentada pela Portaria n.º 

2.048 do Ministério da Saúde. Ela regulamenta os serviços de urgência e emergências, dos 

quais o atendimento pré-hospitalar faz parte. Tendo em vista o tempo dispensado pelos 

discentes, seja na escola, seja na faculdade, compreende-se que o campus se caracteriza como 

um ambiente em que podem acontecer diversos casos de urgências e emergências, 

necessitando de profissionais sejam eles professores, discentes qualificados e treinados   

reduzindo as complicações e os desfechos negativos durante as ocorrências. Além disso, este 

projeto contribui para a formação acadêmica do discente conduzindo-se com serenidade, 

compreensão e confiança durante o atendimento, preparando para o mercado.  

. 

Palavras-chave: Primeiros Socorros; Socorro de Urgência; Educação em Saúde.  

 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt2048_05_11_2002.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt2048_05_11_2002.html
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Objetivos geral:  

 

Capacitar o discente para realizar atendimento em primeiros socorros a qualquer vítima em 

situação traumática e/ou clínica de forma qualificada  

 

Objetivos específicos:  

 

Proporcionar ao discente a oportunidade para relacionar a extensão a sua prática no meio 

acadêmico, promover ações educativas sobre a importância dos primeiros socorros em salas 

de aulas, campus universitário, contribuir com desenvolvimento das atividades práticas 

assistenciais dos discentes. 

 

Metodologia de execução:  

 

Devido à importância de um atendimento imediato durante as urgências e emergências, o 

projeto funciona realizando atendimento aos discentes, colaboradores, funcionários e 

públicos que estiverem dentro do Campus Universitário, garantindo uma assistência livre de 

danos decorrente de negligência, imperícia e imprudência, e encaminhando se necessário, 

através de parceiros como o SAMU e Corpo de Bombeiros ao atendimento especializado. 

 

Resultados alcançados/esperados:  

 

Para o alcance das metas previstas, elencamos como atividades: realização de ações educação 

em saúde em sala de aulas, em todo o campus do UNIPÊ e nas instituições externas, quando 

convidadas; atuação de práticas assistidas com os discentes de vários cursos de saúde sob a 

supervisão do docente plantonista acerca de técnicas de atendimento em primeiros socorros 

e o manuseio adequado aos usuários e funcionários que frequentam o Centro Universitário 

de João Pessoa- PB em situação de risco ou agravo a sua saúde. Dentre as estratégias 

adotadas, utilizaremos atendimentos emergencial quando solicitado através de contato por 

telefone propagado em todo o campus, após atendimento realizar rodas de conversa com 
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discussão de casos clínicos, para as abordagens de cunho educativo voltadas à importância 

dos primeiros socorros e promoção da saúde.  

 

Cronograma de execução do projeto:  

 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:50 as 11:10 X X X X  

13:50 as 16:20   X X  

18:50 as 21:20 X X X X X 

OBS: O PROJETO NÃO FUNCIONA SEGUNDA E TERÇA-FEIRA (TARDE)  E SEXTA-FEIRA (MANHÃ E TARDE). 

DEMAIS HORÁRIOS ESTÃO EM ATENDIMENTOS. 

 

Acervo fotográfico:  

 

 Módulo I 

   

Prova prática (Móduli I) 
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Aula teórico-prático (imobilização, curativo de cabeça, fratura de clavícula, rolamento 90º e 

180º) 

 

 

Transporte com segurança de vítima politraumatizada com crise convulsiva 
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Programa Acessibilidade e Desenho Universal para Todos 

 

Curso promotor do projeto: ARQUITETURA E URBANISMO 

Cursos integrados: DESIGN DE INTERIORES, DESIGN GRÁFICO 

Coordenador(a): KELLY CHRISTINE SILVA DE LIMA 

Colaboradores(as): não há colaboradores neste projeto de extensão. 

Discentes:  

Bárbara Christina da Cunha Lima Gama 

Josino Gomes da Silva Neto 

Luana Xavier Pereira Alves 

Suelen Gomes de Lima 

Alberlene Baracho Sales 

Yasmim Araújo Gusmão 

Joalison Rodrigues do Nascimento 

Kainã Carlos da Silva 

Felipe Franco de Oliveira 

Miria da Silva Barbosa 

 

Período no qual o aluno pode participar: a partir do 2º período.  

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

colaboradores – UNIPÊ (X) Outros, Quais? PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. 

Local onde o projeto se desenvolve: O projeto se desenvolve, atualmente em meio remoto, 

utilizando-se de plataforma em rede social - Instagram® (@pesquisa.acessibilidade) para a 

realização das ações. Contudo, eventuais atividades presenciais serão realizadas no 

Laboratório de Conforto do curso de Arquitetura e Urbanismo, localizado no UNIPÊ, bloco H – 

Sala 172.  

 

Resumo 

 

A Acessibilidade é um conceito que representa o estabelecimento de condições de acesso, 

percepção e de segurança para a interação de pessoas com deficiência nas situações do dia a 
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dia; sendo prevista por meio de dispositivos legais e normativos, a exemplo do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência (Lei n.º 13.146/2015) e ABNT NBR9050:2020. Entretanto, a sociedade 

ainda não dispõe de meios educacionais claros e disponíveis sobre estas condições, fator que 

leva ao preconceito e segregação de pessoas com deficiência em espaços urbanos, 

arquitetônicos, meios de comunicação e de informação. Isto constrói uma atitude inadequada 

para com estas pessoas, aumentando o número e nível de barreiras que elas encontram 

cotidianamente. Diante deste cenário, o objetivo deste projeto de extensão é promover o 

conhecimento sobre as condições de Acessibilidade e Desenho universal através do 

compartilhamento de conteúdos instrucionais e educacionais; de forma a facilitar o 

entendimento e contribuir para diminuição das barreiras. Para isto, utilizam-se as redes sociais 

como veículos de propagação da informação e meio de divulgação das ações educativas para 

toda a comunidade. As interações com este público acontecem de modo remoto, por meio de 

postagens, textos, imagens e desenhos que ressaltem a temática, e ao vivo, através de lives, 

onde o público pode interagir com os extensionistas e assim obter maiores esclarecimentos. 

Como resultados iniciais, tem-se o atendimento de uma média de 1.500 pessoas no período 

de 2021.2. Estima-se que estes números aumentem na medida em que o conteúdo está 

disponível em rede e é compartilhado continuadamente, bem como na medida em que novas 

interações sejam planejadas e executadas.    

 

Palavras-chave: Acessibilidade. Arquitetura. Desenho Universal. Educação. Pessoa com 

deficiência.  

 

Objetivos geral:  

 

Promover o conhecimento sobre as condições de Acessibilidade e Desenho universal através 

do compartilhamento de conteúdos instrucionais e educacionais. 

 

Objetivos específicos: 

 

Elaborar materiais instrucionais e educacionais para a promoção de condições normativas em 

Acessibilidade e em Desenho Universal; - Compreender as necessidades das pessoas com 
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deficiência e sua relação com as barreiras de acessibilidade; - Conhecer as normativas e 

legislações que garantem as condições de Acessibilidade e de Desenho Universal; - Identificar 

as barreiras arquitetônicas, comunicacionais e atitudinais presentes na sociedade. 

 

Metodologia de execução:  

 

O projeto de extensão funciona de forma remota com a utilização de uma conta em rede social 

- Instagram® (@pesquisa.acessibilidade) para divulgação e realização das ações previstas nos 

objetivos. No momento, estão previstas apenas atividades online, em virtude do cumprimento 

de protocolos da pandemia, contudo, também há previsão de que as ações aconteçam 

presencialmente em momento oportuno. Deste modo, criou-se um cronograma de interações 

e postagens semanais com o conteúdo instrucional sobre a temática explorada pela extensão, 

dividida em “séries” ou categorias para melhor atender ao público. Os atendimentos à 

comunidade podem acontecer a qualquer momento, na medida em que o material publicado 

fica disponível 24 horas, porém, os extensionistas seguem o cronograma estabelecido em 

reunião: horário oposto ao de sala de aula não prejudicando suas atividades acadêmicas. As 

interações ao vivo (chats ou lives) seguem em um dia específico da semana (quinta ou terça-

feira) com duração média de meia hora. São oferecidos, neste caso, serviços de consultoria 

para esclarecimentos sobre as normativas, legislações, projetos do ambiente construído e 

produtos para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Tem-se como serviço de 

referência a criação e postagem dos conteúdos sobre a aplicação da ABNT NBR 9050:2020.  

 

Resultados alcançados/esperados:  

 

Espera-se sempre atender ao maior número de pessoas para prestar esclarecimentos sobre 

as condições de Acessibilidade e de Desenho Universal presentes nos espaços construídos, 

sinalizações e em diversas situações cotidianas. Além disso, espera-se promover a discussão 

sobre a temática como forma de auxiliar na eliminação de barreiras e contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência em sociedade. Em 2021.2, por 

meio da conta criada em rede social, onde estão sendo publicadas as ações da extensão, foram 

atendidas em média 1.500 pessoas com atividades ao vivo (lives) e atividades remotas 



 
 

135 
 

(postagens e interações semanais) que contribuem para o alcance dos objetivos estabelecidos 

para a extensão.  

 

Cronograma de execução do projeto:  

 

Em virtude do uso da plataforma INSTAGRAM® para a promoção dos conteúdos de 

Acessibilidade, o projeto de extensão funciona sem reservas de horário e durante todos os 

dias da semana. Entretanto, as interações com a comunidade (seguidores ou não) acontecem 

durante todas as quintas-feiras no turno da noite e nas sextas e terça-feiras, nos turnos da 

manhã e da tarde. O planejamento das ações de extensão ocorre em reuniões semanais 

marcadas nas sextas-feiras e as postagens de conteúdo educacional ocorrem nas segundas ou 

terças-feiras.   

 

Acervo fotográfico:  

 

 

Imagem 01 – Visão geral do perfil usado nas ações de extensão 
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Imagens 02 e 03 – Exemplos de publicações seriadas com conteúdo instrucional 

 

 

Imagem 04 – Visão geral da live publicada no perfil da extensão  
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Programa de Atenção Integrada à Criança com Microcefalia por Zika Virus 

 

Curso promotor: Fisioterapia 

Cursos integrados: Enfermagem, Odontologia e Fonoaudiologia 

Coordenador(a): Sheva Castro Dantas de Sousa 

Colaboradores(as):  

Meryeli Santos de Araújo Dantas (Fisioterapia) 

Camila Brito (Odontologia) 

Ruth Lopes do Nascimento (Fonoaudiologia) 

Aline Freire Falcão (Enfermagem) 

Thalys Maynnard Costa Ferreira (Enfermagem) 

Jeferson Barbosa Silva (Enfermagem) 

Discentes: 

Rebeka Vieira Rodrigues 

Emanuelle de Sousa Damião 

Bruna Isabele Araújo da Silva 

Yasmin Barbosa Salvador 

Marianna Costa Xavier 

Eloisa Ester Veiga de Menezes 

Annicia Lins Freitas 

Mariana de Santana Tavares 

Letícia Maiara Santos de Oliveira 

Taene Alzira marinho Farias de Meneses 

Karen Vitória Barreto de Melo 

Catarina Kelly Almeida da Silva. 

Raissa Soares Galdino 

 

Período no qual o aluno pode participar: O aluno pode participar do projeto como ouvinte a 

partir do primeiro período e como extensionista a partir do 6 período. 

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

colaboradores – UNIPÊ (x ) Outros, Quais? Crianças com microcefalia por Zika virus 
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Local onde o projeto se desenvolve: O projeto é desenvolvido na clínica escola de fisioterapia, 

nas salas 123, 127 e 128 bem como na unidade de terapia aquática da referida clínica. 

 

Objetivos geral e específicos:  

 

Prestar atendimento integrado e inovador às crianças com microcefalia por zika vírus no 

contexto pandêmico.  

 

Metodologia de execução:  

 

O projeto funciona de maneira presencial todas as quartas-feiras, das 16 às 18h com serviços 

de fisioterapia que incluem atendimentos em solo, com uso de terapia manual, aplicação de 

bandagens terapêuticas, cinesioterapia e conceito neuroevolutivo Bobath, bem como a 

fisioterapia aquática. Acompanhamento com a equipe de enfermagem que verifica, além do 

crescimento e peso das crianças, necessidades de curativos, presenças de ulceras por pressão 

ou feridas abertas. A equipe de fonoaudiologia atua das disfunções de deglutição, linguagem 

expressiva e receptiva. As crianças também são acompanhadas por odontologistas na 

prevenção e controle das cáries, bem como nas condições gerais de higiene bucal.  

 

Os alunos também mantêm atualizado o instagram do projeto de pesquisa com finalidade 

informativa para profissionais da área de saúde, bem como para mães e cuidadores de 

crianças com microcefalia por zika vírus. Todos os atendimentos ocorrem no mesmo dia e no 

mesmo local, em salas separadas, de forma que as crianças recebem atendimento por meio 

de rodizio entre os profissionais e discentes. Esse tipo de assistência integrada e os serviços 

de terapia manual em pediatria e terapia aquática são terapias inovadoras e diferenciais do 

projeto de extensão.  

 

Resultados alcançados/esperados:  

 

Devido ao contexto pandêmico houve uma redução significativa no número de pacientes 

atendidos no projeto de extensão. A média em semestres anteriores era de 15 pacientes e até 
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o momento retornaram 3. Algumas crianças seguem hospitalizadas, outras perderam pais 

para o covid-19, há famílias com dificuldades financeiras para o transporte ou em 

atendimento em outros serviços que retornaram antes do projeto de extensão. Até o 

momento foi possível avaliar e iniciar o tratamento com as crianças envolvidas. Percebeu-se 

uma significativa involução dos padrões motores previamente adquiridos, bem como o 

aumento da espasticidade, particularmente em membros superiores. Já é possível observar 

melhora no controle cefálico e na postura global dos pacientes. No entanto, sentiu-se a 

necessidade de expandir os atendimentos às mães e cuidadores, que neste período de 

pandemia relataram dores em diversas regiões do corpo, sobretudo na coluna vertebral e até 

mesmo crises de pânico. Visando cuidar de quem cuida e assegurar uma assistência de 

qualidade para as crianças e suas famílias, alguns discentes, em sistema de rodizio irão 

coordenar atividades para as mães e cuidadoras com atividades de alongamentos, Pilates, 

Massoterapia e relaxamento enquanto às crianças estão em atendimento. O olhar ampliado 

para além da criança e abordagem integral da família constitui uma estratégia inovadora no 

cuidado e oportuniza aos alunos compreender, de forma reflexiva o papel do cuidado 

centrado na família em pediatria. 

 

Cronograma de execução do projeto: 

 

DATA ATIVIDADE DESENVOLVIDA 

01/09/21 Entrevista dos inscritos 

07/09/21 Divulgação do resultado da seleção 

15/09/21 Inicio do projeto de extensão – Apresentação dos instrumentos de 

avaliação, normas e rotinas do projeto 

22/09/21 Treinamento do manuseio com os discentes 

29/09/21 Resgate de conteúdos teórico práticos essenciais ao tratamento da 

criança com microcefalia por zika vírus 

06/10/21 Avaliação das crianças 

13/10/21 Atendimento integrado à criança com microcefalia por ZKV 

20/10/21 Atendimento integrado à criança com microcefalia por ZKV 
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27/10/21 Atendimento integrado à criança com microcefalia por ZKV 

03/11/21 Atendimento integrado à criança com microcefalia por ZKV 

10/11/21 Atendimento integrado à criança com microcefalia por ZKV 

17/11/21 Atendimento integrado à criança com microcefalia por ZKV 

24/11/21 Atendimento integrado à criança com microcefalia por ZKV 

01/12/21 Atendimento integrado à criança com microcefalia por ZKV 

08/12/21 Atendimento integrado à criança com microcefalia por ZKV 

15/12/21 Encerramento das atividades do projeto 

 

Acervo Fotográfico 

 

Figura 1: Imagem da interface do Instagram do projeto de extensão “Programa de atenção 

integrada à criança com microcefalia por zika vírus”. 

Fonte: dados da pesquisa, 2021.2. 
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Figura 2: Momento de descontração e acolhimento entre discente e paciente, que faz uso da 

bandagem terapeutica. 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2021.2. 

 

Figura 3: Aprendizado e discussão durante treino de marcha com uso de tala extensora e 

órtese 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2021.2. 
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Figura 4: Imagens de antes e depois do posicionamento terapêutico no rolo, com ajuste 

postural e controle cefálico. 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2021.2. 

 

Figura 5: Intervenção fisioterapêutica na unidade de terapia aquática 

  

Fonte: dados da pesquisam 2021.2. 
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PROGRAMA DE ESTIMULAÇÃO COGNITIVA E SOCIOEMOCIONAL A PESSOA IDOSA EM INSTITUIÇÕES 

DE LONGA PERMANÊNCIA – ILPI 

 

Curso promotor: Psicologia 

Coordenador(a): Regina Irene Diaz Moreira Formiga 

Discentes: 

Carolina Castro Falcão 

Ingrid Márcia da Silva Medeiros 

Juliana Letícia Pereira de Albuquerque 

Mariana Mota de Araújo Bezerra 

Virgínia Gaudêncio de Novais 

 

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: 

A participação das atuais discentes se iniciou no segundo semestre de 2021, estando presentes as 

turmas do 6º período de ambos os turnos, tarde e noite, e 5º período.  

 

PÚBLICO-ALVO BENEFICIÁRIOS DO PROJETO: 

Além dos alunos envolvidos no projeto, as pessoas idosas residentes na instituição AMEM. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO: 

O projeto está sendo desenvolvido na Associação Metropolitana de Erradicação da Mendicância 

(AMEM), localizado na Rodovia BR-230, Km 11, S/n – Renascer II em Cabedelo na Paraíba. A instituição 

escolhida é um abrigo para pessoas idosas que teve origem em 1971, recebendo apoio do Governo do 

Estado da Paraíba e do Município de Cabedelo. Recebe idosos, com idade entre 65 e 99 anos, que 

necessitam da assistência de terceiros por não possuírem um apoio familiar ou alguém que realmente 

cuide de suas necessidades.  

 

RESUMO:  

 

O presente projeto de extensão tem como foco a estimulação cognitiva em pessoas idosas acolhidas 

na Instituição de Longa Permanência AMEM, localizado em Cabedelo (PB). A estimulação cognitiva tem 

como objetivo melhorar o desempenho das funções cognitivas dos idosos. Dentre estas funções 

podemos citar a memória, a atenção, o raciocínio, a capacidade de resolução de problemas, entre 

outros. A estimulação cognitiva garante uma maior autonomia, além de promover uma melhoria na 
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qualidade de vida e nas suas relações interpessoais. Considerando o momento pandêmico, acredita-

se em um maior comprometimento das funções cognitivas dessas pessoas idosas, uma vez que 

estiveram impedidas de participarem das atividades ocupacionais oferecidas pela sociedade civil e 

academias.  

 

Palavras-chave: Pessoas idosas. Estimulação Cognitiva. 

 

OBJETIVOS: 

 

GERAL 

Desenvolver um programa de estimulação cognitiva e socioemocional a pessoa idosa. 

 

ESPECÍFICOS  

• Promover atividades de estimulação das funções cognitivas;  

• Proporcionar espaço para escuta psicológica individual e grupal; 

• Promover a socialização inter e extragrupal. 

 

METODOLOGIA DE EXECUÇÃO:  

O projeto se constitui de reuniões de planejamento e a metodologia adotada para a prática é 

constituída de atividades de estimulação cognitiva, musicoterapia, jogos que favoreçam a manutenção 

dos processos cognitivos. Também são oferecidos espaços de escuta psicológica, possibilitando a 

pessoa idosa expressar suas emoções e sentimentos, conforme apresentado no cronograma abaixo. 

 

CRONOGRAMA: 

Descrição da etapa Local Data 

Discussão de apresentação do projeto Online 22/09/21 

Estudo teórico – Discussão do capítulo 1 do livro “Estimulação 

Cognitiva para Idosos: Ênfase em memória” 

Online 23/09/21 

Estudo teórico – Discussão dos capítulos 18 e 19 do livro 

“Estimulação Cognitiva para Idosos: Ênfase em memória” 

Online 30/09/21 



 
 

145 
 

Estudo teórico – Discussão do capítulo 21 do livro “Estimulação 

Cognitiva para Idosos: Ênfase em memória” 

Online 19/10/21 

Discussão e elaboração das atividades práticas Online 28/10/21 

Preparação para visita técnica Presencial na UNIPÊ 08/11/21 

Visita Técnica Presencial na AMEM 18/11/21 

Execução de atividade prática: Estimulação Cognitiva Presencial na AMEM 25/11/21 

Execução de atividade prática: Estimulação Cognitiva Presencial na AMEM 02/11/21 

Execução de atividade prática: Escuta Psicológica Presencial na AMEM 09/11/21 

Encerramento Presencial 09/11/21 

*Devido ao contexto pandêmico, o cronograma está sujeito a modificações.  

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 

Com a persistência do contexto pandêmico do COVID-19, a Instituição de Longa Permanência AMEM 

suspendeu de forma temporária visitas de grupos externos, dessa forma as atividades do projeto estão 

sendo programadas para o último bimestre do ano letivo. Considerando a situação pandêmica, o 

referido projeto de extensão constituiu-se, até a presente data, de reuniões de planejamento e 

aprofundamento teórico. Espera-se que com a continuação e execução do projeto, através das 

atividades de estimulação cognitiva e da escuta psicológica, ocorra uma melhora no funcionamento 

das funções cognitivas, com ênfase na memória episódica, semântica e procedimental, melhora nas 

habilidades sociais dos participantes, assim como o aumento na socialização e integração inter e 

extragrupal. 

 

ACERVO FOTOGRÁFICO: 
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Fotos: Atividades aplicadas pelos alunos do semestre passado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Exercício aplicado pelos alunos do semestre passado 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Reunião presencial 2021.2 
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PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO AO ESTUDANTE E MELHORIAS NO ENSINO E APRENDIZAGEM 

(POEMA) 

 

Curso promotor do projeto: Fisioterapia 

Cursos integrados: Nenhum 

Coordenador (a): Miriam Lúcia da Nóbrega Carneiro 

Colaboradores (as): Aliceana Ramos Romão de Menezes; Ana Paula de Jesus Tomé Pereira, 

Pollyana Soares de Abreu Morais. 

Discentes:  

Maria Edilma de Medeiros Ribeiro Leite Pedrosa 

Amanda Larissa da Silva 

Annicia Lins Freitas 

Camille Barbosa Cândido da Silva 

Elizabeth Maciel dos Santos 

Eloisa Ester Veiga de Menezes 

Ester da Silva Barroso 

Ilari Bento Silva Alves 

Ionara Maria da Silva 

José Vinícius Bulhões da Silva 

Laís Silva de Oliveira 

Larissa Amaral de Souza Silva 

Letícia Ferreira de Souza 

Maria Eduarda Dutra Saturno 

Maria Karine Pereira e Silva 

Samara Kelly Alves do Nascimento  

Susana Maria Nunes Caldeira 

Thaís Alves Correia Lima 

Maria Eduarda Soares Tavares 

 

Período no qual o aluno pode participar: O aluno pode participar do primeiro período até o 

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

colaboradores – UNIPÊ (  ) Outros, Quais? 

 

Local onde o projeto se desenvolve: O projeto se desenvolve no curso de fisioterapia do 

Unipê, localizado na BR-230 no Bairro de Água fria. As atividades presenciais acontecem no 

Bloco G e as atividades virtuais acontecem no Blackboard e no instagram do curso 

(@fisioterapiaunipe). 

 

Resumo e palavras chaves:  

 

A graduação é vista pela maioria das pessoas como uma oportunidade de crescimento pessoal 

e intelectual nos meios sociais em que se encontra inserido. Nessa perspectiva, é necessário 

que o professor do ensino superior supere suas limitações e assuma o papel de facilitador e 

mediador na aprendizagem.  No processo de ensino-aprendizagem, é importante o 

acompanhamento de discentes e docentes, compreendendo as diferentes realidades 

educacionais e sociais, através de projetos que associem o âmbito pedagógico, profissional, 

bem como o âmbito socioemocional.  Este projeto busca o desenvolvimento de práticas 

docentes e discentes que conduzam a promoção de melhorias no processo ensino-

aprendizagem no curso de Fisioterapia do UNIPÊ. O mesmo se realiza semanalmente no curso 

de fisioterapia do UNIPÊ, desde o semestre 2019.1, evolvendo os discentes dos períodos 

diurno e noturno e os docentes, a partir de ações voltadas a melhoria do processo de ensino-

aprendizagem. Essas ações serão realizadas de forma individual e coletiva nas dependências 

do bloco G. Dentre as ações individuais, estão: escuta; orientações acadêmicas; mediação de 

conflitos interpessoais; entre outros. As ações coletivas serão realizadas a partir de 

diagnósticos dos problemas e necessidades em comum dos discentes e docentes. As mesmas 

ocorrem a partir de aulas; de oficinas de capacitação docente, de revisão de temáticas 

fundamentais para a formação do profissional generalista; ações para estímulo a monitoria, 

pesquisa e extensão; promoção de momentos de reflexões entre docentes e discentes a partir 

de atividade solidárias e humanas. Os resultados esperados contemplam os discentes e 

docentes em suas atividades acadêmicas, estimulando o desenvolvimento das habilidades e 

competências necessárias para uma formação de excelência. 
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Palavras-chave: Discentes. Docentes. Ensino-aprendizagem.  

 

Objetivos gerais e específicos:  

 

Objetivos gerais: Buscar o desenvolvimento de práticas docentes e discentes que conduzam 

a promoção de melhorias no processo ensino-aprendizagem no curso de Fisioterapia do 

UNIPÊ, com responsabilidade compartilhada. 

 

Objetivos específicos: Identificar fragilidades e potencialidades dos discentes e trabalhar as 

fragilidades através de formações/capacitações para as turmas; Estimular a aprendizagem 

colaborativa entre os pares; Auxiliar os docentes em suas práticas pedagógicas; Articular a 

formação inicial do docente à formação continuada; Realizar formações/capacitações para 

os docentes; Trabalhar as competências e habilidades para a formação de profissionais de 

excelência. 

 

Metodologia de execução: Esse projeto é realizado com reuniões semanais através da 

Plataforma do Blackboard onde o coordenador e os discentes elaboram as atividades 

semanais que vão acontecer de forma presencial (participação em ações do curso como a 

jornada de fisioterapia e o acolhimento aos alunos do P1 e P2) bem como nas atividades 

virtuais postadas e do Instagram (@fisioterapiaunipe). No instagram são realizadas 

semanalmente 3 postagens no Feed relacionadas a atividades de educação em saúde, “Bizu 

da Fisio”, Vídeos que apresentam os projetos, docentes e estrutura física do nosso curso. 

Também são realizadas 2 postagens no Story com Quiz, Templates, #TBT de momentos 

vivenciados.  

 

Resultados alcançados/esperados: Os beneficiários deste projeto contemplam os 572 

discentes, dos períodos diurno e noturno e 30 docentes do curso de fisioterapia do Unipê. Os 

resultados beneficiam discentes quanto os docentes em suas atividades acadêmicas, 

estimulando o desenvolvimento das habilidades e competências necessárias para uma 

formação de excelência e com a responsabilidade compartilhada. Nestes últimos semestre os 

objetivos estão sendo alcançados a partir das mídias sociais, usando como ferramenta 
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principal, o instagram do curso. As postagens são realizadas pelos discentes após supervisão 

dos docentes e coordenação do curso. Todas seguem um cronograma de execução, montado 

semanalmente pelos envolvidos. Toda postagem segue uma padronização como forma de 

organização do perfil do instagram. O cronograma é montado de maneira que, para cada dia 

da semana, ocorra uma postagem diferenciada, diversificando os conteúdos e trazendo mais 

informações para a comunidade seguidora. Dentre as atividades realizadas, cita-se: enquetes 

científicas; jogos e brincadeiras; abordagem de datas e/ou meses comemorativos, a exemplo 

do setembro amarelo, outubro rosa e novembro azul; TBT de momento importantes do curso 

de fisioterapia; produção de vídeos (Dia dos professores, Uso correto dos EPI`s; Apresentação 

do espaço físico da Clínica escola, dentre outras). 

 

Cronograma de execução do projeto: No Projeto POEMA o cronograma é construído de 

forma semanal. As reuniões acontecem nas sextas feiras ás 13h30 da tarde, na sala virtual do 

Blackboard.  Na segunda feira são organizadas postagens no Feed do Instagram sobre “Dicas 

de saúde” ou Quiz no Story acerca de algum componente curricular para que os alunos 

revisem o conteúdo e realizem a interação com o instagram do curso. Nas terças feiras são 

realizadas postagens de homenagem ou divulgação de atividades que estão acontecendo no 

curso, a exemplo do dia do fisioterapeuta, dia dos professores, entre outros. Na quarta feira 

é realizado o “Bizu da Fisio” onde são colocados no Feed do instagram questões de provas e 

concursos para potencializar o conhecimento dos alunos acerca das áreas da fisioterapia. Na 

quinta feira é dia de reviver momentos especiais do nosso curso através do “#TBT da Fisio”. 

Para as atividades presenciais o cronograma também é organizado em reuniões semanais. 

Este semestre já realizamos 2 ações presenciais, sendo a primeira coordenando as oficinas 

da Jornada de Fisioterapia e a segunda o acolhimento aos alunos do P1 e P2. 

 

Acervo fotográfico: 
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Fig. 1 - Reuniões semanais no Blackboard realizadas de forma virtual 

 

Fig. 2 - Atividade presencial de organização das oficinas da XI Jornada de 

  

 

Fig. 3 - Atividade presencial de Acolhimento ao P1 e P2 
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Fig 4. - Entrega dos Alimentos arrecadados na XI Jornada de Fisioterapia em instituições 

parceiras do Unipê 

 

 

Fig 5. - Coordenador do POEMA e discentes participantes 
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PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PÓS COVID 19 

 

Curso promotor do projeto: Fisioterapia 

Cursos integrados: Parceria com o Hospital Santa Isabel 

Coordenador(a): Pollyana Soares de Abreu Mortais 

Colaboradores(as): Aliceana Ramos Romão de Menezes Araújo; Fábio Correia Lima Nepomuceno; 

Francisco de Assis Duarte Miguel 

Discentes:  

Eduardo Gabriel de Lira Alves 

Yasmin Barbosa Salvador 

Ana Beatriz Tomaz Batista 

Karen Vitória Barreto de Melo 

Samyra Costa Natalino 

Daniely Formiga de Almeida 

Camylla Karolyne Silva Lima 

Ewelim Marques Amorim Silva 

Caio Vinícius de Oliveira Santos 

Hugo Martins de Oliveira 

Yanna Beatriz Nazário de Lima 

Isabele Diogo Gonçalves 

 

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

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

colaboradores – UNIPÊ ( X ) Outros, Quais? Qualquer pessoa com sequelas pós COVID 19. 

Local onde o projeto se desenvolve: O projeto é desenvolvido na Clínica Escola de Fisioterapia do 

Centro Universitário de João Pessoa-PB, localizado na BR 230 Km 22, Água Fria, João Pessoa-PB e no 

Centro de Atenção Integral à Saúde do Idoso – CAISI, anexo ao Hospital Santa Isabel, localizado na 

Praça Caldas Brandão, s/n, Tambiá, João Pessoa-PB. 

 

Resumo e palavras chave:  

 

O alto índice da COVID 19, vivenciado no cenário brasileiro nos dois últimos anos, impactou 

diretamente na sobrevida e qualidade de vida da população. Os indivíduos acometidos geralmente 

apresentam disfunções respiratórias e motoras, reduzindo assim, sua funcionalidade. Nesta 
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perspectiva, o projeto de extensão promovido pelo curso de Fisioterapia do UNIPÊ – Cruzeiro do Sul 

“Programa de reabilitação pós-covid19”, tem como objetivo prestar assistência a pacientes com 

sequelas pós-covid19, suscitando a importância do cuidado fisioterapêutico na funcionalidade e 

qualidade de vida dos mesmos, contribuindo para o desenvolvimento das ciências e da promoção à 

saúde. O projeto de extensão é desenvolvido na clínica escola de fisioterapia do UNIPÊ e no centro de 

atenção integral à saúde do idoso, hospital Santa Isabel e a população é composta por pacientes pós-

covid19, que apresentaram sequelas na avaliação e que se encaixaram nos critérios de inclusão. As 

atividades são organizadas de acordo com um cronograma pré-estabelecido, contando com 

nivelamento acerca da abordagem teórica da temática em questão; demonstração e treinamento 

acerca do desenvolvimento da avaliação; prática sobre recursos e técnicas para atendimento 

terapêutico. Dessa forma, torna-se evidente a importância do programa de reabilitação, uma vez que 

este atende as necessidades individuais de cada paciente, além de um maior conhecimento sobre as 

repercussões da doença e da terapêutica, em sua totalidade, por parte dos profissionais de saúde, 

possibilitando uma melhor assistência pós-covid. 

 

Palavras-chave: COVID19. Fisioterapia. Qualidade de vida 

 

Objetivos geral e específicos: 

 

Objetivo geral: Prestar assistência a pacientes com sequelas pós-covid19, suscitando a importância do 

cuidado fisioterapêutico na funcionalidade e qualidade de vida dos mesmos.  

 

Objetivos específicos: Traçar perfil epidemiológico dos pacientes admitidos na clínica escola de 

fisioterapia do UNIPÊ; Identificar condições clínicas ou terapêuticas que mais contribuem para o status 

de declínio de funções respiratória e motora; Oferecer subsídios científicos para se traçar um padrão 

de avaliação eficaz que possa ser utilizado na prática terapêutica; Discutir e elaborar protocolos de 

intervenção essenciais para manutenção de um padrão de assistência, buscando prevenir, minimizar 

ou retardar os déficits apresentados pelo usuário; Suscitar o desenvolvimento de novas pesquisas 

sobre o tema na literatura nacional; Conscientizar os atores envolvidos nesse processo acerca da 

importância da reabilitação para uma melhor qualidade de vida. 

 

Metodologia de execução: O projeto de extensão é desenvolvido na Clínica Escola de Fisioterapia do 

UNIPÊ, desde o primeiro semestre de 2021. A partir do segundo semestre também está sendo 

desenvolvido no Centro de Atenção Integral à Saúde do Idoso - CAISI, anexo do Hospital Santa Isabel. 
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A população é composta por pacientes pós  covid19, que apresentam sequelas pós COVID e se 

encaixam nos seguintes critérios de inclusão: a) Na admissão, portar resultado do RT-PCR positivo para 

SARS-COV19; b) Pacientes hospitalizados, o prazo mínimo para admissão será de 10 dias após alta 

hospitalar; c) Pacientes que não foram hospitalizados, o prazo para admissão será de 14 dias após 

início dos sintomas; d) Permanecerão no projeto, os pacientes que assinarem o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE), liberando dados para possíveis e futuras pesquisas. 

 

As atividades realizadas são organizadas de acordo com um cronograma pré-estabelecido, havendo 

nivelamento acerca da abordagem teórica da temática em questão; demonstração e treinamento 

acerca do desenvolvimento da avaliação, através de testes específicos para os sistemas respiratório, 

cardiovascular e osteomioarticular, além de outros dados relevantes, disponíveis na ficha de avaliação; 

prática sobre recursos e técnicas para atendimento terapêutico; assim como de ações sociais de 

prevenção com a comunidade acadêmica e pacientes da clínica.  

 

Os pacientes selecionados são admitidos no programa e assistidos pelos discentes sob supervisão dos 

professores. Os discentes são responsáveis por fazerem a avaliação na íntegra e preencher a ficha; 

planejar e elaborar conduta terapêutica a ser discutida junto ao professor; aplicar conduta e fazer o 

registro da evolução diária.  

 

Resultados alcançados/esperados: Foram contemplados ... pacientes no projeto, sendo os mesmos 

beneficiados no tocante à reabilitação, promovendo a melhora da funcionalidade e qualidade de vida, 

além de uma maior socialização; e, aproximadamente 90 discentes do curso de fisioterapia, os quais 

participaram como protagonistas no processo de ensino-aprendizagem, diante de todos as 

problematizações levantadas a partir das repercussões da doença, por meio da experiência no projeto, 

tornando este elemento motivador para o discente estabelecer uma relação crítico-reflexiva sobre seu 

papel de responsabilidade social. O projeto amplia conhecimentos teóricos-práticos, dando vazão aos 

conhecimentos e melhor entendimento da temática abordada. A expectativa é de que a experiência 

conduza os alunos a romper com práticas viciadas de estudo e assumir desafios de análises mais 

aprofundadas. 

 

Cronograma de execução do projeto: O projeto é realizado nas terças e quintas-feiras, no turno 

vespertino, de 13:00 às 15:30, na clínica escola de fisioterapia do UNIPÊ,  e nas segundas e sextas-

feiras, no turno matutino, de 8:00 às 10:00, no centro de atenção integral à saúde do idoso – CAISI, 

Hospital Santa Isabel. 
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Acervo fotográfico: 

 

 

                        Figura 1 – Discussão coletiva sobre avaliação fisioterapêutica  

 

 

Figura 2 – Prática demonstrativa sobre avaliação da força muscular respiratória 
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                            Figura 3 – Atendimento terapêutico 

 

 

   

Figura 4 – Atendimento terapêutico                          Figura 5 – Atendimento terapêutico 
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ABRACE A CAUSA 

 

Curso promotor do projeto: Psicologia 

Cursos integrados: Direito e Fonoaudiologia. 

Coordenador(a): Sandra Helena Mousinho Benevides 

Colaboradores(as):  Julianne Galindo de Sales e Rafael Andrade de Menezes 

Discentes:  

Gabriella Araújo Ataide 

Eduarda Nathalia Lima Fernandes 

Arlan Ferreira de Souza 

Rafaella Maria Santos de Lima Braz 

Andora Luma Ferreira de Vasconcelos 

Mirelle da Silva Tranquilino 

Letícia Quirino do Nascimento 

Thainá de Oliveira Dantas  

Rafaela Lisboa do nascimento  

Andrêssa Santos Ataide  

Walter Gonzaga Etelvino da Silva 

Ana Carolina Pessoa de Oliveira 

Ruana Vitória Alves de Souza 

 

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

 

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

colaboradores – UNIPÊ (  ) Outros, Quais?  

 

Local onde o projeto se desenvolve: As atividades são executadas na clínica escola de psicologia, 

situada no bloco F do Centro Universitário de João Pessoa. 

 

Resumo:  

 

O Projeto Abrace a Causa foi criado a partir da necessidade de compreender  a criança com TEA, e 

ressaltar a importância de uma intervenção precoce. O atendimento às crianças dentro do Espectro é 

realizado pelos extensionistas com base na Ciência ABA. Além disso, compreendendo a falta de 
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acolhimento e orientação que os pais necessitam, o projeto desenvolve também grupos de orientações 

aos pais. A extensão realiza ainda produção e adaptação de materiais para atuação e materiais 

informativos acessíveis para a comunidade. 

 

 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: Como o projeto funciona? Datas de realização, tipo de serviços oferecidos 

(catálogo), mecanismos de execução. Quais serviços de referência. 

 

No período pré pandemia COVID-19 os atendimentos aconteceram em etapas, sendo a triagem,  

encaminhamento e atendimento. A triagem era realizada na Clínica Escola de Psicologia do UNIPÊ, na 

qual constava como um processo para obtenção de informações do caso em questão e posteriormente 

era feito o encaminhamento das crianças para o Projeto Abrace a Causa. Dentro do projeto, os 

extensionistas utilizando os instrumentos  adaptados como o VB-MAPP determinavam se a criança se 

enquadrava  no atendimento prestado pelo  projeto, a partir disso era  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 foram 

temporariamente suspensos, porém, a supervisão aos extensionistas continuou com encontros 

semanais focados na produção de material para atendimento e palestras para orientação de atuação 

para os extensionistas. Somente no segundo semestre de 2021, com o avanço da vacinação, e decretos 

vigentes para o retorno das atividades, está sendo possível formular um plano de retomada para o 

formato presencial da extensão, sendo as atividades no início, voltado à orientação de pais de crianças 

e adolescentes autistas.  

 

Resultados alcançados/esperados: Durante os três anos e meio de atuação presencial no período pré 

pandemia COVID-19  foram realizados cinquenta atendimentos, acompanhados por duplas de 

extensionistas, aos quais os atendimentos com as crianças aconteceram de forma presencial, e os pais  

foram beneficiados com grupos de orientação, também realizado por extensionistas dos cursos de 

Psicologia, Fonoaudiologia, Direito e Fisioterapia. Desta forma, os resultados alcançados foram 

coerentes com os resultados esperados, pois foi observado uma melhora significativa no 
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desenvolvimento das crianças acompanhadas, e ainda uma melhora emocional dos pais que foram 

acolhidos com suas dúvidas e com, agora, melhores manejos com seus filhos. No cenário da pandemia, 

não foi possível realizar os atendimentos com as crianças beneficiárias da extensão. No entanto, a 

extensão se manteve ativa elaborando e adaptando materiais para atendimento, materiais 

informativos para postagens no instagram da extensão, realizando palestras de orientação de atuação 

aos extensionistas acerca do manejo terapêutico com autistas, introdução da ciência ABA, e produção 

de um e-book para uma futura publicação. Assim, é possível avaliar como resultados; produções de 

materiais para atendimentos, materiais científicos e capacitação dos extensionistas.  

 

Cronograma de execução do projeto: No período pré pandêmico ocorriam supervisões semanais, 

orientado pela coordenadora da extensão, junto aos extensionistas. Os horários dos atendimentos 

presenciais das crianças com TEA e orientação aos pais, dependiam dos horários dos extensionistas, 

dos usuários e das salas da clínica escola do UNIPÊ disponíveis. Já no cenário de pandemia COVID-19 

ao qual as atividades práticas foram suspensas, durante a semana os extensionistas se dividem para 

estudar o assunto programado, produzir material, e às sextas-feiras acontecem as reuniões e palestras 

de orientações. Essas reuniões semanais estão começando a voltar ao formato presencial, e a 

pretensão é que comecem a orientação aos pais presenciais, e em 2022 retornem também aos 

atendimentos presenciais com as crianças e adolescentes.  

 

Acervo fotográfico:  

 

 

Imagem 1: Palestras de orientação de atuação. 
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Imagem 2: Publicação feita pelo instagram. 

 

 

Imagem 3: Publicação feita no instagram 
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PROJETO APOLÔNIAS DA PARAIBA 

 

Curso promotor do projeto: Odontologia 

Curso integrado: Curso de design de moda 

Coordenador: Prof. Rachel Christina de Queiroz Pinheiro, Prof. Jacqueline Duarte Rocha 

Colaboradores:  Prof. Patrícia Peixe, Prof. Valesca 

Discentes: 

Camila Soares  

Erika Danyelle Alves Andrade 

Emanuele Paloma da Costa Brandão 

Iala Alves Rodrigues 

Mayara Rebeca Martins Viana 

Mirela Luíza Córdula Duarte 

Sara Pires Dantas 

 

Resumo e palavras chaves:  

 

Santa Apolônia, atualmente a padroeira da Odontologia e dos que sofrem com problemas bucais, dá 

nome ao projeto de extensão que busca reabilitar o sorriso de mulheres vítimas da violência 

doméstica, elevando a autoestima e favorecendo a reinserção no meio social e no mercado de 

trabalho. Esse projeto é desenvolvido pelos estudantes de graduação em Odontologia do Centro 

Universitário de João Pessoa, UNIPÊ e do curso de Design de Moda, onde estudantes e professores 

cooperam para a recuperação da saúde oral, empoderando as mulheres no tocante aos 

conhecimentos de moda, comportamento e postura, tendo como objetivo comum o 

restabelecimento do sorriso pleno, como produto de uma mulher resgatada e com autoestima 

elevada. Essa iniciativa existe desde 2017, e já contemplou um número significativo de mulheres 

residentes do distrito agrícola de Lerolândia, município de Santa Rita-PB. Todas apresentaram perdas 

dentárias significativas, tendo dentre as indicações de tratamento odontológico: dentística, 

periodontia, cirurgia e prótese. 

 

Período no qual o aluno pode participar: do 7° ao 10° período 

 

Público alvo beneficiários do projeto: Mulheres vítimas de violência doméstica do município 

de Santa Rita-PB. 
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Local onde o projeto se desenvolve: Clínica-Escola de Odontologia do Unipê. Água Fria, João 

Pessoa-PB, CEP: 58033-455. 

 

Objetivo do projeto: Reabilitar o sorriso e também a cavidade oral como um todo, de mulheres que 

foram vítimas de violência doméstica, resgatando sua autoestima e inclui-las no mercado de trabalho 

com auxilio das oficinas ofertadas pelo curso colaborador do projeto, design de moda. 

 

Metodologia de execução: O presente projeto denominado Apolônias da Paraíba, 

proporciona tratamento odontológico gratuito a mulheres vítimas de violência doméstica. 

Além disso, busca elevar a autoestima e trazer autonomia para essas mulheres. O projeto é 

realizado em parceria com o curso de Design de Moda e o curso de Odontologia, onde são 

realizados atendimentos odontológicos, dentre eles procedimentos das áreas de: dentística, 

periodontia, endodontia, cirurgia e prótese dentária, em seguida oficinas ministradas por 

alunas do curso de Moda, são realizados. Os encontros ocorrem todas as quintas, das 14 às 

16 horas, no Centro Universitário de João Pessoa- Unipê. 

 

Cronograma de execução do projeto: Encontros semanais, às quintas-feiras, das 13:50 às 

16:20. 
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BURNOUT ENTRE OS TRABALHADORES DE SAÚDE: CONHECER, PREVENIR E DIALOGAR 

 

Curso promotor do projeto: Enfermagem 

Cursos integrados: Medicina, Odontologia, Biomedicina,  

Coordenador(a): Mariana de Sousa Dantas Rodrigues  

Colaboradores(as): Elizanete Magalhães de Melo e Carla Braz Evangelista   

Discentes:  

Ana Paula Sales de Araújo 

Bruno Daniel Rodrigues França 

Júlia Amélia Silva Melo 

Thayanne Diniz De Oliveira 

 

Período no qual o aluno pode participar: 1º período ao 7º período 

Público-alvo Beneficiários do projeto: Trabalhadores de saúde  

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

Padre Zé e outros serviços da rede de atenção à saúde de João Pessoa-PB e do estado da 

Paraíba. 

 

DINÂMICA INTERATIVA COM JOGO SOBRE BURNOUT EM TRABALHADORES DE SAÚDE: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE EXTENSIONISTAS 

 

RESUMO 

 

O Projeto “Burnout entre os Trabalhadores de Saúde: conhecer, prevenir e dialogar, tem como 

objetivo disseminar o conhecimento sobre a Síndrome de Burnout aos trabalhadores de 

saúde, por meio de implementações de práticas de ensino aprendizagem. Este estudo visa 

relatar a experiência de extensionistas acerca de uma abordagem educativa com jogos sobre 

a Síndrome de Burnout voltada para profissionais de saúde do Hospital e Maternidade Flávio 

Ribeiro Coutinho, localizado em Santa Rita-PB, Brasil. 

 

PALAVRAS CHAVES: Síndrome de Burnout, Profissionais de Saúde, Aprendizagem.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O esgotamento (burnout) foi incluído na lista de doenças relacionadas ao trabalho (LDRT) 

registrado como o código Z73.0, na 10ª Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados com a Saúde (CID-10) (BRASIL, 2020). 

 

A Síndrome de Burnout pode-se definir como algo que parou de funcionar como a exaustão 

de energia que o trabalhador venha apresentar em decorrência de estressores crônicos da 

prática laboral. Desse modo, se observa sinais de exaustão emocional, despersonalização e 
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baixa realização no trabalho que muitas vezes afetam os profissionais de diversas áreas 

(DORNELAS, DALMOLIN, FACIN, 2021). 

 

Esse estresse crônico relacionado ao trabalho apresenta três principais componentes: 

exaustão física e emocional, cinismo e falta de realização profissional. O cinismo é um 

mecanismo de proteção inicial que evolui para distanciamento, indiferença e falta de 

humanização. A falta de realização profissional ocorre quando o trabalhador se sente 

fracassado e com baixa produtividade no trabalho (MASLACH; LEITER, 2016). 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Relatar a experiência de extensionistas acerca de uma abordagem educativa com jogos sobre 

a Síndrome de Burnout voltada para profissionais de saúde. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

A ação foi realizada no dia 27 de setembro de 2021, no Hospital e Maternidade Flávio Ribeiro 

Coutinho, localizado no município de Santa Rita-PB, Brasil, vinculado ao Centro Universitário 

de João Pessoa – Unipê. Os participantes foram os discentes de graduação e docente da 

equipe conhecer, integrantes do projeto de extensão “Burnout entre os trabalhadores de 

saúde: conhecer, prevenir e dialogar”. Foi realizada uma palestra sobre a Síndrome de Burnout 

e dinâmica interativa com os profissionais de diversos setores do hospital. 

 

2 DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

Utilizou-se o meio lúdico com placas coloridas com nomes como: conceito, fatores de risco, 

diagnóstico, prevenção e tratamento e, ao final da exposição interativa e dialogada, houve a 

aplicação do jogo Kahoot, que contemplou perguntas e alternativas de respostas sobre o tema 

e os participantes, de forma ativa, com uso do aparelho celular e acesso à rede de internet 

institucional, responderam aos questionamentos. Ao final da pontuação geral, foram 

utilizados balões coloridos com palavras referentes à síndrome e que, após estourados por 

cada profissional, houve uma exposição de depoimentos e reflexões sobre contextos 

ocupacionais acerca do problema.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O público-alvo composto por 11 trabalhadores de Enfermagem aprendeu como identificar os 

sinais de Burnout e os meios preventivos e terapêuticos. Identificou-se que, tais profissionais 

tinham um conhecimento breve sobre o assunto, porém não sabiam identificá-lo. Com isso, 

verificou-se a necessidade de novas ações educativas sobre o tema, cuja identificação 

precoce, possibilita o tratamento e a promoção da qualidade de vida no trabalho. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O uso de tecnologias educacionais no contexto ocupacional proporcionou aprendizagem ativa 

e uma interação relevante entre os participantes e extensionistas, pois gerou elevada 

satisfação, conhecimento e experiência para todos.   

 

5 ACERVO FOTOGRÁTICO 

 

.  

Figura 1 – Equipe Conhecer 

 

 
Figura 2 - Dinâmica com jogo Kahoot 
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Figura 3 - Dinâmica com balões e termos relacionados ao tema 

 

 
Figura 4 - Dinâmica com reflexão acerca do tema 

 

 
Figura 5 - Dinâmica com discussão acerca do tema 

 

 



 
 

168 
 

6 REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.309, de 28 de agosto de 2020. Altera a Portaria de 

Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, e atualiza a Lista de Doenças 

Relacionadas ao Trabalho (LDRT). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ed.168, p. 40, 

1 set. 2020. 

 

DORNELES, A.J.A.; DALMOLIN, G. de L.; FACIN, M.B. Burnout em trabalhadores de 

enfermagem hospitalar: estudo de tendência. Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento, [S. 

l.], v. 10, n. 11, pág. e548101120000, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i11.20000. Disponível em: 

https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/20000. Acesso em: 1 nov. 2021. 

MASLACH, C.; LEITER, M.P. Stress: concepts, cognition, emotion, and behavior. Handbook 

of Stress Series. v.1, p.351-357, 2016. doi:10.1016/B978-0-12-800951-2.00044-3. 

 

  

https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/20000
https://www.sciencedirect.com/science/book/9780128009512
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-800951-2.00044-3


 
 

169 
 

PROJETO DE EXTENSÃO APOIO AO DICENTE: RELATO DE EXPERIÊNCIA  
 
Curso promotor do projeto: Enfermagem 
Cursos integrados: 
Coordenador: Hebe Janayana Mota Duarte Beserra  
Colaboradores: Carla Braz Evangelista, Rozileide Martins e Jaqueline Queiroz de Macedo e 
José Madson Medeiros 
Discentes: Bruno Daniel Rodrigues França, Thyelle Tafnes Firme Souza da Silva  
 
Período no qual o aluno pode participar: Semestre letivo, 1° ao 7° período 
Público-alvo beneficiários do projeto: ( X ) alunos – UNIPÊ, ( X ) Comunidade, (  ) 
funcionários e colaboradores – UNIPÊ (  ) Outros, Quais? 
Local onde o projeto se desenvolve: Curso de Enfermagem e Mídias digitais... 
 
Resumo:  
 
A adaptação do discente na academia é o processo que ele vivencia quando se depara diante 
das exigências do ensino superior, como desempenho, adaptação às normas da universidade 
e convivência social (OLIVEIRA et al. 2014; SILVA et al, 2013). Sabendo disso, e no atual 
contexto pandêmico, o Projeto de Extensão Apoio Discente (PAD) vem atuando de forma 
hibrida, no intuito de facilitar o contato do discente com os projetos do PAD e ser bem 
assistido na instituição do curso. O Projeto de Extensão Apoio ao Discente (PAD) do Centro 
Universitário de João Pessoa – Unipê, no presente semestre 2021.2 conta com a participação 
de quatro discentes, quatro professores colaboradores e uma professora coordenado.  
 
Palavras chaves: Apoio ao Discente, Projeto de Extensão. 
 
Objetivos gerais e específicos:  
 
Geral - Desenvolver ações de suporte acadêmico, psicopedagógico e informacional aos alunos 
do curso de graduação em Enfermagem da Unipê. Específicos: Divulgar ações e eventos 
desenvolvidos pelo curso de Enfermagem; Oferecer direcionamento acadêmico aos alunos 
ingressantes e transferidos. Oferecer ações de suporte docente para elaboração de trabalhos 
científicos, acadêmicos e escuta emocional 
 
Metodologia de execução:  
 
A partir da demanda do curso, por se tratar de projeto de extensão da coordenação do curso 
de Enfermagem, e dos alunos, ocorre: 1.Promoção da acolhida dos discentes ingressantes no 
1º período e transferidos, com divulgação de orientações e informações;2. Divulgação das 
atividades e eventos acadêmicos desenvolvidos pelo curso de Graduação em Enfermagem por 
meio de plataformas de mídias sociais (instagram, whatsapp) e blackboard; Apoio 
docente psicopedagógico, acadêmico e escuta emocional - para auxiliar 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.  
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Resultados alcançados/esperados: 
 
Até o presente, estima-se que mais de um mil alunos se beneficiaram com o projeto. Um dos 
principais meios de divulgação é a través da plataforma Instagram e esta apresenta, no 
momento, 1087 seguidores entre alunos, ex alunos e docentes. Quanto ao apoio docente 
diretamente, este ocorre por meio de atendimentos agendados, em torno de 2 esse semestre, 
assim como em ocasiões diversas no âmbito do Unipê, visto que a atividades presenciais 
retornaram esse semestre. 
 
Cronograma de execução do projeto: 
 

Descrição da etapa Início (MM/AA) Término (MM/AA) Periodicidade 

Acolhida dos 
discentes 

08/21 12/21 Diária 

Divulgação de 
eventos 

08/21 12/21 Semanal  

Apoio docente 08/21 12/21 Conforme 
demanda 

 
Referências 
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universitários brasileiros: uma revisão de literatura. Rev. bras. orientac. prof,  São Paulo ,  v. 
15, n. 2, p. 177-186, dez.  2014 .   Disponível em 
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p. 371-384, 2013. 
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PUBLIC DISCOVERY 

 

Curso promotor do projeto: GESTÃO PÚBLICA 

Cursos integrados: Cursos do UBTECH BUSINESS 

Coordenador(a): Márcio Reinaldo de Lucena Ferreira 

Colaboradores(as): Otávio Roberto Martins Dantas 

Discentes:  

Geraldo Fernandes Gorgonho Neto 

José Leandro Fernandes Firmino da Silva 

Maria Raiane Gomes Pessoa 

Danívia Florindo Silva 

Daniel Breno Santana Almeida 

Rafaela Luna Fernandes 

Brunna Alves de Oliveira 

 

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? Órgãos Públicos e Organizações do 3º Setor 

(ONGs, OSCIPs, OSs). 

 

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. Durante o período da pandemia, as 

atividades aconteceram de maneira remota, assim como os encontros, utilizando-se as 

plataformas Blackboard Collaborate, Zoom e Google Meet. 
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Resumo e palavras chaves:  

 

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. 

 

Objetivos geral e específicos:  

 

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. A título de objetivos 

específicos, o projeto contempla: Desenvolver consultoria junto as organizações parceiras 

com a participação dos alunos; Realizar parcerias com organizações do 3º Setor para atuar 

junto as prefeituras; Realizar cursos e oficinas em áreas de interesse da gestão pública; 

Diagnosticar o serviço de atendimento ao cidadão nas esferas municipal, estadual e federal; 

Envolver os alunos dos cursos da instituição que tenham afinidade com os objetivos do 

projeto. 

 

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 
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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, 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, Gestão 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; Projeto de diagnóstico 

“Cidadão Oculto” aplicado em órgãos municipais, estaduais e federais. Em 2019 foi realizado 

diagnóstico para implantação do Programa de Qualidade 5S, no Hospital Padre Zé, com os 

resultados apresentados através de relatório. 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, respectivamente, em 2017.1, 2017.2, 

2018.1, 2018.2 e 2019.1, com oferta média de 150 vagas em cada uma delas, totalizando uma 

média de 750 participantes. O projeto em parceria com o Administração para Todos realizou 

o curso de formação de auxiliares administrativos para o setor público, durante os semestres 

2018.1, 2019.1 e 2019.2. Durante o semestre 2020.1, em razão da pandemia do Covid-19, o 
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projeto trabalhou com a oferta de lives, tendo sido planejadas e executadas 3 lives (Licitação, 

Empreendedorismo e Transformação Digital), atingindo um público de cerca de 150 pessoas. 

Em 2020.2 foram planejadas e executadas 2 lives (Gestão de Projetos, Experiência do Usuário 

e Double Diamond), atingindo um público de cerca de 60 pessoas. Em 2020.1 foi realizado o 

projeto “Cidadão Oculto”, com aplicação em 3 (três) órgãos, sendo um municipal, outro 

estadual e um terceiro da esfera federal, resultando em diagnóstico do atendimento online 

realizado por esses órgãos. Em 2020.2 o Cidadão Oculto foi aplicado em 8 (oito) órgãos (Polícia 

Federal, SEMAN, SEFAZ/PB, Hemocentro/PB, INSS, Procon Municipal, Ministério do Trabalho, 

FUNARTE). Em 2020.2 também foram trabalhados materiais para postagem no Instagram do 

Projeto, com assuntos de interesse da Gestão Pública. Durante o semestre 2021.1 foram 

realizadas as atividades voltadas para o “Cidadão Oculto, produção de conteúdo para o 

Instagram e coleta de informações para o Banner dos Indicadores. Em relação ao Cidadão 

Oculto foram realizadas 7 (sete) consultorias, nos seguintes órgãos: INMETRO, SEBRAE/PB, 

CREA-PB, FUNASA, ESPEP, DETRAN-PB, IPHAEP. Os indicadores do banner PUBLIC foram 

atualizados mensalmente. Também foram produzidos Posts para o Instagram, abordando as 

temáticas voltadas para a “Gestão por Resultados” e “Inovação na Gestão Pública”. No final 

do semestre foi realizado um Workshop com apresentação dos resultados das atividades que 

foram desenvolvidas pelos participantes. 

 

Cronograma de execução do projeto:  

 

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. Durante o período da pandemia as atividades estão sendo desenvolvidas de 

maneira remota, com aplicação do projeto “Cidadão Oculto”, produção de lives, produção de 

conteúdo para o Instagram e levantamento de informações sobre os indicadores do Banner 
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Public. As atividades são apresentadas através de Workshop realizado por meio do Blackboard 

Collaborate, Zoom e Google Meet. Da mesma forma também foram realizados os encontros 

e treinamentos. 

 

Acervo fotográfico:  

 

 

Imagem 01: Banner para exposição de indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 02: Encontro semanal do projeto para planejamento das atividades. 
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Imagem 03: Turma concluinte de uma das Oficinas do “Public Day”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 04: Curso Auxiliar Administrativo para o Setor Público. 
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Imagem 05: Apresentação do Projeto para os extensionistas (Blackboard Collaborate). 

 

Imagem 06: Revista Ethos, Agosto/2020. 
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Imagem 07: Capa da Revista Ethos, Agosto/2020. 

 

 

Imagem 08: Exemplo de posters para o Instagram do projeto 
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RECONHECIMENTO DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS UTILIZANDO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: 

UM MOTOR PARA APLICAÇÕES DIVERSAS 

 

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. Hugo Vieira Lucena de Souza 

Discentes: 

Gabriel Minga Pontes 

Ana Carla Sergina Nonato de Lima 

Raissa Batista dos Santos Silva 

Hiago Gomes Medeiros 

Joacy Oliveira da Silva Junior 

Calebe Santos Oliveira 

 

Tipo de apresentação: (X) Banner; Stand ( ) 

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

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

colaboradores – UNIPÊ ( ) Outros, Quais? 

Local onde o projeto se desenvolve: Modalidade remota e no Campus Universitário, Bloco K 

200 e CT 04 

 

Resumo:  

 

Ao longo dos anos as forças de segurança público têm adotado vários mecanismos que 

auxiliam na prevenção e contenção de incidentes com o uso das Tecnologias de Informação. 

Várias destas tecnologias partem do princípio de processar dados, analisar as situações em 

que os mesmos podem ser utilizados para, posteriormente, viabilizar ações que sejam 

estratégias, gerenciais ou operacionais. Dentre as diversas forças existentes no Brasil, está a 

Polícia Militar. Atuando em todos os estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal, este 

órgão tem promovido o incentivo para o desenvolvimento de novas soluções que englobam 

o uso da Inteligência Artificial, como é o caso da 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 para auxiliar no 
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planejamento de suas ações. Neste cenário, uma tendência que tem se fortalecido no estado 

da Paraíba é ação da PMPB com a implantação de sistemas de segurança por imagens de 

características físicas. Entretanto, a ausência de uma aplicação que possibilite identificar os 

padrões das características físicas se torna um grande desafio para que sejam planejadas 

ações com uma maior eficiência. Diante destas circunstâncias, a PMPB em parceria com a FS, 

observou a problemática de reconhecer características físicas específicas utilizando como 

fonte as imagens. Para definir e elencar uma possível solução para este problema foram 

discutidas duas opções: (i) o desenvolvimento de um motor de inteligência que reconheça 

todo o escopo das características físicas e realize uma consulta na base dados a ser criada pela 

PMPB e (ii) o desenvolvimento de uma aplicação de gerenciamento de reconhecimento de 

características físicas.  

 

Palavras-chave: Características Físicas. Inteligência Artificial. Segurança Pública. 

Reconhecimento por imagem. Extensão e Pesquisa. Protagonismo do Discente. 

 

Objetivos:  

 

Para este projeto foram definidos ao todo quatro objetivos específicos, sendo eles: (i) realizar 

o levantamento das tecnologias disponíveis no mercado e, na literatura, para entender as 

tendências e mecanismos que auxiliem na construção da solução do problema discutido, (ii) 

construir uma solução de software baseada no reconhecimento de características físicas 

utilizando a linguagem de programação Python e as bibliotecas de controle de dados, (iii) 

realizar o treinamento e todos os testes de calibração do algoritmo para garantir o 

reconhecimento um grau de precisão elevado e (iv) realizar os testes de laboratório com 

imagens de uma amostragem localizada em uma fonte pública na internet. 

 

Metodologia:  

 

A construção está sendo apoiada por uma metodologia de desenvolvimento de software 

híbrida, em que foram combinadas práticas de gerenciamento de projetos ágeis provenientes 
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do Scrum1 (SUTHERLAND e SUTHERLAND, 2016) e práticas de engenharia de desenvolvimento 

provenientes do Kanban2 (LADAS, 2008). Inicialmente foram planejadas quinze semanas para 

a execução do projeto contando com uma equipe composta pelo Coordenador da FS, 

responsável por estabelecer as metas estratégicas de entregas, por um supervisor de projetos, 

responsável por estabelecer as metas gerenciais, por um gerente de projetos, responsável 

estabelecer as metas operacionais e discentes desenvolvendo atividades nos perfis de 

analistas, desenvolvedores, testadores e designers de software, todos atuando seguindo um 

cronograma iterativo com ciclos de entregas com duração de uma semana, para que seja 

possível entregar o escopo no prazo definido. Até o presente momento foram definidas e 

executadas cerca de vinte (20) tarefas de desenvolvimento e testes para a construção do 

motor.  

 

Resultados:  

 

Os resultados iniciais alcançados estão mostrando-se convergentes à necessidade 

apresentada, alcançados gradativamente à medida em que a equipe evolui o algoritmo, 

obtendo-se índices de confiabilidade de detecção de características físicas nas imagens 

obtidas para os primeiros testes piloto. Espera-se que nesta primeira versão possam ser 

tiradas lições que sirvam como respaldo para o aprimoramento do projeto, evoluindo a 

solução até obter altos índices de confiabilidade e operação de suas funcionalidades. 

 

Cronograma:  

 

Realizadas as reuniões com a PMPB e, definida a equipe de projeto, a FS propôs uma solução 

com a perspectiva da primeira opção, que é o desenvolvimento inicial do motor de 

reconhecimento de características físicas. Por se tratar de algo pioneiro, foram necessárias 

várias reuniões de planejamento, em um esforço conjunto de ambas as partes (PMPB e FS) 

                                                           
1 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). 
2 Kanban é uma metodologia de produção de artefatos que tem por característica realizar ciclos curtos de produção 

organizados em pequenas tarefas (LADAS, 2008). 
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para delimitar o escopo do reconhecimento e a capacitação dos membros da equipe para 

desenvolver a solução proposta. Todas as reuniões acontecem nas quintas-feiras ou sextas-

feiras entre as 14:00h e 18:00h, horário de trabalho planejado para as tarefas do projeto. 

Inicialmente foram propostas duas tecnologias para a construção da solução: OpenCV3 

(OPENCV, 2019) e DLIB4 (DLIB, 2019).  

 

Acervo fotográfico: 

 

 

Reunião com o cliente PMPB para entrega de resultados parciais 

 

                                                           
3 Open CV é um conjunto de bibliotecas de programação criadas na linguagem Python que possibilita criar 

soluções de código aberto para o reconhecimento de objetos (OPENCV, 2019). 
4 DLIB é um é um conjunto de bibliotecas de programação criadas na linguagem Python que possibilita criar 

soluções para o reconhecimento de objetos (DLIB, 2019). 
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Cerimônia de entrega final da solução à PMPB e recebimento de certificados 

 

 

Formação do Processo de Desenvolvimento com as equipes 

 

Referências: 

 

DLIB. Dlib C++ Library. Disponível em: < http://dlib.net > Acesso em 7 nov. 2019. 

 

LADAS, Corey. Scrumban: Essays on Kanban Systems for Lean Software Development. 

Modus Cooperandi Press, 2008. 

 

http://dlib.net/
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OPENCV. Open CV Library. Disponível em: < https://opencv.org > Acesso em 7 nov. 2019. 

 

SUTHERLAND, Jeff; SUTHERLAND, J. J.; SCRUM - A Arte De Fazer O Dobro Do Trabalho Na 

Metade Do Tempo, Editora Lua de Papel, 2016. 

 

  

https://opencv.org/
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RECONHECIMENTO DE OBJETOS COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: UM MOTOR PARA 

APLICAÇÕES DIVERSAS  

 

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: Profº Ms. Walace Sartori Bonfim 

Colaboradores: Profº Ms. Hugo Vieira Lucena de Souza 

Discentes: 

Stuart Nascimento de Morais 

Everton Nunes Ramalho Neto 

Hiago Gomes Medeiros 

Luiz Abel da Silva 

João Carlos de Aguiar Tavares de Melo 

Henrique Oliveira de Freitas 

 

Tipo de apresentação: (X) banner; Stand ( ) 

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

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

colaboradores – UNIPÊ ( ) Outros, Quais? 

Local onde o projeto se desenvolve: Modalidade remota e no Campus Universitário, Bloco K 

220 e CT 04 

 

Resumo:  

 

O uso de tecnologia para o combate a criminalidade e a proteção da população tem crescido 

ao longo dos anos. Sabe-se que o advento do uso dos computadores, dos tablets, dos 

smartphones e, principalmente dos aplicativos, têm sido incorporados cada vez mais em ações 

que englobam a logística, a operacionalização e definição de ações estratégicas de inteligência 

adotadas pelas forças de segurança. Dentre estas forças de segurança, destaca-se a Polícia 

Militar. Este órgão, presente em todos os estados do Brasil, incluindo o Distrito Federal, 

também tem acompanhando esta perspectiva. Na Paraíba, por exemplo, os comandos 

operacionais e de Inteligência da Polícia Militar – PMPB têm integrado em seu modelo de 

funcionamento vários tipos de software para as mais diversas atividades. A identificação de 

objetos em fotografias, vídeos ou outras fontes de mídia pode minimizar questões de risco 

para os policiais e pessoas em geral além de possibilitar a identificação com precisão das 

formas, tamanhos e volume, dentre outras características. Entretanto, a ausência de uma 
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aplicação capaz de realizar tal identificação. Diante destas circunstâncias, levantadas no 

âmbito da parceria entre a PMPB e o Projeto de Extensão Fábrica de Software do UBTech 

Office – UNIPÊ (FS), observou-se a problemática que foi a dificuldade em utilizar identificar 

objetos suspeitos tendo como fonte uma mídia fotográfica para que possa ser realizado um 

planejamento de ações. Para definir e elencar uma possível solução para este problema foram 

discutidas duas opções: (i) o desenvolvimento de um motor de inteligência que reconheça 

artefatos como objetos e realize a sua sumarização e (ii) o desenvolvimento de uma aplicação 

de possibilite representar de maneira gráfica esta análise realizada pelo motor. 

 

Palavras-chave:  

 

Reconhecimento de Objetos. Inteligência Artificial. Segurança Pública. Reconhecimento com 

Inteligência Artificial. Protagonismo do Discente. 

  

Objetivos:  

 

Para este projeto foram definidos ao todo quatro objetivos específicos, sendo eles: (i) realizar 

o levantamento das tecnologias disponíveis no mercado e, na literatura, para entender as 

tendências e mecanismos que auxiliem na construção da solução do problema discutido, (ii) 

construir uma solução de software baseada no reconhecimento de objetos utilizando a 

linguagem de programação Python e as bibliotecas de controle de dados, (iii) realizar o 

treinamento e todos os testes de calibração do algoritmo para garantir o reconhecimento um 

grau de precisão elevado e (iv) realizar os testes de laboratório com amostras, sendo estas de 

fontes públicas de consulta. 

 

Metodologia:  

 

A construção se deu apoiada por uma metodologia de desenvolvimento de software híbrida, 

em que foram combinadas práticas de gerenciamento de projetos ágeis provenientes do 



 
 

187 
 

Scrum5 (SUTHERLAND e SUTHERLAND, 2016) e práticas de engenharia de desenvolvimento 

provenientes do Kanban6 (LADAS, 2008). Durante quinze semanas a equipe composta pelo 

Coordenador da FS, responsável por estabelecer as metas estratégicas de entregas, por um 

supervisor de projetos, responsável por estabelecer as metas gerenciais, por um gerente de 

projetos, responsável estabelecer as metas operacionais e pela equipe, composta por 

analistas, desenvolvedores, testadores e designers de software, atuaram seguindo um 

cronograma iterativo, com ciclos de entregas com duração de uma semana, para que fosse 

possível alcançar os prazos conforme seguia o calendário de execução de 15 semanas. Ao 

todo, ao longo do processo foram definidas e realizadas cerca de sessenta (60) tarefas de 

desenvolvimento e testes para a construção do motor. 

 

Resultados:  

 

Como resultados iniciais podem ser citados vários ganhos tanto para a PMPB quanto para a 

FS. Para a PMPB, na questão do processo de reconhecimento de objetos suspeitos tornou-se 

um processo otimizado e com um grau de confiança maior, quando comparado ao processo 

realizado ainda de forma manual. Neste caso, o projeto serviu como base para que este 

processo pudesse ser aprofundado e revisado para evitar esforços adicionais para as equipes 

de segurança. Para a equipe, os resultados contribuíram na produção de uma versão piloto de 

um motor de reconhecimento com uma tecnologia construída, testada e homologada. Após a 

homologação e aceite dos resultados, por parte da PMPB, foi realizada a transferência 

tecnológica da solução gerada para a PMPB, para que esta possa incorporá-la e evoluí-la em 

conformidade com suas necessidades internas. 

 

 

 

 

                                                           
5 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). 
6 Kanban é uma metodologia de produção de artefatos que tem por característica realizar ciclos curtos de produção 

organizados em pequenas tarefas (LADAS, 2008). 
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Cronograma:  

 

Realizadas as reuniões com os representantes do comando de inteligência da PMPB e, 

definidas as equipes de projeto, a FS propôs uma solução com a perspectiva do 

desenvolvimento inicial do motor de inteligência. Por se tratar de algo pioneiro foram 

necessárias várias reuniões de planejamento, um esforço conjunto de ambas as partes (PMPB 

e Fábrica de Software) para delimitar o escopo do motor de contagem e a capacitação dos 

membros da equipe para desenvolver a solução proposta. Inicialmente foram propostas duas 

tecnologias para a construção da solução: OpenCV7 (OPENCV, 2019) e DLIB8 (DLIB, 2019). 

Todas as reuniões aconteceram nas quintas-feiras ou sextas-feiras entre as 14:00h e 18:00h, 

horário de trabalho planejado para as tarefas do projeto O projeto evoluiu gradativamente à 

medida que a equipe testava o algoritmo, obtendo-se índices de confiabilidade de detecção 

de objetos nas imagens cedidas pela PMPB na faixa de 60% a 70% nos primeiros testes piloto. 

Apesar de parecerem níveis altos, os testes serviram de contribuição para vários aspectos. O 

primeiro foi entender como funcionavam a detecção de um objeto e, posteriormente, o seu 

reconhecimento. Mesmo obtendo o reconhecimento, uma dificuldade encontrada pela 

equipe foi a de realizar o treinamento do algoritmo, visto que os objetos podem apresentar 

características diferentes, para que as mudanças pudessem ser implementadas. Uma 

estratégia diferencial adotada ao longo das semanas foi a de entregar uma primeira versão de 

uma solução, mesmo que em pequena escala, e com testes a serem ainda continuados nos 

próximos semestre, mas que obtivesse um grau de acerto necessário a ser evoluído mediante 

a precisão definida para este tipo de solução.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Open CV é um conjunto de bibliotecas de programação criadas na linguagem Python que possibilita criar 

soluções de código aberto para o reconhecimento de objetos (OPENCV, 2019). 
8 DLIB é um é um conjunto de bibliotecas de programação criadas na linguagem Python que possibilita criar 

soluções para o reconhecimento de objetos (DLIB, 2019). 
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Acervo fotográfico: 

 

 

Reunião com o cliente PMPB para entrega de resultados parciais 

 

 

Cerimônia de entrega final da solução à PMPB e recebimento de certificados 
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Formação do Processo de Desenvolvimento com as equipes 

 

Referências: 

 

DLIB. Dlib C++ Library. Disponível em: < http://dlib.net > Acesso em 7 nov. 2019. 

 

LADAS, Corey. Scrumban: Essays on Kanban Systems for Lean Software Development. 

Modus Cooperandi Press, 2008. 

 

OPENCV. Open CV Library. Disponível em: < https://opencv.org > Acesso em 7 nov. 2019. 

 

SUTHERLAND, Jeff; SUTHERLAND, J. J.; SCRUM - A Arte De Fazer O Dobro Do Trabalho Na 

Metade Do Tempo, Editora Lua de Papel, 2016. 

 

  

http://dlib.net/
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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 – Matrícula: 004330 -  Janayna.leal@unipe.br 
Discentes: 
Ana Cláudia dos Santos Soares 
Sabrina Evelly Batista de Oliveira  
Jonas de Araújo Paiva 
Irene Kyssia Guimarães Félix 
Jonathan Brandão Fernandes 
Sidney Clement Dore Filho 
Aryana Santos Guerra 
Gabrielly Maropo Veloso Gouveia 
 
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 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. 

mailto:Janayna.leal@unipe.br
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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 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 
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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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SABADÃO DO IMPOSTO DE RENDA 

 

Curso promotor do projeto: Ciências Contábeis 

Cursos integrados: Administração 

Coordenador(a): Paulo César Pereira da Silva (Apresentador) 

Discentes:  

Akelany Martins Pereira 

Daniel Andrade Nascimento 

Edivan de Almeida Falcão Filho 

Eduardo Costa Vasconcelos 

Elias Gabriel da Silva 

Jardielle jorge ferreira  

Joaquim Dante Passos da Costa 

Karolyne da Silva Oliveira 

Lucivânia Ramiro de Araújo 

Nadja Lira de Araújo 

Natalia da Costa Oliveira 

Paulo Henrique Lima da Silva 

Philippe Ferreira de Lima 

Samara Emilly do Nascimento Araújo 

Selton Rafael do Nascimento Lacerda 

Wellysson Lima de Albuquerque 

 

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 2021.1, o mesmo foi realizado em ambiente virtual numa sala 

chamada Sabadão do Imposto de Renda no Blackboard. 
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Resumo e palavras chaves: Rendimentos. Declaração. Imposto sobre a Renda.  

 

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. O projeto atualmente 

funciona através de encontro no Blackboard onde são repassados aos participantes 

conhecimentos teóricos e práticos acerca da legislação e preenchimento da Declaração de 

Imposto te Renda da Pessoa Física. Os serviços oferecidos são o preenchimento e entrega da 

Declaração do Imposto de Renda das Pessoas Físicas com utilização dos alunos treinados para 

tal tarefa. Utilizamos o programa gerador da Declaração do Imposto de Renda fornecido pela 

Receita Federal do Brasil para entregar as declarações. Os serviços são oferecidos mediante a 

doação de dois quilos de alimentos não perecíveis que são doados a comunidades carentes, 

onde temos como serviços de referência o treinamento aos nossos discentes que adquirem 

conhecimentos e habilidades no tocante ao preenchimento e entrega da Declaração do 

Imposto de Renda das Pessoas Físicas e ainda o preenchimento e entrega de declarações de 

pessoas da comunidade.  
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Resultados alcançados/esperados:  

 

No semestre de 2021.2 foram atendidos, em termos de iniciar e terminar o projeto, 16 alunos, 

porém nos 12 anos de existência do projeto cerca foram atendidas cerca de 1.200 pessoas da 

comunidade, tendo em vista atendermos em média 200 pessoas por semestre. Em relação 

aos discentes em média 20 alunos concluem o treinamento por semestre assim nos 12 anos 

atendemos cerca 480 discentes. Os resultados apontam para uma entrega total de mais de 

1.200 Declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física e 480 discentes treinados e 

capacitados para o preenchimento e entrega da referida declaração. 

 

Resultados alcançados/esperados: 

 

Considera-se como resultados do projeto de extensão a capacitação e treinamento de 

aproximadamente 16 (dezesseis) discentes no semestre 2021.1, 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 

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 16:00 às 17:00. 
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Acervo fotográfico:  

 

 

Foto 01: Alunos participantes do Sabadão do Imposto de Renda 

 

Foto 02: Alunos em treinamento para execução do Sabadão do Imposto de Renda 

 

Foto 03: Coleta dos alimentos pela instituição beneficiada 
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Foto 04: Alunos participantes do Sabadão do Imposto de Renda período manhã 

 

Foto 05: Alunos participantes do Sabadão do Imposto de Renda período tarde 
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SERVIÇO DE PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO ORAL – SEPDO. 

Curso promotor do projeto: Odontologia. 

Cursos integrados: sem participações. 

Coordenador(a): Patricía Guerra Peixe. 

Colaboradores(as): sem paticipações. 

Discentes:  

Alessandra Vitória Vicente Santos 

Fábio Victor Dias Silva 

Maria Eduarda Lima do Amaral 

Tarciane Carla Gomes Peixoto 

 

Período no qual o aluno pode participar: Alunos a partir do 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: Centro Universitário de João Pessoa, Unipê. Rodovia 

BR-230, km 22, s/n – Água Fria, João Pessoa, PB. Bloco de Odontlogia.  

 

Resumo e palavras chaves:   

 

O Serviço de Prevenção e Diagnóstico Oral (SEPDO), o qual se densenvolve desde 2016, no 

Centro Universitário de João Pessoa, funciona para prestar atendimento aos usuários da Rede 

SUS, que sejam portadores de patologias orais ou de algum outro comprometimento 

sistêmico com repercussão na cavidade oral. Funciona às quartas-feiras das 13:50 às 17:00 

horas e conta com um atendimento estomatológico completo, disponibilizando aporte 

imaginológico e assistência odontológica (clínica e cirúrgica). Além disso, serve de cenário de 

prática e instrução para acadêmicos de odontologia, porporcionando uma experiência única 

e abrigando um prontuário específico que visa facilitar a comunicação inter profissional.  

 

Palavras chaves:  estomatologia, patologia oral, prevenção, diagnóstico. 
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Objetivos geral:  

 

O objetivo desse projeto é tornar o serviço proposto referência municipal no atendimento de 

usuários da Rede SUS portadores de doenças de boca, fornecendo aporte imaginológico e 

tecnológico no diagnóstico e tratamento das patologias bucais.  

 

Objetivos Específicos:  

 

- Permitir o acesso da população a um serviço de diagnóstico oral de qualidade.  

- Permitir o diagnóstico precoce de variações da normalidade do sistema estomatognático, 

conduzindo a tratamentos mais eficazes e aumento da sobrevida.  

- Servir como um cenário de prática ampliada e supervisionada para que acadêmicos de 

odontologia possam desenvolver suas habilidades.  

- Abrigar prontuários eletrônicos que se prestarão a melhorar a comunicação com outros 

profissionais e serviços, auxiliando em uma assistência multidisciplinar.  

- Executar pesquisas de cunho epidemiológico em Odontologia através dos dados obtidos pelo 

serviço em prol do desenvolvimento da saúde.   

 

Metodologia de execução:  

 

O Serviço de Prevenção e Diagnóstico Oral - SEPDO ocorre no Centro Universitário de João 

Pessoa, funcionando semanalmente e de forma ininterrupta às quartas-feiras, das 13:50 às 

17:10, fornecendo atendimento estomatológico, aporte imaginológico e assistência 

odontológica (clínica e cirúrgica) aos usuários do SUS acometidos por patologias bucais.  

 

O SEPDO se caracteriza, por natureza, em um serviço voltado para o tripé ensino, pesquisa e 

extensão. Alunos de graduação serão treinados e capacitados diretamente no serviço, 

aplicando os conhecimentos de Estomatologia e tópicos em patologia dentro da Rede SUS. 

Através dessa atividade de extensão, os usuários podem ser atendidos em um Serviço de 

Especialidade Estomatológica, suprindo uma lacuna de dentro da Rede e do ambiente 

acadêmico.  
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Para a realização das atividades, o serviço fornece os instrumentais necessários e disponibiliza 

o material de consumo e demais insumos para realização de tratamentos conservadores e 

cirúrgicos, como biópsias. Ademais, todo o aporte de diagnóstico e tecnológico básico, como 

exames de imagem, é proporcionado pela instituição e seus colaboradoras.  

 

Em todos os atendimentos, são coletadas informações dos pacientes, após assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido, buscando auxiliar no diagnóstico das alterações 

apresentadas pelo usuário. A coleta e arquivamento dos dados são registrados em prontuários 

específicos e tabulados em tabelas no Excel 2013, sob a responsabilidade da Profa. Patrícia 

Guerra Peixe. Através dos dados adquiridos e arquivados pelo serviço, os alunos de iniciação 

científica poderão desenvolver projetos de pesquisas clínicas, epidemiológicas, apresentar e 

escrever casos clínicos e apresentar trabalhos em eventos científicos, além de em revistas 

especializadas, seguindo todo o rigor metodológico e ético preconizados.  

 

Com um caráter multiprofissional, este projeto de extensão conecta-se com os cursos de 

medicina, fonoaudiologia, psicologia e fisioterapia. Em casos onde é necessária a realização 

de exames clínicos, bioquímicos, imaginológicos, histológicos ou qualquer tratamento que o 

serviço não possa fornecer, os pacientes são encaminhados para serviços de referência, como 

Hospital Universitário Lauro Wanderley da UFPB e o laboratório de análise histopatológica 

UFRN.  

 

Resultados alcançados/esperados:  

 

No semestre referente ao de 2021.1 foram atendidos, em média, quatro pacientes em cada 

quarta-feira, resultando, em um número esperado, de cinquenta e seis pacientes ao final do 

semestre. O serviço de prevenção e diagnóstico oral realiza triagens semanalmente buscando 

alterações patológicas com a intenção do diagnóstico precoce e, consequentemente, 

excelente prognóstico para o paciente. Além disso, já foram diagnosticadas doenças como: 

candidíase, queilite actínica, más formações vasculares, hiperceratose, dentre outras. É 
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importante ressaltar que, após diagnosticadas, são tratadas da forma correta e repassadas 

recomendações para lidar com cada tipo de patologia.  

 

O SEPDO vem atendendo seus objetivos com excelência, uma vez que a prevenção ou 

recuperação dos pacientes são decorrentes das ações realizadas. Somado a isso, oferecemos 

informações de fácil acesso aos acadêmicos de odontologia, pela rede social Instagram, e aos 

portadores de doenças, para que fique cada vez mais fácil a descoberta de alterações da 

normalidade. 

 

Cronograma de execução do projeto:  
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Data Dia Horário Tipo Assunto 

15/09/2021 
Quarta-

Feira 

13:50-

17:10 
Prática 

Atendimento clínico + reunião de 

planejamento + atividade instagramável para a 

semana 

22/09/2021 
Quarta-

Feira 

13:50-

17:10 
Prática Atendimento clínico 

29/09/2021 
Quarta-

Feira 

13:50-

17:10 
Prática Atendimento clínico 

04/10/2021 
Segunda-

Feira 
         - Instagram 

Postagem para o instagram: Dia, horário e 

número de contato para agendamentos 

06/10/2021 
Quarta-

Feira 

13:50-

17:10 
Prática Atendimento clínico 

07/10/2021 
Quinta-

Feira 
         - Instagram 

Postagem para o instagram: Métodos de 

obtenção de diagnóstico 

11/10/2021 
Segunda-

Feira 
         - Instagram Postagem para o instagram: Queilite actínica 

13/10/2021 
Quarta-

Feira 

13:50-

17:10 
Prática Atendimento clínico 

14/10/2021 
Quinta-

Feira 
         - Instagram 

Postagem para o instagram: Lesões 

fundamentais 

18/10/2021 
Segunda-

Feira 
         - Instagram 

Postagem para o instagram: Qual a 

importância de um diagnóstico precoce? 

20/10/2021 
Quarta-

Feira 

13:50-

17:10 
Prática Atendimento clínico 

21/10/2021 
Quinta-

Feira 
        - Instagram 

Postagem para o instagram: 

Gengivoestomatite herpética 

25/10/2021 
Segunda-

Feira 
        - Instagram 

Postagem para o instagram: Questão/caso 

clínico/hipótese diagnóstica 

27/10/2021 
Quarta-

Feira 

13:50-

17:10 
Prática Atendimento clínico 
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28/10/2021 
Quinta-

Feira 
        - Instagram 

Postagem para o instagram: Importância do 

cirurgião-dentista na prevenção e diagnóstico 

oral 

01/11/2021 
Segunda-

Feira 
        - Instagram 

Postagem para o instagram: Candidíase 

pseudomembranosa 

03/11/2021 
Quarta-

Feira 

13:50-

17:10 
Prática Atendimento clínico 

04/11/2021 
Quinta-

Feira 
        - Instagram Postagem para o instagram: Tipos de biópsia 

08/11/2021 
Segunda-

Feira 
        - Instagram 

Postagem para o instagram: Estomatologista: 

quando é necessário procurar um dentista 

dessa especialidade? 

10/11/2021 
Quarta-

Feira 

13:50-

17:10 
Prática Atendimento clínico 

11/11/2021 
Quinta-

Feira 
        - Instagram 

Postagem para o instagram: Questão/caso 

clínico/hipótese diagnóstica e conduta 

15/11/2021 
Segunda-

Feira 
        - Instagram 

Postagem para o instagram: Indicação de 

aplicativo (Bucal) 

17/11/2021 
Quarta-

Feira 

13:50-

17:10 
Prática Atendimento clínico 

18/11/2021 
Quinta-

Feira 
        - Instagram 

Postagem para o instagram: Papiloma 

Escamoso 

22/11/2021 
Segunda-

Feira 
        - Instagram 

Postagem para o instagram: Fístula: você sabe 

o que é? 

24/11/2021 
Quarta-

Feira 

13:50-

17:10 
Prática Atendimento clínico 

25/11/2021 
Quinta-

Feira 
        - Instagram Postagem para o instagram: Língua Geográfica 

01/12/2021 
Quarta-

Feira 

13:50-

17:10 
Prática Atendimento clínico 

08/12/2021 
Quarta-

Feira 

13:50-

17:10 
Prática Atendimento clínico 
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Acervo fotográfico:  
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SISTEMA MULTIPORTAS DE ACESSO À JUSTIÇA: MEDIAÇÃO 

 

Curso dos integrantes: Direito 

Professor(a) orientador(a): Leilah Luahnda Gomes de Almeida- Doutora em ciências jurídicas 

e sociais 

Autores e Co-autores: Victhorya Yasmim Tavares da Conceição Leite; Thaís Barbosa Bezerra; 

Bruna Carla Beserra Duque; Izabella Leite Barreiros Diniz; Leilah Luahnda Gomes de Almeida. 

 

Objetivo:  

 

Explicar o que é mediação e expor um pouco da experiência vivenciada pelos membros do 

MECON no segundo período de 2021. 

 

Introdução: 

 

O trabalho a ser apresentado trata-se de um relato de experiência do curso de extensão de 

metodologias educacionais para previnir e solucionar conflitos. Esse trabalho é referente ao 

conhecimento sobre mediação que os membros do grupo obtiveram através das atividades 

do MECON. 

 

Descrição da experiência:  

 

O projeto de Extensão MECON proporcionou aos extensionistas a participação em palestras, 

webinars, workshop, e outros variados meios de trabalhos com o propósito e intuito de 

colaborar com as atividades acadêmicas, favorecendo e ampliando o conhecimento jurídico. 

Após as explanações das palestras, foram desenvolvidos relatórios sobre cada tema abordado. 

Nesse sentido,  houve um estudo aprofundado acerca dos métodos de resolução de conflitos 

existente para se resolver uma lide. Logo, o tema mediação tem como principal objetivo a 

aplicação de técnicas adequadas para se almejar a solução de conflitos encontrados na esfera 

judicial e extrajudicial, trazendo a cultura de paz como peça fundamental nas relações em 

sociedade. A mediação se configura como um meio de extrema importância na solução de 

conflitos, atuando no restabelecimento do vínculo anterior existente entre as partes 
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envolvidas, buscando sempre uma solução benéfica e satisfatória para as partes, objetivando 

um melhor convívio em sociedade.  

 

No dia 30 de setembro de 2021, nós, alunos do Mecon, participamos de uma mediação 

juntamente com a Dra. Silvana Ferreira Souza de Vasconcelos, que além de mediadora pelo 

CNJ, é supervisora de capacitação e formação para novos mediadores e conciliadores, 

também vice-presidente da comissão de mediação, conciliação e arbitragem da OAB/PB. Por 

causa da pandemia do covid-19, a reunião foi  online, pela plataforma zoom.  As reuniões de 

mediação são totalmente confidenciais, então, apenas um aluno pode participar em cada 

sessão. Estar presente nessas sessões de mediação nos fez compreender como o 

procedimento é feito e nos fez admirar o trabalho dos mediadores, Pudemos ver com nossos 

próprios olhos que um mediador é realmente muito imparcial e justo. Esse momento foi 

riquíssimo para o nosso aprendizado. 

 

No dia 07 de outubro 2021, a Dra. Silvana palestrou sobre mediação, essa palestra também 

foi realizada na plataforma zoom. Uma palestra realmente impecável, nessa tarde foram 

explicados os princípios da mediação e sua aplicabilidade. A Dra. Silvana explicou tudo sobre 

a mediação e deu exemplos práticos. A palestrante foi muito atenciosa, respondeu todos os 

questionamentos e todas as dúvidas foram sanadas.  

 

Resultados e discussão: 

 

É comprovado cientificamente que aprender na prática desenvolve autonomia e 

protagonismo. Durante as atividades realizadas, pudemos participar das reuniões, conversar 

com a mediadora e expor nossas opiniões, também pudemos participar de uma mediação. 

Aprender dessa maneira é totalmente diferente de ver apenas a teoria no papel, fizemos parte 

disso. Antes do MECON não sabíamos exatamente o que é mediação ou o que um mediador 

faz, a extensão realmente abriu nossos olhos para uma futura possibilidade de carreira. 

 

 

 



 
 

211 
 

Considerações finais: 

 

Em suma, foram momentos muito esclarecedores. Durante o desenvolvimento dessas 

atividades, conseguimos compreender o que é a mediação e tivemos a chance de participar 

na prática. Esse período de extensão foi realmente muito proveitoso e de rico aprendizado. 
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UNIPÊ TRANSFORMA 

Curso promotor do projeto: Enfermagem 

Cursos integrados: Enfermagem, Fisioterapia e Medicina. 

Coordenador(a): Luciana Ferreira de Souza 

Nome completo do docente Colaboradores (as): Erika Aranha Fernandes Barbosa 

Discentes: 

Ana Beatriz Silva Amorim 

Anna Beatriz Paiva de Oliveira 

Rosimere Soares de Oliveira  

Françuelda Pereira da Nóbrega Marques 

Flávia Leal Bezerra Farias de Lima  

Vanessa Alves Nascimento Soares 

 

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

Local onde o projeto se desenvolve: Projeto desenvolvido de forma híbrida, portanto os locais 

de execução são Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ -Endereço: Rodovia BR-230,km 

22, s/n - Água Fria, João Pessoa - PB, 58053-000; Plataforma Zoom e Igreja  Católica Santo 

Antônio de Pádua, na comunidade Ernesto Geisel, localizada na cidade de João Pessoa – PB.  

 

Resumo e palavras chaves:  

 

O Projeto UNIPÊ Transforma tem por finalidade desenvolver a educação popular em saúde 

para reafirmar o compromisso da universidade com a garantia dos princípios do SUS, 

ofertando-se diversas práticas direcionadas à promoção, proteção e recuperação da saúde 

com ênfase no Círculo de Cultura (Paulo Freire) através de metodologia que verifica  condições 

que favorecem o processo saúde-doença, rastreando as necessidades assistenciais do grupo 

atendido, prestando orientações sobre o acesso aos serviços assistências do UNIPÊ, 

promovendo saúde e cidadania, despertando na comunidade assistida a autonomia, a 

criatividade e o desenvolvimento de práticas transformadoras e sustentáveis visando a 

promoção do autocuidado.Como integrantes, o projeto conta com extensionistas de cursos 

de saúde da própria Instituição como Medicina, Fisioterapia, Enfermagem, Odontologia sob a 
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supervisão e coordenação da docente do curso de Enfermagem Luciana Ferreira. O Projeto 

acontece através de reuniões de planejamento semanalmente e encontros mensais para 

execução das atividades junto à comunidade da Igreja Católica Santo Antônio de Pádua 

localizada no bairro Ernesto Geisel – João Pessoa que são divulgados por meio das redes 

sociais tais como Instagram e grupos de Whatsapp. Na ação que deu início à atuação do 

Projeto nessa nova comunidade foi atendido um grupo de idosos composto por 14 mulheres 

na faixa etária de 44 a 91 anos, sendo realizada uma dinâmica e em seguida uma abordagem 

para aferição da pressão arterial, altura, saturação, frequência cardíaca e circunferência 

abdominal.  

 

Objetivos geral e específicos:  

 

Promover educação em saúde na população idosa, garantindo o acesso às informações 

básicas necessárias, de modo que sejam observados os princípios basilares do SUS, através da 

didática pedagógica, inclusive com práticas voltadas a identificação das suas necessidades, 

permitindo a busca pela melhoria na qualidade de vida. Objetivos Específicos, coletar e 

estratificar dados mediante o atendimento ao Grupo de Apostolado da Igreja Matriz Santo 

Antônio de Pádua, da cidade de João Pessoa/PB; e dessa forma montar estratégias como a 

árvore do cuidado para propiciar o acesso à educação em saúde estimulando o processo do 

autocuidado da população idosa assistida. 

 

Metodologia de execução:  

 

O projeto iniciou suas atividades em setembro de 2021, com a acolhida aos novos 

extensionistas, seguido das atividades de planejamento, utilizando-se a plataforma zoom. A 

proposta do UNIPÊ Transforma é promover educação em saúde e assistir a pessoa idosa, 

considerando ações que colaborem para a qualidade de vida dessa população, levando em 

consideração as características socioeconômicas, culturais e os saberes prévios dessa 

comunidade sobre medidas de promoção da saúde. Diante disso, tomou-se como base o 

método de Círculo de Cultura de Paulo Freire, partindo do pressuposto da construção do 

conhecimento por meio do diálogo, permitindo que os participantes ensinem e aprendam uns 
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com os outros. O público alvo corresponde aos idosos de uma igreja católica, Santo Antônio 

de Pádua, na comunidade Ernesto Geisel, localizada na cidade de João Pessoa - PB. As 

necessidades são analisadas, discutidas e os idosos são atendidos considerando as prioridades 

identificadas e oferecendo espaços de fortalecimento da autonomia, autoestima e 

autocuidado. As ações na comunidade acontecem toda segunda sexta-feira de cada mês. 

Iniciando-se pela acolhida, seguida da aplicação do círculo de cultura, com identificação das 

temáticas mais evidentes relacionadas às condições de saúde da pessoa idosa e da assistência 

multiprofissional aos participantes do projeto. Cada círculo de cultura é planejado a partir do 

levantamento das demandas da população assistida. 

 

Resultados alcançados/esperados:  

 

Os dados foram coletados durante o mês de outubro de 2021, na Paróquia Santo Antônio de 

Pádua, a coleta foi realizada pelo grupo de extensionistas que realizaram cadastro e 

atendimento ao grupo de apostolado da igreja matriz, todas as informações foram convertidas 

e apresentadas na tabela 1. 

 

As fichas cadastrais deram origem a dados quantitativos e qualitativos (nome, endereço, 

telefone, sexo, data de nascimento, idade), antropométricos (peso, altura, circunferência 

abdominal), socioeconômicos (estado civil, escolaridade, renda familiar, moradia, profissão, 

religião), clínicos (pressão arterial, temperatura corporal, saturação, exames realizados, 

histórico de doenças), assim como os serviços aos quais os idosos procuram quando 

necessitam de assistência à saúde procurados recentemente. As informações coletadas 

incluíram as opções de lazer e autoavaliação dos indivíduos quanto a suas condições mentais, 

mediante o cenário pandêmico. 

 

 Tabela 1 - Dados socioeconômicos culturais 

 

Nº do 

Cadastro 
Sexo 

Idade 

(anos) 
¹ E. civil Renda Moradia 

Nº de 

moradores 

    

Escolaridade 
S. Profissional                                                                                                                                                                                                                                                                               
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001 F 76 Viúva 
2 a 3 

salários 
Casa 2 E. Superior Aposentada 

002 F 72 Casada 
2 a 3 

salários 
Casa 2 E. Médio 

Aposentada                                

  

003 F 72 Divorciada 1 salário Casa 2 
E. Fun. 

Completo 
Aposentada 

004 F 89 Viúva 
2 a 3 

salários 
Casa 2 E. Médio Aposentada 

005 F 55 Solteira 
2 a 3 

salários 
Casa 2 E. Médio Aposentada 

006 F 54 Solteira 1 salário Casa 3 E. Médio Aposentada 

007 F 52 Casada 1 salário Casa 3 
E. Fun. 

Completo 
Aposentada 

008 F 91 Viúva 1 salário Casa 2 
E. Fun. 

Incompleto 
Aposentada 

009 F 51 Solteira 
2 a 3 

salários 
Casa 3 E. Médio Ativa 

010 F 44 Casada 
2 a 3 

salários 
Casa 4 E. Médio Ativa 

011 F 73 Viúva 
2 a 3 

salários 
Casa 1 E. Médio Aposentada 

012 F 55 Solteira 
2 a 3 

salários 
Casa 3 E. Médio Desempregada 

013 F 66 Viúva 1 salário Casa 2 Anafalbeta Aposentada 

014 F 75 Divorciada 1 salário Casa 3 
E. Fun. 

Incompleto 
Beneficiária 

* F- feminino, Nº- Número, ¹ E. - estado, S. - situação, E. - ensino, Fun. - fundamental.                

Fonte: Dados dos cadastros, 2021. 
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Os dados apontaram para 100% de participantes do sexo feminino, com idade entre 44 a 91 

anos, com média de 66 anos de idade. Desse grupo 35.7% são viúvas, 21.5% são casadas, 

14.3% divorciadas e 28.5% são solteiras, com renda média de 1.873.70 reais, levando-se em 

consideração que o salário mínimo atual do país é de 1.192,40 reais. 

 

O tipo de moradia predominante entre o grupo são casas com cerca de 2 moradores, sendo 

eles familiares próximos (filhos, maridos, irmãos e netos), a média de moradores é de 2,4% 

por domicílio. Com relação à escolaridade, o grupo apresentou-se diversificado, contendo 

tanto participantes com ensino superior quanto participantes analfabetos, sendo a maioria 

com formação até o ensino médio (57.1%), 7.1% tem ensino superior completo, 14.3% ensino 

fundamental completo e 14.3% ensino fundamental incompleto e cerca de 7,1% é analfabeto. 

Referente a atividade profissional, 71.5% são aposentados, 7.1% recebe benefício social, 7.1% 

estão desempregadas e 14.3% estão ativos profissionalmente. 

 

Em relação às comorbidades, 85.7% dos entrevistados relatam ter histórico dos mais diversos 

tipos de doenças, sejam elas crônicas, psicológicas e entre outras. As principais comorbidades 

encontradas de acordo com os relatos dos participantes do grupo são: hipertensão arterial 

sistêmica (50%), prolapso da válvula mitral (7.1%), diabetes mellitus (14.2%), câncer ovariano 

(14.2%), câncer intestinal (7.1%), artralgia (7.1%), depressão (7.1%) e 14.2% dos participantes 

relatam não ter comorbidades. Quando questionado sobre a realização de atividades físicas, 

7.1% relataram realizar musculação em academias, 28.5 realizam caminhadas, 21.4% buscam 

outros tipos de atividade física e 42.8% são sedentários. 

 

Na avaliação pessoal relacionada à percepção do idoso sobre seu estado mental/emocional, 

14.2% dos participantes se consideravam pessoas tranquilas, 14.2% estressadas, 50% 

consideravam-se ansiosas, 14.2% estressadas e ansiosas e 7.1% não responderam o 

questionamento. Em síntese, a caracterização da população assistida é de suma importância 

para o planejamento assistencial e especialmente para o planejamento de ações que 

corroborem com a transformação de práticas que promovam a melhoria da qualidade de vida 

da pessoa idosa. 
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Cronograma de execução do projeto:  

 

Reuniões de planejamento com os participantes do Projeto de Extensão para elaboração do 

plano de ação, realizadas de forma remota semanalmente às 17 horas e ações mensalmente 

na comunidade, atividade do Grupo Focal, o nosso olhar para a pessoa idosa, realizada no dia 

22 de outubro de 2021. 

 

Acervo fotográfico:  

 

Figura 1 - Ações com grupo de idosos 

 
Fonte: Unipê Transforma, 2021. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

EIXO 2 – PESQUISA, GRUPOS DE 
ESTUDO OU GRUPOS DE PESQUISA 
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GEAS-UNIPE (GRUPO DE ESTUDOS DE ANIMAIS SILVESTRES) 

 

Curso: Medicina Veterinária  

Professor orientador: Meire Maria da Silva  

Discentes:  

Audisio Alves da Costa Filho 

 

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 a necessidade 

crescente de conhecimento médico na área de animais silvestres, as poucas abordagens 

específicas durante os cursos de graduação, e 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. 

 

Palavra-chave: Veterinária, Conhecimento, Selvagens.  

 

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. Diante disso, os alunos interessados criaram o GEAS, o grupo voltado pra a medicina 

de animais silvestres, crescendo assim, o conhecimento nessa área por via de palestras, 

atividades práticas e elaborações de projetos científicos.  

 

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 parti de uma prova.  

 

Na sua inauguração dia 08 de novembro de 2019 com as palestras do Médico Veterinário 

Roberto Citelli, apresentando sua rotina clínica 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. 

 

Em 2021, nosso planeamento era envolver cada vez mais os membros no ramo de silvestres 

então solicitamos aos membros que montassem palestras online sobre assuntos de sua 

preferência abordando à medicina de animais silvestres. Diante disso, foi elaborado o II° 
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CIPOVET, Ciclo de Palestra Beneficente, que tem como principal intuito ajudar ONGs e 

projetos que trabalham com animais selvagens no estado. 

 

O projeto promissor, que apresentou 27 temas evolvendo a medicina veterinária de animais 

selvagens, abordando desde anfíbios até mamíferos aquáticos, abordando 30 horas de 

certificado para os congressistas, com submissão de trabalhos científicos, e sorteios durante 

o evento. Abordando assim, um ano proveitoso para o grupo. 

 

Resultado e discussão:  

 

Diante as experiências do ano, abordando eventos e palestras internas com os membros, os 

mesmo tiveram experiências individuais e coletivas com finalidade de amadurecimento, 

perspectivas formais de dialogo e apresentações para públicos, abordando assim pessoas e 

tarefas para futuras experiências na área, com isso, nosso grupo teve um crescimento de mais 

de 2000 pessoas no nosso Instagram, 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:  

 

O grupo pretende 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.  

 

Referência: 

 

CUBAS, Z. S.; SILVA, J. C.. R.; CATÃO-DIAS, J. L. Tratado de animais selvagens: Medicina. 
Veterinária. 2.ed. São Paulo: Editora GEN/Roca, 2014. p.32-. 37; 
 
Vitousek, P. M.; Mooney, H. A.; Lubchenco, j. & melillo, j. m. Human domination of Earth´s 
ecosystems. Science – New Series, v.277, 1997, p.494-499. 
 
MARQUES, M.I.B. e MENEGHETI, J.O. "Portaria de caça: um instrumento para conservação 
da fauna". Natureza em Revista, Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, nº 9: 1982 
p.14-20. 
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A PESQUISA ACADÊMICA COMO INSTRUMENTO 

POTENCIALIZADOR DO EMPREENDORISMO EDUCACIONAL.  

 

Projeto: Função Social e Responsabilidade Social das Empresas 

Curso promotor do projeto: Direito 

Coordenadora: Profª dra. Leilah Luahnda Gomes de Almeira  

Discentes:  

Ana Carollina Porpino Buriti  

Maria Júlia Fernandes Nascimento 

Yanne Karoline Nunes da Silva Maia 

 

RESUMO: O presente relato de experiência, busca apontar a aplicabilidade e ampliação do 

conhecimento científico sobre o projeto de pesquisa, bem como, compartilhar vivência no 

projeto.   

Palavras-chave: pesquisa cientifica; experiência; projeto. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A atuação no projeto é interligada com a comunidade acadêmica e a sociedade. Neste sentido, 

futuros e atuais discentes do curso de Direito e as instituições de ensino superior são agraciadas 

com o referido trabalho. Para tanto, este relato contará com as práticas das alunas, consultas 

voltadas à responsabilidade social das empresas e ao empreendedorismo inovador, pretendendo 

a exposição deste tema para todos.  

 

2. RELATO E RESULTADOS 

 

A pesquisa universitária desempenha papel fundamental na formação acadêmica, e todos os 

envolvidos nesse processo são beneficiados. É por meio de suas atividades que os pesquisadores 

ultrapassam o plano teórico da sala de aula e são confrontados ao desenvolver habilidades de 

investigação por meio de jurisprudências, doutrinas, além do social fora da universidade. Logo, 

a contribuição é tornar mais próximo da veracidade social, direcionado à obtenção de mudanças 

significativas na sociedade.  
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Ao tratar sobre a função social das empresas estamos em contato com diversos ramos do 

conhecimento de forma direta e indireta. Com isso, parâmetros de discursão, investigação e 

debates são impulsionados pela professora coordenadora para auxiliar nas dinâmicas em grupo 

e orientações sobre currículo lattes. 

 

Em consequência do fato anterior, na primeira reunião do semestre de 2021.2, a qual ocorreu 

no dia 15/09/2021, foi relatado o que seria feito no projeto e quais as perspectivas teríamos, 

principalmente sobre o papel dos pesquisadores e a importância de empreender com tal estudo, 

uma vez que, foi decidido as introduções para o ebook, no qual desejamos publicar com temas 

escolhidos por mim, Ana Carollina Porpino Buriti e os demais discentes que participam 

almejando o investimento na carreira explorador, como também os futuros mestres e doutores. 

Além disso, os temas escolhidos nas introduções são de muita relevância para a comunidade no 

geral, como a “Inclusão das pessoas com deficiência nas empresas”, tema atual inteiramente 

ligado a inovação que pode ser trazida nas empresas, com inclusão e responsabilidade.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Destarte, os mecanismos apresentados, pode-se inferir que a pesquisa pode ser compreendida 

como uma universidade na modalidade móvel, pois o conhecimento gerado é disponibilizado e 

realizado para informar os que estão dentro e fora dos muros da faculdade. Afinal, servir à 

sociedade é o que constitui o conhecimento científico. 

Por fim, a ideia de projetos de pesquisa se alicerça na qualidade de debates das problemáticas 

sociais, partindo da premissa que somente conhecimento científico e ação coletiva podem, com 

efetividade, transformar a realidade. 
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ANÁLISE DA FLEXIBILIDADE ESPACIAL EM RESIDÊNCIAS MODERNISTAS: O CASO DA CASA 

CASSIANO RIBEIRO COUTINHO 

 

Projeto: Flexibilidade genérica: como os edifícios respondem a novos usos 

Curso Promotor: Arquitetura e Urbanismo 

Período no qual o aluno pode participar: (a partir do 2º período) 

Curso promotor do projeto: Arquitetura e Urbanismo 

Coordenador: Rui Vanderlei Rocha Júnior 

Colaboradores(as): Vladimir Sobral de Souza; Christiane Nicolau Rosendo Ferreira. 

Discentes: 

Alberlene Baracho Sales 

Gabriella Santana Viana 

Juliana Wilson Silva 

Maria Eduarda Tavares de Souza 

Vinícius Gouveia Ferreira de Aguiar 

Local onde o projeto se desenvolve: Encontros semanais on-line, todas as terças-feiras das 

19h30 às 20h30, na plataforma ZOOM (https://cruzeirodosul-edu-

br.zoom.us/j/95521652925?pwd=Skw2b3Btbms2RzlSVkFDNm00MVZaZz09 ID da reunião: 

955 2165 2925 Senha de acesso: 2021.2Flex); encontros esporádicos, realizados de maneira 

presencial, no Bloco I ou Bloco H, do Curso de Arquitetura e Urbanismo, conforme 

disponibilidade de sala (normalmente I182 ou H176).  

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo a residência Cassiano Ribeiro Coutinho e suas 

mudanças de estados de atividade. Tem-se como abordagem principal a flexibilidade do 

edifício e sua relação com os conceitos trabalhados por Stewart Brand (1995) no livro “How 

buildings Learn”. Neste, o autor discorre sobre as seis camadas de um edifício: Stuff, Space 

Plan, Services, Skin, Structure e Site (em tradução livre: Coisas, Plano Espacial, Serviços, Pele, 

Estrutura e Sítio) e quão suscetíveis são à mudanças de usos. As categorias de análise de Brand 

(1995) são utilizadas como guia para enxergar como os preceitos do Movimento Moderno 

https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/95521652925?pwd=Skw2b3Btbms2RzlSVkFDNm00MVZaZz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/95521652925?pwd=Skw2b3Btbms2RzlSVkFDNm00MVZaZz09
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influenciam na flexibilidade do espaço residencial e suas perspectivas para admitir novos 

estados de atividades. 

 

Palavras-Chave: Cassiano Ribeiro Coutinho. Arquitetura residencial. Flexibilidade. 

Modernismo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

“Flexibilidade de projeto em arquitetura tem sua definição associada à capacidade 
de adaptação do edifício à mudança, considerando projeto e tecnologia construtiva, 
como forma de atender às necessidades do usuário ao longo do seu ciclo de vida, 
com otimização dos recursos envolvidos.” (RABENECK; SHEPPARD; TOWN, 1974; 
GALFETTI, 1997; SCHNEIDER; TILL, 2005a, 2011; KRONENBURG, 2007). 

 

De acordo com o escritor estadunidense Stewart Brand (1995), os edifícios são a riqueza de 

uma nação, onde passamos a maior parte do tempo. Os mesmos não fluem com o tempo, mas 

com as pessoas que neles habitam. Conforme o pensamento do autor, é possível relacioná-lo 

diretamente com a flexibilidade dos edifícios. A edificação deve proporcionar ao usuário 

variadas formas de aproveitamento do espaço de acordo com suas necessidades. De maneira 

análoga, é possível analisar tais características presentes no edifício Cassiano Ribeiro 

Coutinho, do arquiteto Acácio Borsoi (1924-2009), que já apresentou diversos estados de 

atividade. 

 

Como é de conhecimento empírico, a residência já admitiu múltiplos usos, tais como, 

empresarial, educacional e hospitalar. Isso revela o potencial do espaço quanto à sua 

versatilidade, fator que advém das relações do âmago do edifício. Em sua publicação “How 

Buildings Learn”, Stewart Brand discorre acerca das seis camadas comuns de uma edificação, 

sendo elas: Stuff, Space Plan, Services, Skin, Structure e Site (em tradução livre: Coisas, Plano 

Espacial, Serviços, Pele, Estrutura e Sítio), em que as camadas mais internas são mais 

vulneráveis a mudanças imediatas pelas necessidades do usuário, como pode ser observado 

na residência em questão. Mesmo após anos de variados estados de atividade, apenas as 

camadas mais internas do edifício sofreram grandes alterações, preservando as mais externas 

que apresentam maior estabilidade. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

(stuff) 

Sempre que há mudança de uso em um edifício, a camada mais interior é a que mais sofre 

alterações e não é diferente com a residência Cassiano Ribeiro Coutinho. Em cada estado de 

atividade existente haverá necessidades particulares de mudanças para cumprir com o seu 

objetivo, de modo que não comprometam os moldes do edifício original. 

 

(space plan) 

Um ponto marcante do projeto é a distribuição dos pavimentos em quatro níveis com coberta 

única inclinada, formando níveis intermediários. Devido a isso, há presença de pé direitos 

duplos e planta livre, que corroboram o potencial flexível do espaço. 

 

(services) 

O edifício foi projetado, inicialmente, para uso residencial. Após anos com essa configuração, 

por volta dos anos 1990, passou a ser alugada, principalmente, para empresas e fins 

comerciais. 

 

(skin) 

Por fora, os traços do movimento modernista são nítidos: a residência possui fachada livre, 

janelas em fita e uso de pilotis, pontuados por Le Corbusier como características da 

arquitetura moderna. Há, também, presença de elementos vazados, como os cobogós e brises 

em madeira, grandes esquadrias, tijolo aparente e pedras naturais. Elementos, esses, 

pensados para o condicionamento térmico da residência, de forma a priorizar a ventilação e 

iluminação naturais, formando espaços mais abertos. 

 

(structure) 

O uso dos pilotis é um elemento que aproxima o pavimento térreo do jardim, criando uma 

maior conexão com o exterior. Além disso, nota-se o uso do concreto armado neste mesmo 

pavimento para trabalhar o conceito da planta livre, fator que acresce flexibilidade. 

(site) 
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O lote do edifício fica ilhado entre duas avenidas bastante movimentadas: Av. Presidente 

Epitácio Pessoa e Av. Júlia Freire, em João Pessoa-PB. A primeira, de ocupação 

majoritariamente comercial, é voltada à fachada norte da residência, que apresenta recuo 

frontal avantajado e vegetação que distancia a edificação do fluxo da avenida. A implantação 

é realizada de maneira a preservar o destaque do projeto paisagístico, de Burle Marx (1909-

1994), com taxa de ocupação inferior a 13%. Seus caminhos marcados por traços orgânicos, 

bem como o lago, contrastam com a forma bruta e reta da construção e acompanham o leve 

aclive do terreno. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

A pesquisa sobre a casa, bem como a sua análise, ainda está em desenvolvimento. Nesse 

sentido, é cedo para intuir sobre a relação entre as estratégias modernistas e a flexibilidade 

espacial. Entretanto, partimos do pressuposto que as técnicas construtivas postuladas pelo 

Movimento Moderno ajudam a construir um espaço mais polivalente (HERTZBERG, 2015), o 

que admite diferentes estados de atividade. Podemos intuir ainda, que para um espaço 

residencial, com tantas mudanças de padrões sociais, isso pode ser desejável. No contexto 

atual, em que vivemos uma pandemia onde a estratégia de segurança inicial foi o 

confinamento residencial, tornar os espaços mais flexíveis, palco para que ocorram diferentes 

atividades, deve ser uma estratégia projetual primordial. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

COSTA, Heliara Aparecida; LOGSDON, Louise; FABRICIO, Márcio Minto. Flexibilidade em 
Projetos de Arquitetura: contribuições a partir de uma revisão sistemática da literatura. 
Flexibilidade Em Projetos De Arquitetura: Contribuições A Partir De Uma Revisão Sistemática 
Da Literatura, Campinas-SP, p. 144-160, set. 2017. 
 
 
BRAND, Stewart. How Buildings Learn: What Happens After They’re Built. New York, United 
of States of America: Penguin Books,1995. 
 
 
LEUPEN, Bernard. Frame and Generic Space. Rotterdam: 010 Publishers, 2006. 
 



 
 

228 
 

 
HERTZBERGER, Herman. Lições de Arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 2015. 
 
 
MELO, Marieta D. Tavares de. ACÁCIO GIL BORSOI: arquitetura residencial paraibana. [S. l.: 
s. n.], nov. 2013.  



 
 

229 
 

ANÁLISE DA FLEXIBILIDADE GENÉRICA DA PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DE JOÃO 

PESSOA 

 

Projeto: Flexibilidade genérica: como os edifícios respondem a novos usos 

Curso Promotor: Arquitetura e Urbanismo 

Período no qual o aluno pode participar: (a partir do 2º período) 

Curso promotor do projeto: Arquitetura e Urbanismo 

Coordenador: Rui Vanderlei Rocha Júnior 

Colaboradores(as): Vladimir Sobral de Souza; Christiane Nicolau Rosendo Ferreira. 

Discentes: 

Alberlene Baracho Sales 

Gabriella Santana Viana 

Juliana Wilson Silva 

Maria Eduarda Tavares de Souza 

Vinícius Gouveia Ferreira de Aguiar 

Local onde o projeto se desenvolve: Encontros semanais on-line, todas as terças-feiras das 

19h30 às 20h30, na plataforma ZOOM (https://cruzeirodosul-edu-

br.zoom.us/j/95521652925?pwd=Skw2b3Btbms2RzlSVkFDNm00MVZaZz09 ID da reunião: 

955 2165 2925 Senha de acesso: 2021.2Flex); encontros esporádicos, realizados de maneira 

presencial, no Bloco I ou Bloco H, do Curso de Arquitetura e Urbanismo, conforme 

disponibilidade de sala (normalmente I182 ou H176).  

 

A primeira tentativa protestante em terras brasileiras, ocorreu na Baía de Guanabara, 

inicialmente bem recebidos, porém isso não durou muito tempo. Logo foram perseguidos, 

deportados e muitos deles condenados por heresia. (MATOS, 2005). Após tais acontecimentos 

o protestantismo voltou a adentrar em terras brasileiras apenas no século XVII, quando os 

holandeses invadiram o Nordeste, onde passaram a colonizar os atuais estados de 

Pernambuco e Paraíba. Apenas no século XIX, os protestantes puderam entrar legalmente no 

país e praticar suas formas de culto de acordo com a legislação brasileira que estava sob 

domínio de Portugal durante o governo de Dom João VI. (SILVA, 2015). Abrangendo um início 

ao laicismo brasileiro e favorecendo a todas as religiões acatólicas. 

https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/95521652925?pwd=Skw2b3Btbms2RzlSVkFDNm00MVZaZz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/95521652925?pwd=Skw2b3Btbms2RzlSVkFDNm00MVZaZz09
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O presbiterianismo chegou a Paraiba, na cidade Parahyba, atualmente João Pessoa, pela 

iniciativa do reverendo John Rockwell Smith em 21 de dezembro 1884, organizando a primeira 

igreja presbiteriana do estado (MATOS, 2004). Um grande marco do presbiterianismo no Brasil 

foi o artigo 5 da Constituição de 1824, que proibia a identificação de sua igreja na perspectiva 

arquitetônica. Este artigo de Lei descreve: 

 

Art. 5. A Religião Catholica Apostolica Romana continuará a ser a Religião do Imperio. 
Todas as outras Religiões serão permitidas com seu culto domestico, ou particular 
em casas para isso destinadas, sem fórma alguma exterior do Templo (sic). 

 

O artigo de Lei dava liberdade a existência de culto de outras religiões, porém, proibia 

qualquer expressão arquitetônica que se assimilava ao formato de templo. O Império assumia 

a Religião Católica como a religião oficial. Considerava-se assim, que para a época, a 

arquitetura das outras religiões se enquadrava em uma afronta religiosa. 

 

Foi a partir da promulgação, em 1891, da segunda Constituição da República dos Estados 

Unidos do Brasil, que esse veto aos templos de outras religiões pôde ser oficializados, onde 

no artigo 11, inciso 2, ressalta o seguinte: “É vedado aos Estados, como à União, estabelecer, 

subvencionar ou embaraçar o exercício de cultos religiosos9.” A partir daí houve a quebra legal 

da proibição da estética do templo para as demais religiões no Brasil. Essa modificação 

caracterizava-se como uma grande conquista, pois finalmente ouras religiões poderiam 

construir seus templos dentro da legalidade com aparência de igreja.  

 

A edificação objeto de estudos (Figura 1) está localizada na Praça 1817, antigo Pátio das 

Mercês, foi adquirida pela comunidade presbiteriana em 1896 (HIPÓLITO, 2016). A edificação 

se encontra como Bens de Interesse a salvaguarda do IPHAEP, sendo seu estado de 

conservação regular. 

 

 

 

                                                           
9 Legislação publicada integralmente no acervo do site oficial da Casa Civil intitulada “CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL (DE 24 DE FEVEREIRO DE 1891)” disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm>. 
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Figura 1: Primeira Igreja Presbiteriana de João Pessoa 

 

Fonte: Memória João Pessoa 

 

Nessa síntese objetivamos apresentar a flexibilidade genérica encontrada da Primeira Igreja 

Presbiteriana de João Pessoa, apontando os fatores de sua flexibilidade considerando-o como 

bem de interesse patrimonial. Em uma pesquisa narrativa-descritiva de âmbito bibliográfico, 

buscaremos nas bases de dados de sites institucionais, informações da referida edificação 

associando as bibliografias que embasam os conceitos de flexibilidade genérica enfatizando 

os múltiplos usos da edificação objeto de estudos.  

 

Segundo o Memória João Pessoa10, site vinculado ao Departamento de Arquitetura e 

Urbanismo da UFPB referente às pautas do Patrimônio Histórico da cidade, na edificação 

funcionava o Teatro Santa Cruz, e pertencia a viúva de José Lima Penante. Em 1900, a referida 

edificação sofreu algumas modificações para se adaptar e se caracterizar a imagética de um 

templo. Para tanto, a fachada foi completamente modificada, incluindo as modificações da 

parte interna para inclusão de dois lances laterais para servir como altar. Na década de 1940 

passou por outra reforma, mas permaneceu como edificação religiosa por muitas décadas 

                                                           
10 Para maiores informações, consular: <http://www.memoriajoaopessoa.com.br/acervopatrimonial/94.pdf>. 
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preservando sua arquitetura. Posteriormente, adquiriu novos usos como: um bingo, uma 

agência bancária, um empreendimento comercial. Mesmo exercendo outras funcionalidades 

e sendo adaptado para cada uma dela, a fachada permanece como seu projeto realizado pelo 

construtor Antonio Gama.  

 

Considerando que a arquitetura transcende a homogeneidade tipológica, pois se adapta às 

condicionantes locais e formas de vivência da ocupação e identidade que lhes foi gerada (ARÍS, 

1993), a semiótica aplicada na análise da edificação da Primeira Igreja Presbiteriana de João 

Pessoa enfoca que sua tipologia se configura como uma flexibilização que se comunica com a 

cidade se adaptando às novas configurações espaciais. 

 

Essa síntese apresenta resultados parciais da pesquisa em andamento. Foram encontradas 

modificações e adaptações na edificação para aspectos de usabilidade divergentes, 

considerando que fora inicialmente reformada para tornar-se um teatro, expandida para 

funcionar como igreja, e posteriormente, seu uso apresentou-o flexível a uma diversidade de 

empreendimentos chegando a ser uma edificação comercial. 
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ARQUITETURA CORPORATIVA NO CONTEXTO DA COVID-19: DESAFIOS PERCORRIDOS 

DURANTE 1 ANO E MEIO DE CRISE SANITÁRIA MUNDIAL 

 

Projeto: Flexibilidade genérica: como os edifícios respondem a novos usos 

Curso Promotor: Arquitetura e Urbanismo 

Período no qual o aluno pode participar: (a partir do 2º período) 

Curso promotor do projeto: Arquitetura e Urbanismo 

Coordenador: Rui Vanderlei Rocha Júnior 

Colaboradores(as): Vladimir Sobral de Souza; Christiane Nicolau Rosendo Ferreira. 

Discentes: 

Alberlene Baracho Sales 

Gabriella Santana Viana 

Juliana Wilson Silva 

Maria Eduarda Tavares de Souza 

Vinícius Gouveia Ferreira de Aguiar 

Local onde o projeto se desenvolve: Encontros semanais on-line, todas as terças-feiras das 

19h30 às 20h30, na plataforma ZOOM (https://cruzeirodosul-edu-

br.zoom.us/j/95521652925?pwd=Skw2b3Btbms2RzlSVkFDNm00MVZaZz09 ID da reunião: 

955 2165 2925 Senha de acesso: 2021.2Flex); encontros esporádicos, realizados de maneira 

presencial, no Bloco I ou Bloco H, do Curso de Arquitetura e Urbanismo, conforme 

disponibilidade de sala (normalmente I182 ou H176).  

 
O presente trabalho tem como tema principal a relação entre a Arquitetura Corporativa e a 

pandemia da Covid-19, levando em consideração a adaptação dos espaços e dos usuários às 

novas necessidades e demandas. Nesse contexto, o conceito de Flexibilidade surgido em 

meados da década de 50 torna-se extremamente atual e intrínseco no nosso cotidiano, como 

bem aborda Adrian Forty (2000) em suas 3 estratégias de Flexibilidade na Arquitetura. Tais 

estratégias giram em torno do que se afirma no livro-documentário “How Buildings Learn” de 

Stewart Brand (1995), no qual o autor observa que um edifício é formado por diversas 

camadas em constante mudança e transformação, de acordo com seu tempo se sua demanda. 

Além disso, Leupen (2006) destaca em “Frame and Generic Space” a possibilidade de múltiplos 

https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/95521652925?pwd=Skw2b3Btbms2RzlSVkFDNm00MVZaZz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/95521652925?pwd=Skw2b3Btbms2RzlSVkFDNm00MVZaZz09
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arranjos de um espaço a partir de sua polivalência11. Dito isso, podemos observar que a 

situação pandêmica mundial, iniciada no fim de 2019 e que perdura até os dias atuais, coloca 

em pauta algumas questões de flexibilidade aplicadas a diversos segmentos e tipologias da 

Arquitetura, como no meio institucional, residencial e corporativo. Para tanto, neste trabalho, 

daremos ênfase na última tipologia referente ao comportamento dos edifícios corporativos 

frente à pandemia da Covid-19, através de estudos técnicos e empíricos na cidade de João 

Pessoa, Paraíba. 

 

A Flexibilidade na Arquitetura existe antes mesmo de se tornar um conceito, e era aplicada de 

forma espontânea nas edificações. Entretanto, o século XX foi marcado pelo Movimento 

Modernista, o qual trouxe consigo novas estratégias e terminologias na Arquitetura e no 

Urbanismo. Para o Movimento Moderno a flexibilidade das edificações, foi definida como a 

adaptabilidade de um espaço mediante às demandas e às necessidades específicas do usuário, 

bem como de acordo com seu estado de atividade. Porém, tal conceito não foi uma 

unanimidade entre os teóricos e estudiosos das décadas de 50 e 60, pelo contrário, a 

flexibilidade dividia opiniões ao redor do mundo.  

 

Em seu livro “Words and Buildings – a vocabulary of Modern Achtecture”, Adrian Forty (2000) 

caracteriza a sociedade da época como complexa e suscetível a mudanças, o que explica de 

certo modo o anseio por espaços flexíveis. Além disso, ele embasa seu ponto de vista com 

citações de outros teóricos como Walter Gropius, Louis Kahn, James Stirling, Herman 

Hertzberger, John Weeks e Aldo Van Eyck, os quais apresentavam visões distintas sobre o 

assunto. Gropius acreditava que os edifícios eram recipientes dos fluxos da vida humana, e 

por isso deveria se adotar uma concepção flexível de modo a absorver os recursos da vida 

moderna. 

 

Louis Kahn, em concordância com Gropius, afirmou que os prédios “desatentos” às demandas 

por flexibilidade não funcionavam tão bem. James Stirling, por sua vez, fala em 1965 que a 

flexibilidade é inerente e que é essencial propor uma solução “geral” que pode ser mudada. 

                                                           
11 Termo abordado também pelo arquiteto Herman Hertzberger, em 1991, no livro Lições de Arquitetura. 
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Dito isso, o autor entra na questão controversa do assunto ao abordar as visões de John Weeks 

e de Aldo Van Eyck. Weeks afirma que a flexibilidade está em uma Arquitetura “não-

terminada”, com alguns aspectos deixados em aberto para o futuro. Ele cita, inclusive, 

projetos como aeroportos e hospitais para explicar que não é possível prever todos os usos a 

serem contemplados naquele determinado local. Por outro lado, Van Eyck critica e ataca a 

flexibilidade e a falsa neutralidade, afirmando que era necessário tomar cuidado com a luva 

na qual cabem todas as mãos, pois no final das contas não cabe nenhuma. Antes de mencionar 

e explicar outros pensadores, o autor completa que a flexibilidade é uma negação de pontos 

de vista, pois está mais ligada a incertezas e relatividades do que à uma solução “correta” de 

um problema em estado temporário.  

 

Desse modo, ele parte para as opiniões radicais e negativas de Herman Hertzberger sobre o 

tema e que, em 1967, ataca o funcionalismo e as atividades humanas abstratas, além de 

afirmar que uma Arquitetura que tenta antecipar as possibilidades de uso produz resultados 

“chatos”. Por outro lado, ele defende as formas polivalentes, as soluções otimizadas para 

vários propósitos, além de apontar que os próprios usuários do espaço deveriam interpretar 

as funções à sua maneira e criar demandas específicas. Por fim, ele mostra a fragilidade do 

conceito de flexibilidade nas oscilações dos próprios pensadores, como James Stirling que em 

1984 se diz cansado de soluções chatas, sem comprometimento, sem significado e sem uma 

tipologia definida. 

 

Com isso em mente, podemos compreender que a Flexibilidade é extremamente atual e 

presente de forma intrínseca no dia a dia das pessoas. Desde a sua conceituação em meados 

da década de 195012, ela vem se tornando peça fundamental para uma arquitetura marcada 

pela relação harmônica da estética, da funcionalidade e da sustentação enquanto objeto 

perene. Isso se aplica às diversas tipologias que a envolve: desde residências unifamiliares, 

passando por grandes instituições, até as edificações de cunho corporativo. Além disso, é 

                                                           
12 Segundo Forty (2000), a primeira vez que o termo é atribuído em arquitetura, foi postulado por Walter Gropius 

em um texto publicado em 1954, Eight Steps toward a Solid Architecture. 
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possível observar essa aplicação de forma mais intensa nos últimos meses, considerando a 

situação pandêmica na qual o mundo se encontra desde o fim de 2019. 

 

Na atual conjuntura, as pessoas se viram diante de novos desafios para realizar atividades 

básicas do cotidiano, como habitar, trabalhar, estudar e se divertir. Isso ocorreu devido ao 

confinamento imposto pelo vírus SARS-CoV-2, tornando necessário o distanciamento e o 

isolamento das pessoas em suas próprias residências. Desse modo, as atividades humanas se 

transformam de forma drástica e repentina, exigindo soluções rápidas e acessíveis dos 

espaços arquitetônicos. 

 

No contexto familiar, a residência passou a ser, além de habitação, local de estudos, trabalhos 

home office e espaço para lazer, colocando em pauta questões de conforto ambiental, 

ergonomia e funcionalidade. De início se imaginava, inclusive, que seria o fim dos edifícios 

exclusivamente corporativos, abrindo espaço para os serviços remotos sempre que possível. 

Com o passar dos meses do ano de 2020, diversos estudos foram sendo elaborados acerca da 

nova realidade do mundo e das perspectivas para o futuro.  

 

Alguns acreditavam que tal situação seria solucionada com a chegada da vacina, fazendo com 

que tudo voltasse ao “normal”. Outros imaginavam que esse “normal” já não existia mais, e 

que o mundo estava atravessando uma fase de transformações que seriam sentidas a curto e 

longo prazo. Hoje, aproximadamente 1 ano e meio após o início da pandemia no Brasil, vemos 

que as previsões ocorrem em alguns segmentos, mas que a vida “seguiu” com novos moldes 

e sob uma outra perspectiva. Tal cenário varia de região para região, de estado para estado e 

de cidade para cidade. Analisando assim, uma cidade como João Pessoa, que foi fundada em 

5 de agosto de 1585, aonde a internet apenas chegou em meados da década de 80’.  

 

Imaginar que os escritórios desapareceriam influenciados pela pandemia e portanto, seria 

apenas utilizado o sistema home office é de longe muito radical. Vivemos em uma sociedade 

em que necessita de contato físico, troca de ideias presencialmente e separação de espaços 

de trabalho e lazer, além de que até então existe a associação de que se ter um espaço físico, 

sobretudo para o espaço corporativo, dá uma confiança ao contratante. Por isso, para fins 
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didáticos e empíricos, escolhemos analisar como se dá (deu) essa flexibilidade nos espaços 

corporativos. 

 

Como uma pesquisa ainda em desenvolvimento, buscaremos através de uma análise empírica 

de edifícios corporativos em João Pessoa, entender como se dá essa dita flexibilidade e como 

ela influenciou nesse contexto pandêmico. Desse modo, um dos objetos empíricos escolhido 

para a análise, foi o antigo prédio do IPASE, localizado no bairro do Centro. Desse modo, 

levando em consideração o IPASE como objeto de estudo, podemos observar alguns pontos 

que o caracterizam como uma obra do Modernismo Brasileiro, como seus aspectos físicos, 

formais, funcionais e seu período de projeto e construção. Além disso, ele se torna um 

exemplo a se trabalhar por estar em constante transformação no que tange ao estado de 

conservação e ao uso, seja no térreo ou nos outros pavimentos. 

 

Inicialmente, ele foi concebido por Benedicto de Barros para abrigar a sede do Instituto de 

Previdência e Assistência aos Servidores do Estado, em meados da década de 1950. 

Atualmente, o edifício já não possui mais o mesmo uso corporativo para o qual foi projetado, 

e hoje abriga famílias “sem teto” nos pavimentos e comércios informais no térreo, ambas de 

maneira irregular e sem o aval dos órgãos competentes. 

 

Com isso, é notória também a degradação excessiva do antigo IPASE, tanto nas fachadas 

quanto nos ambientes internos, o que evidencia um descaso das autoridades diante de um 

obra de extrema importância para a Arquitetura Paraibana. Para fins didáticos, faremos, 

através desse trabalho, uma análise completa da edificação com base na literatura de Stewart 

Brand (1995). Em seu livro, Brand (1995) aponta que o edifício é formado por 6 camadas, são 

elas: stuff (coisas), space plan (planta), services (serviços), skin (pele, fachadas), structure 

(estrutura) e site (local, terreno). Desse modo, podemos analisar a fundo a edificação, a fim 

de compreender sua concepção projetual e a função atribuída a cada categoria citada. 

 

Esse edifício servirá como um estudo piloto para a análise de outros tantos outros edifícios 

corporativos que estão sendo construídos na cidade e sua capacidade de abrigar diferentes 

estados de atividade. É objetivo da pesquisa cotejar os aspectos físicos construtivos dessas 
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edificações com características socioespaciais, o que nos dará um campo fértil para 

conjecturar o uso desses espaços, além de entender e definir diretrizes projetuais para um 

exercício preciso e coerente da arquitetura e urbanismo. 

 

Palavras-chave: Arquitetura, Flexibilidade, Pandemia, COVID-19. 
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Deborah Neves Guerra 

Elayne Mágda Andrade do Nascimento 

 

RESUMO 

 

A Síndrome de Burnout é caracterizada por uma disfunção emocional, seus sinais resultam de 

situações desgastantes que requer na grande maioria das vezes competitividade. O estresse, 

o esgotamento físico e a exaustão são sintomas bem peculiares de Burnout, o que torna a 

doença comum em profissionais que atuam sob pressão no trabalho. O objetivo deste estudo 

é descrever a experiência de extensionistas durante uma ação norteada pelas interfaces da 

Síndrome de Burnout entre os profissionais de saúde do Serviço de Assistência Domiciliar do 

município de João Pessoa - Paraíba. Trata-se de um estudo exploratório e descritivo de 

natureza qualitativa, do tipo relato de experiência. A ação se deu através de um jogo 

terapêutico denominado como “Luz, diálogo e ação!”, o instrumento foi desenvolvido pelo 

grupo, sendo previamente planejados e confeccionados 16 cards que apresentavam os 

principais sinais e sintomas acerca da Síndrome de Burnout. Esta estratégia estimulou o 

diálogo, bem como a troca de experiências sobre a temática entre os profissionais e 

estudantes envolvidos. Por fim, verificou-se que esse momento de partilha trouxe 

desenvolvimento pessoal e acadêmico para os extensionistas, caracterizado pela 

problematização e comunicação que intervém na realidade com vistas a transformá-la, no 

caso, a reduzir ou despertar para os sinais de alerta da Síndrome de Burnout em profissionais 

da saúde. 
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Palavras-chave: Síndrome de Burnout.  Profissionais de Saúde.  Serviço de Assistência 

Domiciliar. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

Há ocupações consideradas mais desgastantes, em áreas que encaram grandes jornadas de 

trabalho,por exemplo, e nesse cenário surge a Síndrome de Burnout, que é uma disfunção 

emocional em que os sinais são resultados de situações extremas e que requerem, na grande 

maioria das vezes, além das cargas exaustivas de trabalho, também o alcance de metas 

imbatíveis.  

 

Ferreira e Lucca (2015) reforçam que os profissionais de saúde são especialmente vulneráveis 

ao desenvolvimento dessa condição devido ao contato cotidiano com pessoas 

debilitadas/doentes, além de, muitas vezes, terem que lidar com relações interpessoais tensas 

e hierárquicas nas instituições de saúde. Outro aspecto, destacado por estes autores, é a 

estrutura do horário com turnos de trabalho noturno que podem contribuir para a sobrecarga 

física, cognitiva e emocional dos profissionais de saúde, podendo assim, serem acometidos 

por doenças físicas e também por adoecimento psíquico crônico, como a síndrome do 

esgotamento, o Burnout. 

 

Na tradução para o português, o termo, originário do inglês, burn significa “queima” e o out 

“exterior”. Sugerindo assim que a pessoa com esse tipo de estresse consome-se física e 

emocionalmente ao ''queimar para fora”, ou seja “perder o fogo” e “perder a energia’’, 

considerando que o trabalhador perde o entusiasmo da sua relação com o trabalho. 

 

A definição incluída na 11ª Revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-11),  

caracterizada a síndrome em três dimensões: sentimentos de exaustão ou esgotamento de 
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energia; aumento do distanciamento mental do próprio trabalho, ou sentimentos de 

negativismo ou cinismo relacionados ao próprio trabalho; e  redução da eficácia profissional. 

 Nesse cenário, são vistas atitudes e condutas negativas com o público-alvo dos serviços ou 

cuidados, prejudicando tanto o trabalhador, como a organização, em virtude do 

comprometimento no desempenho e na capacidade de trabalhar (PANAGIOTI ET AL., 2018). 

 

Considerando a incidência e o risco para esses profissionais desenvolverem a Síndrome de 

Burnout, faz-se necessário divulgação de conhecimento para se compreender melhor este 

processo de adoecimento, identificá-lo e tratá-lo precocemente, pois embora não seja um 

transtorno novo, ainda mostra-se pouco conhecido, até mesmo pelos próprios profissionais 

de saúde, sendo frequentemente confundido com outros, tais como depressão, ansiedade, 

entre outros (Fagundes, 2016). Os benefícios desta pesquisa científica foram responder às 

incertezas e inquietações geradas, ainda, pelo pouco conhecimento relacionado a Síndrome 

de Burnout. O presente estudo ajudará a população a compreender o que ocorre de fato na 

Síndrome, muitas vezes confundida com outras patologias. 

 

1.2  OBJETIVO 

 

O objetivo deste estudo é descrever a experiência de extensionistas durante uma ação 

norteada pelas interfaces da Síndrome de Burnout entre os profissionais de saúde do Serviço 

de Assistência Domiciliar do município de João Pessoa - Paraíba. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

A metodologia do presente trabalho corresponde a um relato de experiência, realizado por 

acadêmicas dos cursos de Enfermagem, Medicina, Odontologia e Psicologia do Centro 

Universitário de João Pessoa-UNIPÊ. A vivência foi desenvolvida, no mês de outubro de 2021, 

com profissionais da saúde do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) de João Pessoa - PB. 

 

 Durante a ação, foram propostas rodas de conversa com os profissionais da equipe 

multidisciplinar, utilizando cards com os sinais e os sintomas da síndrome, onde houve uma 
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troca de experiências, com relatos de identificação com o sintoma, manifestação de 

sentimentos e exposição de vivências. Ainda, foram partilhadas, formas de prevenção e 

cuidados, caso esteja acometido ou predisposto à síndrome. 

 

Tratou-se de um estudo exploratório e descritivo de natureza qualitativa, do tipo relato de 

experiência, e o local do estudo foi o Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), do município 

de João Pessoa – Paraíba, que complementa os cuidados realizados na Atenção Básica e nos 

serviços de urgência, substituindo e/ou complementando a internação hospitalar. Logo, esse 

trabalho reduz os atendimentos em saúde, e promove humanização. 

 

2. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

No Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), realizamos uma dinâmica, o Jogo das Cartas, onde 

utilizou-se 16, e nelas estavam escritas as manifestações que ocorrem sobre a temática em 

questão. Cada membro fez a sua escolha, levantou-se questionamentos acerca do tema, troca 

de experiências, como também diálogos, visão e concepção sobre o assunto. 

 

A escolha do tema se justifica pela característica do serviço, pois a SAD – JP, complementa os 

cuidados realizados na Atenção Básica e nos serviços de urgência, substituindo e/ou 

complementando a internação hospitalar. Logo, essa ação reduz os atendimentos em saúde, 

e promove humanização. As atividades da SAD são desenvolvidas por uma equipe 

multiprofissional de saúde, que comumente são os mais afetados pela Síndrome de Burnout.  

 

Houve muita disposição dos profissionais do SAD em falar e bastante interesse em participar 

da atividade ofertada pela equipe. Os trabalhadores, por várias vezes, descreveram, que as 

maiores dificuldades encontradas são sobrecarga e que não há falta de empatia por parte dos 

colegas, sugerindo que os cuidados com práticas integrativas são as principais interferências 

de superação, encontradas no ambiente de trabalho. 
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A equipe alvo demonstrou interesse em participar de outros momentos relacionados ao tema.  

Fomos convidados, pela coordenadora, a estarmos promovendo, uma proposta de cuidado, 

no mês de novembro, utilizando, como estratégia, a Terapia Comunitária Integrativa. 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para o desenvolvimento da dinâmica confeccionamos Cards com os sinais e sintomas da 

temática. Optamos por imagens florais para suavizar a ideia de falar sobre um assunto ainda 

tão pouco explorado e de difícil entendimento. Cada participante escolheu sua palavra, onde 

posteriormente foi falado sobre o motivo da escolha, mas a grande maioria relatou se 

identificar com o termo. A atividade foi desenvolvida no turno da tarde, às 17h, na sala 

principal da SAD, organizamos o espaço em formato de círculo para permitir maior interação, 

como também promover momentos de reflexão e de questionamentos. O momento foi 

acolhedor e agradável, com duração de aproximadamente 1h 30min, contou com a 

participação de 22 pessoas, o encontro nos permitiu compartilhar relatos, experiências, 

pontos de vistas e questionamentos inerentes a cada um, de acordo com o seu contexto de 

vida. 

 

Quadro 1 – Apresentação dos cards produzidos para o jogo “Luz, Diálogo e Ação!”. 

 

Fonte: Produzida pelos autores, 2021. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este relato permitiu descrever a experiência extensionista que envolve as interfaces acerca da 

Síndrome de Burnout entre os profissionais de saúde. De modo que, foi alcançado o objetivo 

proposto por meio do uso estratégico do jogo terapêutico “Luz, Diálogo e Ação!”. 

 

Obteve-se muitas respostas acerca dos tópicos levantados, foram momentos em que 

ocorreram  trocas de experiências e pontos de vista, tal experiência conteve-se de um 

momento ímpar e bastante enriquecedor, uma vez que se possibilitou uma reflexão, ao 

estimular e facilitar a comunicação em diálogo aberto sobre a Síndrome de Burnout, seus 

sinais e sintomas, bem como as experiências particularizadas dos participantes.  

 

Dessa forma, a construção desse ambiente de problematização, tornou capaz à realização de 

uma intervenção transformadora da realidade, com vistas a reduzir ou alertar para os sinais 

de alerta da Síndrome de Burnout entre os profissionais da saúde, contribuindo para a 

formação de um novo olhar dos extensionistas sobre a problemática que deve ser enfrentada, 

trazendo,portanto,  o desafio mental e prático para encontro de novos caminhos de 

enfrentamento desde já.  
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CONSTRUINDO SABERES PEDIÁTRICOS: EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA COLETIVIDADE 

 

Curso promotor do projeto: Enfermagem 

Cursos integrados: Enfermagem  

Coordenadora: Profa. Amanda Soares 

Colaboradores: Thalys Maynnard Costa Ferreira 

Discentes: 

Ana Carolina de Melo Chaves 

Fabiana Júlia dos Santos Quirino 

Letícia de Lucena Viana Alves 

Lílian Oliveira Da Silva 

Kethleen Louisi Moura Alves  

Samara Priscila Ferreira Andrade 

 

Período no qual o aluno pode participar: A partir do 5º período e ter cursado a disciplina de 

saúde da criança. 

 

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

e colaboradores – UNIPÊ (  ) Outros, Quais? 

 

Local onde o projeto se desenvolve: Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ 

 

Resumo 

 

O Projeto de Pesquisa Construindo Saberes Pediátricos tem como objetivo desenvolver e 

debater sobre artigos científicos com temas relevantes e atualizados, ensinando como 

produzir um artigo, participando de eventos e submetendo resumos simples e expandido. É 

realizado no Centro Universitário de João Pessoa, localizado no município de João Pessoa, 

Estado da Paraíba – PB durante o ano letivo. A metodologia é baseada nas seguintes etapas 

operacionais: Capacitação dos discentes participantes do projeto; Organização e produção do 

conhecimento científico. A avaliação dos discentes colaboradores se dá de maneira contínua 
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durante todo o período de vigência do projeto, considerando aspectos como: 

responsabilidade, participação, disponibilidade, compromisso, atividade e assiduidade frente 

as atividades propostas. São avaliados ainda, o desempenho dos alunos a partir das discussões 

programadas, o cumprimento de prazos, o exercício efetivo de suas atividades e construções 

conjuntas na perspectiva da avaliação formativa, para que se analise de maneira consistente 

o empenho a partir do alcance das ações e dos resultados conquistados. 

 

Palavras-chave: Criança. Enfermagem. Pediatria. 

 

Objetivos 

 

Objetivo Geral 

 

Desenvolver e debater sobre artigos científicos com temas relevantes e atualizados, 

ensinando como produzir um artigo, participando de eventos e submetendo resumos simples 

e expandido. 

 

Objetivos Específicos 

 

● Desenvolvimento do senso crítico reflexivo no aluno acerca de pesquisa na área de 

saúde da criança e do adolescente. 

● Promover o olhar integral à saúde da criança. 

● Discussões e reflexões acerca de temáticas escolhidas cada semana, onde os 

professores orientam e escolher os artigos e os alunos fazem uma apresentação e 

posteriormente discussão. 

● Análise de dados através dos artigos estudados, onde o aluno precisa ter uma visão 

ampliada para gerar entendimento. 

 

Metodologia de execução 
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O projeto funciona com reuniões remotas pela plataforma Google Meet. Nas sextas-feiras, no 

período matutino. Nosso projeto é baseado em aulas de conhecimento e aprofundamento 

sobre os tipos de estudos; pesquisas cientificas, entre outros conhecimentos adquiridos no 

ramo da pediatria. Nossas reuniões são compostas de artigos que são entregues 

anteriormente a um único extensionistas que fica encarregado de realizar a divisão para os 

outros discentes e elaborar um material expositivo e realizar discussão com os professores e 

extensionistas. E assim consiste na metodologia do nosso projeto, assim como criação de 

artigos científicos para projetos internos da faculdade, ou externos.  

 

Resultados alcançados/esperados 

 

O projeto proporcionou o conhecimento e manejo de artigos como: Ensaio clínico 

randomizado; Análise de indicadores epidemiológico e artigo sobre quadro clínico voltada 

para a população pediátrica. Totalizando três artigos analisados e discutidos, sendo estudo 

em tela. 

 

Cronograma de execução do projeto 

 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES RESPONSÁVEL DATAS 

⮚ Treinamento PEXX; 

⮚ Apresentação das medidas de biossegurança para as 
atividades presenciais no campus institucional. 

Coordenador 
Madson  

09/09/2021 
Remoto: 
YouTube 
(09 ou 19hrs) 

⮚ Acolhida: alunos novatos e veteranos do projeto; 

⮚ Apresentação e Discussão do artigo intitulado: Aspectos 
epidemiológicos da mortalidade infantil em um Estado do Nordeste 
do Brasil. 

Amanda, Thalys e 
todas as alunas 

Remoto 
Meet 
10/09/2021 
10:30Hs 

⮚ Evento de Responsabilidade Social: Apresentar de forma 
resumida o que é o projeto e o benefício para a comunidade. 

Extensionistas 
Remoto BLACK 
20/09/2021 
(M/T) 

⮚ Dispersão para construção da apresentação do artigo. 
Extensionistas 
novatas  

17/09/2021 
 

⮚ Apresentação e Discussão do artigo intitulado: Quadro 
clínico da população pediátrica com SARS-CoV-2 e cuidados: revisão 

Thalys e 
Extensionistas  

Remoto Meet 
24/09/2021 
10:30Hs 

⮚ Atividade remota: Material no Instagram.  Extensionistas  28/09/2021 

⮚ Reunião de alinhamento das atividades futuras; 

⮚ Definição das mediadoras para apresentação de artigos; 

⮚ Alinhamento e divisão para produção de artigo. 

Todos 
Remoto 
Meet 
01/10/2021 
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10:30Hs 

⮚ Ministração da aula intitulada planejamento de pesquisa. 
Amanda e 
Extensionistas 

Presencial 
Unipê 
08/10/2021 
10:30Hs 

⮚ Apresentação e Discussão do artigo intitulado: Análise de 
indicadores epidemiológicos de crianças e adolescentes acometidos 
pela Covid-19 no Nordeste do Brasil. 

Thalys e 
Extensionistas  

Remoto 
Meet 
22/10/2021 
10:30Hs 

⮚ Atividade remota: Material no Instagram. Extensionistas  25/10/2021 

⮚ Apresentação e Discussão do artigo intitulado: Audição 
musical para alívio da ansiedade em crianças no pré-operatório.  

Thalys e 
Extensionistas 

Remoto 
Meet 
29/10/2021 
10:30Hs 

⮚ Atividade remota: Material no Instagram. Extensionistas 30/10/2021 

 

 

 

Acervo fotográfico 
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EFEITO DA INGESTÃO EM EXCESSO DE CARBOIDRATOS NA QUALIDADE DE VIDA E EM 

PADRÕES COMPORTAMENTAIS RELACIONADOS À ANSIEDADE E DEPRESSÃO 

 

Curso Promotor: Biomedicina 

Período no qual o aluno pode participar: 2 período 

Cursos integrados: Nutrição e biomedicina 

Coordenador: Jocelmo Cássio de Araujo Leite 

Discentes: 

Amelia Patricia Da Silva Teixera 

Karolaynne Aranha Da Costa 

Larissa Mendonça Targino Escorel 

Livia Ellen Mendonça Santiago 

 Luana Nóbrega Bandeira 

Maria Margareth Rolim Martins Rocha 

Maria Victória Farias de Lima Barros 

Rafaela Gomes De Castro 

Maria Eduarda Coutinho Mendonça 

Ed Ogenes Pinheiro de Lucena Cavalcanti 

Virgínia Kelly Pordeus Pereira 

Gesrraellysson Duarte de Souza Monteiro 

Ana Michelly Andrade Barbosa 

Mileny Alexandre Mendes de Souza 

Rayssa dos Santos Estevão 

Milena Felintro Leal 

 

Local onde o projeto se desenvolve: Coordenação de Biomedicina e Nutrição - Centro 

Universitário de João Pessoa - UNIPE  

 

Resumo 

 

Esse estudo tem como objetivo avaliar o efeito da ingestão excessiva de carboidratos na 
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qualidade de vida e nos padrões comportamentais relacionados à ansiedade e à depressão. 

Trata-se de uma pesquisa de campo pré-experimental, de natureza quantitativa, de corte 

transversal, que será realizada no Centro Universitário de João Pessoa – UNIPE, localizado na 

Rodovia BR-230, Km 22, S/N, Agua Fria, João Pessoa – PB, CEP 58.053-000. A presente 

pesquisa foi aprovada pelo CEP do Centro Universitário de João Pessoa, sob o CAEE 

35123420.2.0000.5176. O presente trabalho divulgado na III EMPEX objetiva descrever uma 

ação de divulgação científica em redes sociais realizada por nosso grupo de pesquisa no 

intuito de sensibilizar a população para os riscos da alimentação desregrada e o 

desenvolvimento de doenças neurológicas. Os conteúdos foram adicionados na rede social 

Instagram e divulgados para todos os usuários.  

 

Palavras-chave: Lipídeos; Carboidratos; Ansiedade; Depressão 

 

Referencial teórico 

 

Nas últimas décadas houve um grande aumento de casos de doenças neurológicas como 

ansiedade e depressão. A ansiedade é uma reação normal e compreensível que fornece um 

sinal de alerta e melhora o desempenho físico e mental. Quando a ansiedade é excessiva ou 

ocorre sem provocação, pode-se dizer que ela é anormal ou patológica, o que resulta em uma 

deterioração no desempenho geral e no desconforto emocional e físico (RODRIGUEZ-LOZADA 

et al, 2019). 

 

Já a depressão é um transtorno psiquiátrico cuja prevalência é estimada em cerca de 3-5% da 

população em geral. As características mais típicas da depressão são: proeminência de 

sentimento de tristeza ou vazio, perda de capacidade de sentir prazer em atividades gerais e 

redução do interesse pelo meio ambiente. A depressão pode estar associada à fadiga e ao 

excesso cansaço, bem como com alterações psicomotoras (VISMARI et al., 2008; TENG et al., 

2005). Um indivíduo com um episódio depressivo leve terá alguma dificuldade em continuar 

com o trabalho normal e atividades sociais, enquanto durante um episódio depressivo grave, 

pode prejudicar substancialmente a capacidade de um indivíduo de lidar com a vida 

(RODRIGUEZ-LOZADA et al, 2019). 
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Alguns autores relatam que o estilo de vida do indivíduo pode estar relacionado à incidência 

de ansiedade e depressão (PARADIS et al., 2007). Entre esses fatores extrínsecos podemos 

citar a dieta, além de bem-estar mental, inteligência e temperamento (KANAREK, 1994). O 

açúcar chamou atenção recentemente devido a possíveis papéis na modulação do 

comportamento e do humor, bem como da saúde e da doença. 

 

Pesquisas recentes estão investigando a associação entre dieta e transtornos mentais comuns 

e estão obtendo resultados que mostram que os padrões alimentares saudáveis estão 

inversamente associados à probabilidade ou risco de depressão e ansiedade (LAI et al., 2014; 

PSALTOPOULOU et al., 2013; OPIE et al., 2015). Apesar desses dados, pesquisas que 

relacionam as características da dieta com o desenvolvimento de doenças neurológicas ainda 

são incipientes e inconclusivas. A pequena quantidade de estudos sistemáticos em animais e 

humanos para examinar a relação causal entre o consumo de açúcar e problemas de 

comportamento é parcialmente atribuível à compreensão ainda incompleta dos efeitos do 

consumo de açúcar nos padrões comportamentais (CHOI et al., 2017). 

 

Metodologia de execução 

 

O presente projeto utilizou a rede social Instagram para adicionar conteúdos informativos à 

população acerca da influência da dieta no comportamentos neurológicos normais e 

anormais. Foi criada uma conta chamada ‘GEDNAD – Grupo de estudos de doenças 

neurológicas associadas à dieta’. Os assuntos publicados relacionam-se com o tema principal 

da pesquisa e tem como objetivo informar a população sobre os efeitos neurológicos de dietas 

excessivas em glicose, incentivar o aluno a pesquisar o tema do projeto e a usar a linguagem 

científica para a escrita das publicações e gerar engajamento com os usuários da rede social.  

 

Resultados e discussão 

 

As Redes Sociais têm o objetivo de integrar, compartilhar informações em comum, entreter e 

aproximar pessoas. Entende-se que o uso das redes sociais tem sido de grande importância 

na atual sociedade. As informações em tempo real, proporcionam aos usuários uma interação 
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virtual e, com ela, a necessidade de mais informações difundidas ao mesmo tempo (SOUZA; 

SÁ; 2016). Apesar das dificuldades de encontrar conteúdos científicos sérios, podemos 

perceber a importância da utilização das redes sociais na divulgação de temas importantes da 

saúde pública. 

Conclusões 

 

Esse presente trabalho acrescentou informações relevantes acerca do envolvimento de dietas 

ricas em carboidratos no surgimento e desenvolvimento de doenças neurológicas. 
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Grupo de pesquisa de casos clínicos 

 

Professor Orientador: Iago Carvalho Barbosa 

Discente: Stérfani Ferreira Aguiar 

 

O presente projeto tem como base a abordagem de casos clínicos com um teor científico 

evidenciando e trazendo à tona afecções que particularmente acometem os pacientes em seu 

estado de vulnerabilidade. De antemão, é necessário compreender que se obteve como 

princípios primordiais frente a esse trabalho a disseminação de conhecimentos sobre 

determinados casos clínicos que de relevância foram ressaltados nos encontros que se fizeram 

realizados, frente ao semestre letivo vigente. O objetivo principal do grupo pesquisa se 

potencializou em adquirir base de conhecimento através de leituras dos materiais disponíveis 

em sites de pesquisa científica, como por exemplo, revistas acadêmicas, que trazia a 

abordagem frente à afecção que por ventura ficou determinada como sendo o contexto da 

semana a ser estudada e debatida posteriormente no encontro que sempre era realizado 

entre um período de quinze a quinze dias proposto. Desse modo, o uso metodológico advindo 

deste projeto de pesquisa se baseava em reuniões que sempre eram efetivadas pela 

plataforma do Zoom. A princípio destaca-se que uma dupla ou apenas uma pessoa do grupo 

tenderia a ficar a cargo de trazer uma pequena demonstração do assunto a ser discutido ou 

seja, era uma sucinta apresentação utilizando o Microsoft PowerPoint descrevendo as 

principais características e desafios que a doença por se trazia, frente a qualidade de vida do 

paciente e seu estado de desenvolvimento e disseminação. Assim sendo, essa apresentação 

sempre se relacionava aos outros representantes do grupo que posteriormente abordariam 

um tema diferente. Sendo assim, as expectativas que se podem ganhar diante esse período 

de participação do projeto se tornam massivamente satisfatórias, pois além de obter mais 

informações frente à carga de conhecimento relacionado aos assuntos abordados trás, 

todavia autonomia para expressar o ponto de vista referente ao caso apresentado. Outrossim, 

a roda de conversa sempre era efetivada depois da apresentação da pessoa responsável se 

caracterizava como sendo de grande relevância, pois os debates eram sempre 

enriquecedores. Tanto na abordagem científica como também na experiência do dia a dia 

como estudante e futuros profissionais. Com base nessa perspectiva, se consegue analisar e 
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obter como resposta pessoal que pacientes acometidos com diversas afecções sejam qual for, 

é de responsabilidade do médico estudar mais profundamente cada caso, para que dessa 

maneira, o protocolo terapêutico seja efetivado com mais concretização. Dessa maneira, 

destaca-se que como consideração final ressalta-se que buscar por conhecimentos nunca é 

demais em especial, quando sempre se tem a chance de estudar e aprimorar habilidades 

diante as áreas de atuação. Portanto, a participação frente ao grupo de pesquisa sobre casos 

clínicos consegue deixar cada vez mais claro essa afirmação. 

 

Palavras-chave: (pesquisa - estudo - casos clínicos). 
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MATURIDADE E ESCOLHA PROFISSIONAL: FATORES QUE INFLUENCIAM OS ADOLESCENTES 

 

Período no qual o aluno pode participar: A partir do 4º semestre 

Curso promotor do projeto: Psicologia. 

Cursos integrados: Não há. 

Coordenador(a):  Kay Francis Leal Vieira. 

Colaboradores(as): Silvana Queiroga da Costa Carvalho 

Discentes: Ingrid Lohana Morais Lacerda, Ingrid Campos, Millenna Kassia da Costa Oliveira, 

Rafael Andrade de Menezes. 

Local onde o projeto se desenvolve: Centro Universitário de João Pessoa. 

 

RESUMO 

 

A fase da adolescência é caracterizada por um período de grandes mudanças físicas e 

comportamentais, e é justamente nesse período onde é exigido do adolescente a escolha de 

sua profissão. Essa escolha é um processo complexo e multifacetado, o qual sofre influência 

de diversos fatores de ordem psicológica, familiar, educacional social, econômica, dentre 

outras. Dessa forma, este trabalho teve como objetivo investigar fatores que influenciam a 

escolha profissional e a maturidade de adolescentes para fazer tal escolha. Foram utilizados 

como instrumentos a Escala Maturidade para a Escolha Profissional (EMEP), um questionário 

específico e um sociodemográfico. Participaram da pesquisa 36 alunos de escolas públicas que 

cursavam o 2º ano do ensino médio na cidade de João Pessoas, com idades entre 15 e 17 anos. 

Por meio de análises estatísticas observou-se que a satisfação profissional é um fator 

relevante no momento da escolha e que os níveis de maturidade dos participantes estavam 

abaixo da média esperada para sua escolaridade. 

 

Palavras-chave: Escolha Profissional. Adolescência. Maturidade. 

 

Objetivo geral 

 

Analisar os fatores que influenciam os adolescentes na escolha de uma profissão.  
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Objetivos específicos 

 

Caracterizar o perfil sócio demográfico dos participantes; Investigar a influência de amigos e 

familiares no processo de escolha profissional; Avaliar a maturidade dos adolescentes para a 

escolha profissional. 

 

Referencial teórico 

 

O momento de tomada de decisão quanto à escolha profissional é algo completo e gerador 

de estresse e ansiedade, pois envolve aliar interesses, aspirações, medos, exigências 

familiares, sociais e do mercado de trabalho (SILVA; NOCE; ANDRADE, 2003). Como agravante, 

o momento da escolha ocorre durante o período da adolescência, que é marcado por crises e 

conflitos próprios da idade e determinados pela natureza da espécie humana. 

 

A adolescência é um período no qual ocorrem modificações biológicas e psicológicas, sendo 

nessa fase que o jovem busca definir sua identidade, adquirir a imagem corporal e consolidar 

sua personalidade (OSÓRIO, 1992). O adolescente tem, portanto, como tarefa primordial, 

nessa etapa da vida, a definição de identidade pessoal: sexual, ideológica e profissional 

(ERICKSON, 1968 apud PAPALIA, FELDMAN, 2013). 

 

Conforme ressalta Almeida (2009), justamente, nesse cenário de intensas mudanças, 

conflitos, buscas e ressignificações, característicos da puberdade, que a escolha profissional 

emerge, representando a primeira grande decisão do adolescente. Mais do que uma decisão 

sobre “o que fazer”, envolve também uma decisão sobre “quem ser”.  

 

Nesse mesmo direcionamento, Almeida e Pinho (2008) afirmam que no momento em que um 

adolescente se depara com a escolha de uma profissão, não estão apenas em jogo seus 

interesses e aptidões, mas também a maneira como este vê o mundo e a si mesmo, as 

informações que possui acerca das profissões, as influências externas advindas do meio social, 

dos pares e, principalmente, da família.  
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Muitos são os fatores que influenciam na escolha de uma profissão, desde características 

pessoais a convicções políticas e religiosas, valores, crenças, contexto socioeconômico, família 

e pares. Entretanto, a família é apontada pela literatura como um dos principais aspectos que 

podem tanto ajudar quanto dificultar o jovem no momento da decisão profissional (SANTOS, 

2005; ALMEIDA; PINHO, 2008). 

 

Para auxiliar o jovem nesse processo de escolha profissional é recomendada atuação do 

profissional da psicologia, sobretudo por meio de um processo de orientação vocacional. 

Trata-se de um tipo de avaliação psicológica, que se refere a um processo técnico-científico 

realizado com diferentes finalidades, variando de acordo com cada demanda. É uma atividade 

específica e exclusiva do profissional da psicologia que tem como objetivo investigar e 

compreender diferentes características psicológicas resultantes da relação do indivíduo com 

seu contexto. No caso específico da escolha profissional, a orientação vocacional conduz o 

jovem a uma escolha assertiva, madura e responsável, almejando o sucesso e a realização 

profissional. Dá-se através da investigação e análise de provas de interesses, aptidões e 

personalidade, bem como estratégias de autoconhecimento para auxiliar no processo de 

escolha. 

 

Metodologia de execução 

 

Os procedimentos metodológicos caracterizam-se por uma pesquisa de campo, com recorte 

transversal, descritiva e de natureza quantitativa. Sendo a amostra do tipo não probabilística 

intencional composta por 36 estudantes da rede pública de ensino de João Pessoa – PB 

distribuídos entre os sexos masculino e feminino, com idades entre 15 a 17 anos. 

 

Para a coleta dos dados foi utilizado um questionário dividido em duas partes, sendo a 

primeira voltada aos dados sociodemográficos dos participantes, composto por questões 

como sexo, idade, série, dentre outros; e uma segunda parte composta por perguntas 

elaboradas para a própria pesquisa, composto por questões direcionada ao objetivo do 

estudo. Também foi utilizada a Escala de Maturidade da Escolha Profissional (EMEP). Foi 
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realizada uma análise estatística descritiva dos dados por meio do pacote estatístico SPSS 

versão 22.0. 

 

A pesquisa foi iniciada mediante a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 

Universitário de João Pessoa. A coleta dos dados foi realizada de forma coletiva em sala de 

aula, em dia e horário pré-agendado com a direção da escola e com o consentimento do 

professor.  

 

Os pais ou responsáveis pelos adolescentes informaram sua concordância e a formalizaram 

mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Já aos 

adolescentes foram solicitados a assinar um Termo de Assentimento. Assim, cumpriram-se 

todas as recomendações referentes a pesquisa envolvendo seres humanos, conforme a 

Resolução nº 466/12 do CNS/MS. 

 

Resultados e discussão: 

 

Participaram da pesquisa 36 alunos do 2º ano do ensino médio, sendo a amostra igualmente 

composta por 50% de pessoas identificadas com sexo masculino e 50% com o feminino; com 

idades entre 15 e 17 anos, tendo a maioria 17 anos (72,2%). 

 

Constatou-se que a maioria dos participantes relataram saber a profissão que gostariam de 

seguir (86,1%); que não se sentem pressionados a escolherem uma profissão que não gostam 

(69,4%); e que não se consideravam muito jovens para fazer a escolha (91,7%). A respeito dos 

fatores que influenciam a escolha, a satisfação pessoal foi o mais apontado (38,9%), seguido 

de “vontade própria” (27,8%) e de múltiplos fatores (19,4%), que incluem os já citados e 

também retorno financeiro, por exemplo. Esses dados vão ao encontro do estudo realizado 

por Lara et al. (2005), que percebeu em muitos dos seus participantes uma preocupação em 

fazer uma escolha satisfatória e relacionada com os seus interesses, gostos e aptidões.  
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Tabela 1: Resultados da Escala de Maturidade para Escolha Profissional - EMEP 

Classificação 

Subescalas da EMEP    

Determ Resp Indep Auto. C. Real  Maturidade 

% % % % %  Total % 

Abaixo da média 19,4 55,5 33,4 47,2 47,1  47,3 

Médio 50 38,9 52,7 36,1 33,3  36,1 

Acima da Média 30,6 5,6 13,9 16,7 19,6  16,6 

Fonte: Elaboração própria. 

 

De acordo com os dados coletados por meio da EMEP, apresentados na tabela 1, 47,3% a 

amostra apresentou um nível de maturidade geral abaixo do esperado para a escolaridade 

que possui, esse resultado corrobora com os dados apresentados por Junqueira (2014), onde 

58,44% dos estudantes, obtiveram nível de maturidade abaixo da média. 

 

No que se refere aos domínios presentes na escala, o de responsabilidade foi o que obteve 

um maior quantitativo abaixo da média (55,5%), o que indica a ausência de ações responsáveis 

para a efetivação da escolha profissional, esses dados vão de encontro aos achados de 

Cericatto (2017), que obtiveram resultados medianos no que diz respeito a responsabilidade 

na escolha profissional. Na subescala de autoconhecimento, também foi encontrado 

resultados abaixo da média (47,2%) na amostra, sendo possível inferir que os indivíduos 

participantes do estudo, não tem conhecimento sobre características pessoais, como seus 

interesses, habilidades e valores, assim como no estudo realizado por Junqueira (2014) onde 

52,77% pontuaram abaixo da média no quesito autoconhecimento. Acerca do conhecimento 

da realidade educativa e socioprofissional, 47,1% dos participantes pontuaram abaixo da 

média, e apenas 19,6%, tiveram uma pontuação acima da média, o que mostra que a maioria 

dos participantes possuem um conhecimento abaixo da média esperada, sobre aspectos da 

realidade profissional, envolvendo questões como mercado de trabalho, atuação profissional, 

nível salarial, entre outros (NEIVA, 2014). Esses achados divergem de outros também 

presentes neste mesmo estudo onde 86,1% dos participantes afirmaram já ter escolhido a 

profissão. Esses dados mostram, que por mais que os adolescentes tenham escolhido sua 

profissão, o conhecimento sobre esta, é bem limitado. 
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Conclusões 

 

Levando em consideração que o processo da escolha profissional é composto diversos 

aspectos sociais, culturais e subjetivos, e o mesmo ocorre em uma fase de mudanças, 

caracterizado pela adolescência, há a tendencia de se tornar um processo árduo. A partir dos 

objetivos propostos nesse estudo, foi possível identificar que os adolescentes não estão 

preparados maduramente, há fazer essa escolha. Levando em consideração a todo o seu perfil 

traçado, de acordo com os instrumentos utilizados, ficou claro que domínios como: 

responsabilidade e autoconhecimento, não atingiram níveis significantes de maturidade. 

Sendo assim, a adolescência, não deveria ser um momento de escolha profissional, visto que 

pouco se é abordado sobre, durante a sua vivencia escolar. 

 

Existem algumas limitações no que se refere a essa pesquisa, sendo a mais significante, o fato 

de contar com uma amostra pequena. 

 

Como sugestões futuras, é possível indicar o aumento da amostra, para se ter acesso a uma 

parcela maior de indivíduos, e assim aumentando a homogeneidade da mesma. Outra 

sugestão é de incluir mais grupos a serem estudados, como escolas públicas e privadas, 

possibilitando a comparação entre grupos. 
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MEDICINA DE ANIMAIS SILVESTRES E SELVAGENS 

 

Curso promotor do projeto: Medicina Veterinária  

Coordenador: Meire Maria da Silva  

Colaboradores:  

Jonathan Mádson dos Santos Almeida 

Mariana Cavalcante Almeida Sá 

José Rômulo Soares dos Santos 

Discentes: 

Audisio Alves da Costa Filho 

 

Período no qual o aluno pode participar: Do primeiro ao sexto período 

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

colaboradores – UNIPÊ (  ) Outros, Quais? 

Local onde o projeto se desenvolve: UNIPÊ e em locais parceiros (Parque Zoobotânico Arruda 

Câmara, Aquário Paraíba, Tartarugas Urbanas e Espaço Pet)   

 

Resumo 

 

A Medicina Veterinária é uma profissão que possui um campo de atuação muito amplo, 

embora as mais procuradas ainda sejam a clínica médica e cirúrgica de pequenos e de grandes 

animais domésticos e suas especialidades, saúde pública, tecnologia de alimentos e produção 

animal. Todavia, com a expansão do curso, novas áreas de atuação estão cada vez mais 

ganhando espaço, sendo a Medicina de Animais Silvestres e Selvagens uma das principais. 

Nessa área de atuação o médico veterinário desenvolve ações com animais silvestres vítimas 

de tráfico, ou devido ações antrópicas e/ou naturais que causem desequilíbrio no habitat 

natural, por exemplo, e no manejo e atendimentos de pets não convencionais. Por essa razão, 

tendo em vista o crescimento da área e a necessidade de mão-de-obra qualificada, objetivou-

se a realização de atividades teórico-práticas sobre animais silvestres e selvagens a partir 

desse projeto de extensão. 
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Palavras-chave: Extensão, Extinção, Projeto, Veterinária, Zoológico.  

 

Objetivo Geral: 

 

Capacitar alunos do curso de medicina veterinária, preferencialmente, participantes do Grupo 

de Estudos de Animais Silvestres (GEAS-UNIPÊ), através de atividades teórico-práticas 

realizadas pelo Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ) em parceria com o parque 

Zoobotânico Arruda Câmara e demais estabelecimentos parceiros. 

 

Objetivos Específicos 

 

✓ Realizar técnicas de manejo (nutrição, reprodução, ambiência e instalações) 

com animais silvestres; 

✓ Aprender noções de clínica e cirurgia de animais silvestres; 

✓ Compreender sobre patologias de animais silvestres; 

✓ Adquirir conhecimento sobre os métodos de conservação e bem-estar de 

animais silvestres. 

 

Metodologia 

 

Os membros do projeto junto aos colaboradores realizam visitas técnicas e cursos teórico-

práticos nas instituições parceiras ao projeto de extensão. 

Nas visitas, os membros são apresentados as instalações de cada um dos locais parceiros do 

projeto, conhecendo assim as principais instalações, a rotina diária, os animais e seus 

respectivos manejos que precisam ser realizados de acordo com a necessidade de cada 

indivíduo. 

 

Ao fim das visitas será realizada uma reunião com os membros do grupo para que seja feito 

um feedback a respeito das atividades desenvolvidas. 
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Resultados alcançados/esperados 

 

Espera-se que os membros consigam aprender noções básicas sobre as técnicas de manejo, 

métodos de conservação e bem-estar de animais silvestres para que possam ser postas em 

prática em disciplinas posteriores, assim como na vida pós formado. 

 

Cronograma de execução do projeto 

 

As atividades realizadas pelo projeto com os membros e colaboradores geralmente ocorrem 

nas sextas-feiras (a cada quinze dias) – período da tarde, ou aos sábados – período da manhã, 

com a duração média de 4 horas. 
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NÚCLEO DE ESTUDO SOBRE RACISMO NO BRASIL: OS DIVERSOS OLHARES PARA 

LITERATURA BRASILEIRA 

 

Período no qual o aluno pode participar: 2º Semestre 

Curso promotor do projeto: Serviço Social 

Cursos integrados: Psicologia; Medicina; Odontologia. 

Coordenador(a): Erika Aranha Fernandes Barbosa 

Colaboradores(as): Mirella de Almeida Braga  

Discentes: 

Camila Justino Marques 

Christine Ferreira Barboza 

Maria Eduarda Baracuhy Cruz Chaves 

Olívia Maria de Almeida 

Paloma Lucena Melo de Araújo 

Rafaelly Viana Dantas 

 

Local onde o projeto se desenvolve:  

Os encontros ocorrem em 2021.2, no Blackboard pelo Zoom. E os envios dos resumos, 

ocorrem pelo Outlook. 

 

Resumo 

 

O negro hoje no Brasil ainda carrega dificuldades que vem se arrastando desde a época da 

escravidão. Os negros não tinham perspectiva nenhuma em relação ao seu futuro. Segundo 

Neri (2010) “A situação que os negros encontraram no Brasil foi de repressão, opressão e 

trabalho escravo, ambiente próprio para desenvolver no povo um sentimento de 

inferioridade, na cultura, na religião, na vida em geral”. Mesmo com as iniciativas de 

promoção de a igualdade racial terem conquistado cada vez mais destaque e espaço, as ações 

voltadas para acabar ou mesmo diminuir o racismo, ainda são tímidas para enfrentar o 

tamanho do preconceito existente na sociedade brasileira. Diante disso é fundamental 

entender qual o lugar de fala desses homens e mulheres, e saber que o preconceito racial se 
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arrasta de muito longe e na contemporaneidade as questões sociais ligadas ao racismo 

institucional com sua interface de gênero precisa ser um viés da práxis do Assistente Social.  

Daí se pergunta que país é esse que se diz democrático e sem preconceitos? Segundo 

Guimarães (2005) o racismo foi, até recentemente um tabu. De fato, os brasileiros se 

imaginam numa democracia racial. Neste sentido percebe-se, que o racismo no Brasil se 

esconde debaixo do tapete, mas sabemos que ele acontece no cotidiano, numa brincadeira, 

numa frase aparentemente inofensiva (GUIMARÃES, 2005). 

 

Palavras chaves: Racismo; Brasil; Preconceito; Questões Sociais. 

 

Objetivo geral 

 

Refletir sobre o racismo no Brasil em algumas esferas e também, analisar as suas 

consequências para o povo negro, lutas e conquistas e como o Serviço Social é fundamental 

neste processo.  

 

Objetivos específicos 

 

•Entender através de um resgate histórico quando se iniciou o racismo no Brasil. 

• Conhecer as lutas e conquistas do povo negro no combate contra o racismo.  

• Perceber a importância do Serviço Social na luta contra o racismo. 

 

Referencial teórico: 

 

No semestre de 2021.2, decidimos por iniciar a pesquisa com o livro “Pequeno manual 

antirracista”, de autoria de Djamila Ribeiro, publicado pela Editora Companhia das Letras em 

2019. Para discorrer sobre tal obra, foram feitas leituras prévias e fichamento livre, elencando 

as principais ideias do seu texto e as estruturando neste resumo. O livro parte da necessária 

e profunda revisão crítica das nossas percepções para o desenvolvimento ativo de uma 

consciência racial, e compreende tal debate desde uma perspectiva estrutural da sociedade 

brasileira. Para tanto, a autora traça um percurso organizado em onze pequenos capítulos, 
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quais sejam: 1 - Informe-se sobre o racismo; 2 - Enxergue a negritude; 3 - Reconheça os 

privilégios da branquitude; 4 - Perceba o racismo internalizado em você; 5 - Apoie políticas 

educacionais afirmativas; 6 - Transforme seu ambiente de trabalho; 7 - Leia autores negros; 8 

- Questione a cultura que você consome; 9 - Conheça seus desejos e afetos; 10 - Combata a 

violência racial; 11 - Sejamos todos antirracistas. Ao contextualizar os debates sobre racismo 

no Brasil, ela o define como um sistema de opressão que produz a negação de direitos e que 

ultrapassa as decisões individuais. Entretanto, ao questionar o que cada sujeito está fazendo 

para combater o racismo, propõe que, no oposto da inação, se produzam caminhos para que 

possamos assumir a responsabilidade por transformar tal sistema de opressão racial a partir 

dos locais que ocupamos, para tomada de atitudes que não sejam racistas, mas que sejam 

antirracistas. 

 

O segundo livro trabalhamos - “Encarceramento em massa”, da Juliana Borges, sendo da 

coletânea “Feminismos Plurais”, a ideia desse livro foi apresentar, seu contexto histórico e 

sobretudo, sua expressão em denunciar a desigualdade de gênero, raça nos presídios 

nacionais e os dados alarmantes ao cenário dos indivíduos em estado de Encarceramento. O 

livro é dividido em três capítulos, que anuncia um olhar endógeno ao contexto social e o que 

denota o preconceito racial. Segundo Ângela Davis, só seremos livres em um mundo sem 

prisões.  

 

Metodologia de execução 

 

Tomando por base as reuniões quinzenais, onde os encontros servem para discutir tomando 

por base a leitura e a dinâmica da escrita, uma vez que a cada livro os alunos precisam entregar 

um resumo – com modelo pré-definido, com o objetivo de juntar todos os resumos para 

publicação na modalidade e-book. No encontro abordamos os pontos principais e colocamos 

nossas impressões e elucidamos a partir do coletivo, falas oriundas de pesquisas e questões 

atuais sobre a temática central. Após esse momento, os alunos escrevem e enviam por e-mail, 

de modo a serem corrigidos e arquivados para publicação.  
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Resultados e discussão 

 

Com base nas construções até a presente data, percebe-se que, levar informação e possibilitar 

a escrita científica sobre a temática aos alunos participantes, tem promovido conhecimento 

que visem a integração entre os cursos e entre academia e sociedade externa, além de manter 

o zelo e compromisso com a ciência. Esperançamos contribuir com o saber, e com o fazer 

profissional advindo do esclarecimento do cenário brasileiro a respeito da nossa história, na 

compreensão que quem somos e a quais universos pertencemos. Porque o ser social 

reconhece sua insensatez a partir, da exploração da sua força de trabalho em uma sociedade 

excludente, patriarcal e repleta de furos em nossa história que não permite seguirmos em 

frente. Então que recuamos, no fazer para avançar no saber, exercitando a promoção da 

inclusão, e da visão disruptivas no dia a dia, entre as classes. 

 

Assim, o projeto em questão, visa, a inclusão social, podendo ou não, gerar um projeto de 

extensão no futuro, a depender do seu mecanismo de ação e avaliação do impacto social. 

Além disso, construir no aluno um caráter humano, capaz de enxergar no outro, possibilidades 

para o desenvolvimento de novas habilidades, e na busca pela equidade de direitos. 

 

Conclusões 

 

Para concluir, esse semestre nos permitiu um resgate sócio-histórico o racismo no Brasil. 

Iniciamos, uma imersão nas lutas e conquistas do povo negro ao longo do tempo, para 

perceber a importância do Serviço Social e de áreas correlatas na luta contra o racismo.  

 

E ainda, diante da Pandemia e dos encontros remotos, temos a percepção de que cada dia 

tem sido um dia absoluto, onde nos permitimos realizar uma construção relevante, ao olhar 

dos autores incomodados com a negligencia denominada de preconceito da informação.  
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REUNINDO MÉTODOS DE ANÁLISE URBANA CENTRADAS NA ABORDAGEM EM 

DENSIDADES POPULACIONAIS PARA SUBSIDIAR APLICAÇÕES EM ÁREAS DE EXPANSÃO 

 

Período no qual o aluno pode participar: entre 7º e 9º período 

Curso promotor do projeto: Arquitetura e Urbanismo 

Coordenador(a): Rodrigo Costa do Nascimento  

Discentes:  

Matheus Henrique Baptista Barbosa Markus 

Italo Justiniano da Silva 

Barbara Kamylla Costa Pontes Falcão Ferreira 

 

Local onde o projeto se desenvolve: Descrever o local, endereço completo e/ou número das 

salas de aula, bloco.  

 

Resumo 

 

Este trabalho visa discutir sobre métodos de análise urbana que contenham abordagens sobre 

densidade populacional, isto é, a relação entre população residente e área territorial ocupada. 

Contextualiza-se à pesquisa Acessibilidade espacial e densidade habitacional urbana - um 

estudo sobre as áreas de expansão da cidade de João Pessoa/PB, em desenvolvimento no 

âmbito do curso de arquitetura e urbanismo do Unipê. A premissa que sustenta a pesquisa é 

a de que quanto mais acessível se apresenta o espaço para funções primordiais, mais 

adensada é uma determinada zona. As áreas de expansão da cidade apresentam 

concentrações humanas descontínuas, o que parece ter nexos com a posição relativa do 

assentamento em face dos principais espaços funcionais e acessíveis intraurbanos. Apresenta-

se aqui, uma parte da primeira etapa da pesquisa que consistiu em uma investigação de 

métodos de análise de densidades urbanas mais adequados para subsidiá-la.  

 

Palavras-chaves: densidade, acessibilidade, métodos de análise, áreas de expansão.  
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Objetivos geral 

 

Discutir sobre métodos de análise urbana para áreas de expansão que envolvam a densidade 

como abordagem principal. 

 

Objetivos específicos 

 

• Compreender o que é densidade urbana e seus tipos; 

• Apresentar métodos de análise que possam servir como base procedimental 

para pesquisas em análise urbana com foco na densidade; 

• Identificar o(s) método(s) mais consistente(s) para analisar densidades urbanas 

em áreas de expansão; 

 

Referencial teórico 

 

Este trabalho visa, a partir da reunião de estudos sobre o tema, discutir a respeito de 

possibilidades metodológicas de relacionar densidade habitacional e acessibilidade espacial 

para subsidiar diretrizes de planejamento que oportunizem o contato de habitantes de áreas 

de expansão com a diversidade de funções urbanas. Além disso, se destina a dar suporte 

procedimental a uma pesquisa em fase inicial de execução que consiste em relacionar 

densidade habitacional e acessibilidade espacial em áreas de expansão de cidade de João 

Pessoa/PB.  

 

A densidade é um indicador fundamental para analisar padrões de concentrações humanas, 

construtivas, aproveitamento de infraestruturas, economias de mobilidade e qualidade 

ambiental. A densidade habitacional, por exemplo, resultante do número de habitantes pela 

área territorial, pode ser dividida entre bruta - habitantes por área total, incluindo ruas, 

praças, e áreas coletivas -  e líquida - habitantes por área total destinada a somente a moradia, 

possibilitando que se avalie o acesso equitativo a equipamentos públicos e funções urbanas 

variadas (ACIOLY e DAVIDSON, 1998).  
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Conforme creem Silva et al (2016), para que uma determinada área urbana detenha níveis 

equilibrados de acesso entre setores habitacionais e tais funções deve-se considerar como 

fatores de atração – além da localização, presença de polos geradores de fluxos e viagens, 

potencialidades econômicas, concentração de emprego e renda, dentre outros - propriedades 

configuracionais da estrutura espacial que permitam o deslocamento para localizações uteis 

à população. Uma delas é a acessibilidade espacial que, segundo os estudos de Sintaxe 

Espacial - ramo dos estudos urbanos e morfologia urbana que relaciona forma espacial e 

comportamento humano (HILLIER e HANSON, 1984) -, se refere à proximidade entre pontos e 

aos melhores caminhos conectados entre si na malha urbana, sendo a geradora primária de 

movimento natural (ou potencial) (HILLIER, 1996, MEDEIROS, 2006).  

 

Ao influenciar na produção, intensificação e diversificação de usos e comportamentos sociais, 

a acessibilidade espacial interfere no alcance de setores funcionais urbanos, apresentando 

participação nas preferências das demandas populacionais por localização de moradia 

(KAHRAMAN et al, 2015). Além disso, ela potencializa a formação de áreas mais e menos 

valorizadas, atraindo diferentes grupos sociais, bem como de padrões de dispersão e 

espraiamento urbanos, processo que, de um lado, tem colaborado com a formação de zonas 

sem planejamento e, de outro, com novas centralidades quase que autônomas (DESYLLAS, 

1997).  

 

Em face disso, alguns estudos têm relacionado densidade, forma urbana e padrões de 

espraiamentos e concentração urbanas. Eles apontam que densidades médias e altas são 

fatores de diversificação de usos e melhor aproveitamento da infraestrutura existente. Silva 

et al (2016) analisa a densidade a partir da forma urbana e perfil sociocultural. A maneira como 

os assentamentos humanos se organizam, a depender de sua história e seus processos 

civilizatórios, responde por formas de ocupação que apontam para tecidos mais e/ou menos 

adensados, bem como padrões de compactação e dispersão. Os autores ainda apontam que 

é preciso pensar sobre a qualidade de vida urbana no processo de planejamento à luz do 

controle da densidade.  
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O estudo de Ojima (2007) propõe um Indicador de Dispersão Urbana, considerando 

dimensões sociais e espaciais como fragmentação, orientação e centralidade, partindo do 

princípio de que a distância que os espaços urbanizados possuem entre si caracteriza a maior 

ou menor dispersão da região como um todo. O autor desenvolve um Indicador de Dispersão, 

resultante da razão entre as médias das distâncias e a média da distância em uma área 

hipotética, que consiste em um valor numérico calibrado entre zero e um, o que significa que 

a região analisada é mais compacta se mais próximo de zero, ou mais fragmentada/dispersa 

se mais próximo de um. Este índice é verificado em várias capitais brasileiras e João Pessoa 

desponta como uma cidade de dispersão intermediária (valor 0,44 - dados do ano 2000). 

 

Freitas et al (2014) questiona a capacidade do planejamento tradicional de conferir qualidade 

urbana a partir da alteração da morfologia. O autor estabelece aproximações entre 

proporções de espaços públicos por área construída, aspecto pouco explorado nos estudos de 

densidade, nos quais são mais frequentes os usos dos índices de aproveitamento e taxas de 

ocupação determinados na legislação urbanística para aferir os padrões de compactação e 

dispersão. Inspirados nas contribuições de Berghauser Pont e Haupt (2009) consideram que 

em assentamentos de menor renda é coerente pensar sobre densidades a partir da razão 

entre área total de espaços livres e a área total construída.   

 

Outro estudo referencial que lança luzes sobre a questão do alcance a bens e serviços urbanos 

em áreas de densidades mais compactas é o de Macário (2014). O autor sugere pensar sobre 

densidade enquanto economias de recursos e equidade urbana. Nesse sentido, faz-se 

necessário relacionar densidade à acessibilidade uma vez que esta última se caracteriza como 

um indicador de qualidade de vida e competitividade das áreas urbanas, trazendo impacto 

sobre o dinamismo dos negócios e atividades sociais.  

 

Apesar de todas as metodologias vistas conterem contribuições específicas para a pesquisa, a 

abordagem de Ojima (2007) parece ser a mais próxima do que se deseja executar para a 

pesquisa. Em articulação com a questão da acessibilidade espacial colocada em evidência por 

Macário (2014), há possibilidade de pensar a concentrações e dispersões urbanas a partir do 

potencial de deslocamento intraurbano para equipamentos e setores funcionais importantes.  
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Metodologia de execução 

 

Até o momento foi realizado o levantamento de parte da literatura que lança luzes 

metodológicas para o avanço da pesquisa Acessibilidade espacial e densidade habitacional 

urbana - um estudo sobre as áreas de expansão da cidade de João Pessoa/PB, como foi 

explicado no item anterior. Essa literatura inicialmente se fundamentou no tema da densidade 

e em modalidades de abordagens que envolvam temas de dispersão e compactação urbanas. 

Foi realizada a delimitação do recorte de objeto de estudo que corresponde aos bairros de 

Gramame, Barra de Gramame, Costa do Sol, Mangabeira, Muçumagro, Paratibe, Planalto Boa 

Esperança e Valentina. Alguns dados sobre equipamentos urbanos, renda, uso e ocupação, 

gabarito, hierarquia e mobilidade foram coletados possibilitando a construção de um 

mapeamento que auxiliará na análise de densidades e potenciais de acessibilidade para 

setores com maiores disponibilidades de equipamentos e funções urbanas. O intuito é 

perceber se há relação entre áreas de maior adensamento populacional e acesso às principais 

benesses infraestruturais intraurbanas.  

 

Conclusões 

 

1. A literatura reunida permitiu aprofundar o conceito de densidade, seus tipos e 

importância no planejamento urbano; 

2. Os métodos expostos na literatura mostraram a importância de se construir um 

método de análise sobre densidades urbanas para facilitar ações de planjamento urbano. 

3. Identificaram-se dois estudos que sedimentam um caminho metodológico para para a 

pesquisa: um centrado em indicadores de dispersão e outros na acessibilidade como um bem 

econômico e social. 
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QUAL ESCOLA DE ARQUITETURA TEREMOS EM 2030? 

 

PERÍODO NO QUAL PODE PARTICIPAR: A partir do 3º 

CURSO PROMOTOR DO PROJETO: Arquitetura e Urbanismo 

CURSOS INTEGRADOS: Nenhum 

COORDENADOR: Sebastião Cezar Paredes do Amaral 

COLABORADORES:  

DISCENTES:  

Gabrielle Tomaz de Amorim 

Raylanny Alves de Sousa 

Rebecca Cristina da Nóbrega Almeida 

 

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, Bloco I.  

 

RESUMO 

 

A pesquisa parte da pergunta que norteia seu desenvolvimento e ao mesmo tempo torna seu 

conteúdo maleável e adaptável a cada semestre. Fazendo uma reflexão sobre o campo 

acadêmico e, ao mesmo tempo, permeando o imaginário do momento inicial pós academia. 

Os alunos são incentivados a discutir, trocar ideias e explorar de forma empírica os possíveis 

campos de atuação que lhes seriam mais desejáveis. A partir das temáticas individuais dos 

integrantes do corpo de pesquisa, são definidos os objetos de estudo do semestre. Muitas 

vezes as áreas discutidas e expostas não se mostram, a princípio, como uma possibilidade de 

atuação profissional economicamente viável. Essa afinidade que fora despertada é inibida por 

momentos de desmotivação e que acabam influenciando os seus rendimentos durante as suas 

atividades nas demais disciplinas regulares do curso. As temáticas escolhidas podem também 

ser de áreas emergentes e muito recentes e que costumam encantar sem ao certo se saber 

como são tratadas. Nesse caso, ao serem abordadas, busca-se demonstrar a realidade além 

da efusividade diante do novo que nem sempre conhecemos bem.  Mas esse momento de 

externar é o primeiro passo em direção à mudança de sentimento em relação à profissão e de 



 
 

280 
 

como de fato se estabelecer no campo de atuação. Em um segundo momento os 

pesquisadores são desafiados, novamente através da discussão e do debate, a perscrutar 

maneiras e possibilidades, caminhos e realidades de desenvolvimento dessas afinidades, 

unindo-as a uma possibilidade de atuação real e sustentável, desse modo buscando quebrar 

paradigmas já estabelecidos. Essa busca permeia o incentivo à escrita científica através do 

estudo das temáticas escolhidas e do exercício de confecção de artigos. Mesmo tratando de 

temáticas diferentes, as dificuldades parecem se assemelhar. Cada integrante foi descobrindo 

alternativas e caminhos e a exposição de cada descoberta ajuda o grupo como um todo. A 

depender da evolução da pesquisa, surgirá um terceiro momento, em que será possível fazer 

a troca de experiências com colegas de curso com interesses em comum. 

 

Palavras chave: Arquitetura e Urbanismo, Atuação profissional, Temáticas emergentes. 

 

OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 

 

• Fomentar a discussão sobre temáticas pertinentes a formação do arquiteto e 

urbanista e sua possibilidade de atuação profissional; 

• Desenvolver a prática da leitura e escrita acadêmica;  

• Socializar as experiências, erros e acertos do ato de pesquisar;  

• Incentivar o altruísmo na busca da atuação profissional no campo de interesse 

pessoal. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A princípio, a busca pelos métodos da pesquisa foi escassa tendo em vista os temas a serem 

abordados. Para contextualizar sobre os temas, que são pouco aprofundados e discutidos ou 

surgiram recentemente, foi iniciada uma investigação histórica à nível mundial e nacional, 

relacionando cada área de atuação, desde o modernismo até os tempos atuais, tendo em vista 

como se dá a o desenvolvimento da área de atuação, a formação do profissional, sua atuação 

no mercado de trabalho. De modo mais específico, os subtemas do projeto de pesquisa são 

“Arquitetura de interesse social no Brasil: História, mercado de trabalho e formas de atuação”, 
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feito pela discente Raylanny Alves De Sousa, contextualizando o desprestígio e negligência das 

escolas de arquitetura ao se falar de arquitetura social no século XX e o conceito de como a 

arquitetura social vem sendo exercida no Brasil. São seus principais autores, Porangaba 

(2018), Rubin e Bolfe (2014) e Do Nascimento (2012). “O Contexto Profissional na Área de 

Paisagismo Urbano no Brasil”, realizado pela discente Rebecca Cristina da N. Almeida, 

desenvolvendo a importância destas duas áreas em conjunto, tanto na formação quanto no 

campo profissional à nível nacional. São seus principais autores, Pellegrino (2014), Herzorg 

(2014) e Silva (2014). “A Influência do Cérebro no Futuro da Arquitetura” produzido pela 

discente Gabrielle Tomaz de Amorim, trazendo hipóteses de como o conhecimento sobre as 

respostas do cérebro aos ambientes e suas características podem influenciar nas mudanças 

de decisões projetuais, a partir de estudos de neuroarquitetura disponíveis. A construção dos 

temas, apesar de díspares, se mostraram complementares nas trocas de como se pesquisar, 

redigir e construir o trabalho na forma de artigo. 

 

METODOLOGIA 

 

Realizou-se reuniões síncronas via Blackboard, Google Meet, Skype e trocas assíncronas via 

aplicativo de mensagem (Whatsapp). Os alunos realizaram pesquisas em artigos e livros via 

google acadêmico para o embasamento de seus temas e iniciaram a escrita em um formato 

próximo ao artigo após discutirem temáticas e fazerem entrevistas com profissionais 

correspondentes a suas áreas de interesse para a pesquisa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram discutidas as linhas gerais a serem tratadas e discussão das possíveis temáticas a serem 

abordadas. As temáticas podiam ser escolhidas de acordo com o interesse pessoal de cada 

aluno, mas com interface com a temática geral da pesquisa. Foi indicado que os temas 

esclareçam do que tratam, mas que atinjam o objetivo de mostrar como poderia ser explorado 

enquanto área de atuação profissional, desse modo, estimulando outros discentes. 

Estabeleceu-se uma estrutura geral para o que seria escrito. Iniciou-se o processo, não tão 

comum no curso de Arquitetura e Urbanismo, de escrita científica. Também se fez um 
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contraponto com a escrita eminentemente acadêmica ao se buscar como um dos objetivos a 

interface com o possível mercado de atuação profissional. O início foi mais vagaroso pela falta 

de intimidade com a ideia geral da pesquisa, mas muito bem aceita pelas integrantes que se 

mostraram muito motivadas. Conseguiu-se quebrar a inércia inicial, pois havia muita dúvida a 

respeito sobre o que escrever, como escrever e como se faz a interface com a atuação 

profissional. Foram feitas a introdução e pelo menos dois pontos de discussão em três 

temáticas diferentes. Uma para cada integrante. 

 

CONCLUSÃO 

 

Apesar das dificuldades iniciais, tendo em conta a falta de intimidade com o trabalho de 

pesquisa e escrita necessária para o desenvolvimento de um artigo, considera-se que, fora a 

necessidade de um prazo maior, os objetivos foram alcançados, mesmo que parcialmente, 

despertando o interesse e fortalecendo um elo menos abordado no curso de Arquitetura e 

Urbanismo. Diante disso, sente-se a necessidade de continuar com o projeto de pesquisa, 

incentivando cada vez mais os discentes direta e indiretamente. 
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REUNINDO MÉTODOS DE ANÁLISE URBANA CENTRADOS NA ABORDAGEM EM 

DENSIDADES POPULACIONAIS PARA SUBSIDIAR APLICAÇÕES EM ÁREAS DE EXPANSÃO 

 

Período no qual o aluno pode participar: entre 7º e 9º período 

Curso promotor do projeto: Arquitetura e Urbanismo 

Coordenador(a): Rodrigo Costa do Nascimento  

Discentes:  

Matheus Henrique Baptista Barbosa Markus 

Italo Justiniano da Silva 

Barbara Kamylla Costa Pontes Falcão Ferreira 

Local onde o projeto se desenvolve: Curso de Arquitetura e Urbanismo do Unipe, Bloco I.  

 

Resumo 

 

Este trabalho visa discutir sobre métodos de análise urbana que contenham abordagens sobre 

densidade populacional, isto é, a relação entre população residente e área territorial ocupada. 

Contextualiza-se à pesquisa Acessibilidade espacial e densidade habitacional urbana - um 

estudo sobre as áreas de expansão da cidade de João Pessoa/PB, em desenvolvimento no 

âmbito do curso de arquitetura e urbanismo do Unipê. A premissa que sustenta a pesquisa é 

a de que quanto mais acessível se apresenta o espaço para funções primordiais, mais 

adensada é uma determinada zona. As áreas de expansão da cidade apresentam 

concentrações humanas descontínuas, o que parece ter nexos com a posição relativa do 

assentamento em face dos principais espaços funcionais e acessíveis intraurbanos. Apresenta-

se aqui, uma parte da primeira etapa da pesquisa que consistiu em uma investigação de 

métodos de análise de densidades urbanas mais adequados para subsidiá-la.  

 

Palavras-chaves: densidade, acessibilidade, métodos de análise, áreas de expansão.  
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Objetivos geral 

 

Discutir sobre métodos de análise urbana para áreas de expansão que envolvam a densidade 

como abordagem principal. 

 

Objetivos específicos 

 

• Compreender o que é densidade urbana e seus tipos; 

• Apresentar métodos de análise que possam servir como base procedimental 

para pesquisas em análise urbana com foco na densidade; 

• Identificar o(s) método(s) mais consistente(s) para analisar densidades urbanas 

em áreas de expansão. 

 

Referencial teórico 

 

Este trabalho visa, a partir da reunião de estudos sobre o tema, discutir a respeito de 

possibilidades metodológicas de relacionar densidade habitacional e acessibilidade espacial 

para subsidiar diretrizes de planejamento que oportunizem o contato de habitantes de áreas 

de expansão com a diversidade de funções urbanas. Além disso, se destina a dar suporte 

procedimental a uma pesquisa em fase inicial de execução que consiste em relacionar 

densidade habitacional e acessibilidade espacial em áreas de expansão de cidade de João 

Pessoa/PB.  

 

A densidade é um indicador fundamental para analisar padrões de concentrações humanas, 

construtivas, aproveitamento de infraestruturas, economias de mobilidade e qualidade 

ambiental. A densidade habitacional, por exemplo, resultante do número de habitantes pela 

área territorial, pode ser dividida entre bruta - habitantes por área total, incluindo ruas, 

praças, e áreas coletivas -  e líquida - habitantes por área total destinada a somente a moradia, 

possibilitando que se avalie o acesso equitativo a equipamentos públicos e funções urbanas 

variadas (ACIOLY e DAVIDSON, 1998).  
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Conforme creem Silva et al (2016), para que uma determinada área urbana detenha níveis 

equilibrados de acesso entre setores habitacionais e tais funções deve-se considerar como 

fatores de atração – além da localização, presença de polos geradores de fluxos e viagens, 

potencialidades econômicas, concentração de emprego e renda, dentre outros - propriedades 

configuracionais da estrutura espacial que permitam o deslocamento para localizações uteis 

à população. Uma delas é a acessibilidade espacial que, segundo os estudos de Sintaxe 

Espacial - ramo dos estudos urbanos e morfologia urbana que relaciona forma espacial e 

comportamento humano (HILLIER e HANSON, 1984) -, se refere à proximidade entre pontos e 

aos melhores caminhos conectados entre si na malha urbana, sendo a geradora primária de 

movimento natural (ou potencial) (HILLIER, 1996, MEDEIROS, 2006).  

 

Ao influenciar na produção, intensificação e diversificação de usos e comportamentos sociais, 

a acessibilidade espacial interfere no alcance de setores funcionais urbanos, apresentando 

participação nas preferências das demandas populacionais por localização de moradia 

(KAHRAMAN et al, 2015). Além disso, ela potencializa a formação de áreas mais e menos 

valorizadas, atraindo diferentes grupos sociais, bem como de padrões de dispersão e 

espraiamento urbanos, processo que, de um lado, tem colaborado com a formação de zonas 

sem planejamento e, de outro, com novas centralidades quase que autônomas (DESYLLAS, 

1997).  

 

Em face disso, alguns estudos têm relacionado densidade, forma urbana e padrões de 

espraiamentos e concentração urbanas. Eles apontam que densidades médias e altas são 

fatores de diversificação de usos e melhor aproveitamento da infraestrutura existente. Silva 

et al (2016) analisa a densidade a partir da forma urbana e perfil sociocultural. A maneira como 

os assentamentos humanos se organizam, a depender de sua história e seus processos 

civilizatórios, responde por formas de ocupação que apontam para tecidos mais e/ou menos 

adensados, bem como padrões de compactação e dispersão. Os autores ainda apontam que 

é preciso pensar sobre a qualidade de vida urbana no processo de planejamento à luz do 

controle da densidade.  
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O estudo de Ojima (2007) propõe um Indicador de Dispersão Urbana, considerando 

dimensões sociais e espaciais como fragmentação, orientação e centralidade, partindo do 

princípio de que a distância que os espaços urbanizados possuem entre si caracteriza a maior 

ou menor dispersão da região como um todo. O autor desenvolve um Indicador de Dispersão, 

resultante da razão entre as médias das distâncias e a média da distância em uma área 

hipotética, que consiste em um valor numérico calibrado entre zero e um, o que significa que 

a região analisada é mais compacta se mais próximo de zero, ou mais fragmentada/dispersa 

se mais próximo de um. Este índice é verificado em várias capitais brasileiras e João Pessoa 

desponta como uma cidade de dispersão intermediária (valor 0,44 - dados do ano 2000). 

 

Freitas et al (2014) questiona a capacidade do planejamento tradicional de conferir qualidade 

urbana a partir da alteração da morfologia. O autor estabelece aproximações entre 

proporções de espaços públicos por área construída, aspecto pouco explorado nos estudos de 

densidade, nos quais são mais frequentes os usos dos índices de aproveitamento e taxas de 

ocupação determinados na legislação urbanística para aferir os padrões de compactação e 

dispersão. Inspirados nas contribuições de Berghauser Pont e Haupt (2009) consideram que 

em assentamentos de menor renda é coerente pensar sobre densidades a partir da razão 

entre área total de espaços livres e a área total construída.   

 

Outro estudo referencial que lança luzes sobre a questão do alcance a bens e serviços urbanos 

em áreas de densidades mais compactas é o de Macário (2014). O autor sugere pensar sobre 

densidade enquanto economias de recursos e equidade urbana. Nesse sentido, faz-se 

necessário relacionar densidade à acessibilidade uma vez que esta última se caracteriza como 

um indicador de qualidade de vida e competitividade das áreas urbanas, trazendo impacto 

sobre o dinamismo dos negócios e atividades sociais.  

 

Apesar de todas as metodologias vistas conterem contribuições específicas para a pesquisa, a 

abordagem de Ojima (2007) parece ser a mais próxima do que se deseja executar para a 

pesquisa. Em articulação com a questão da acessibilidade espacial colocada em evidência por 

Macário (2014), há possibilidade de pensar a concentrações e dispersões urbanas a partir do 

potencial de deslocamento intraurbano para equipamentos e setores funcionais importantes.  
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Metodologia de execução 

 

Até o momento foi realizado o levantamento de parte da literatura que lança luzes 

metodológicas para o avanço da pesquisa Acessibilidade espacial e densidade habitacional 

urbana - um estudo sobre as áreas de expansão da cidade de João Pessoa/PB, como foi 

explicado no item anterior. Essa literatura inicialmente se fundamentou no tema da densidade 

e em modalidades de abordagens que envolvam temas de dispersão e compactação urbanas. 

Foi realizada a delimitação do recorte de objeto de estudo que corresponde aos bairros de 

Gramame, Barra de Gramame, Costa do Sol, Mangabeira, Muçumagro, Paratibe, Planalto Boa 

Esperança e Valentina. Alguns dados sobre equipamentos urbanos, renda, uso e ocupação, 

gabarito, hierarquia e mobilidade foram coletados possibilitando a construção de um 

mapeamento que auxiliará na análise de densidades e potenciais de acessibilidade para 

setores com maiores disponibilidades de equipamentos e funções urbanas. O intuito é 

perceber se há relação entre áreas de maior adensamento populacional e acesso às principais 

benesses infraestruturais intraurbanas.  

 

Conclusões:  

1. A literatura reunida permitiu aprofundar o conceito de densidade, seus tipos e 

importância no planejamento urbano; 

2. Os métodos expostos na literatura mostraram a importância de se construir um 

método de análise sobre densidades urbanas para facilitar ações de planjamento 

urbano. 

3. Identificaram-se dois estudos que sedimentam um caminho metodológico para 

para a pesquisa: um centrado em indicadores de dispersão e outros na acessibilidade 

como um bem econômico e social. 
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SAÚDE MENTAL E QUALIDADE DE VIDA DE POLICIAIS MILITARES: 

UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

 

Período no qual o aluno pode participar: a partir do 4º (quarto) período. 

Curso promotor do projeto: Psicologia  

Cursos integrados: Não se aplica  

Coordenador(a): Josinaldo Furtado de Souza  

Colaboradores(as): Não se aplica  

Discentes:  

Jhonatar Barbosa Santiago 

Juliana Soares Cândido da Silva 

Marcela Maria Bezerra Ferreira 

Maria Heloísa Vasconcelos de Araújo 

Rayane Tavares da Silva 

Sháskya Julianna Tavares da Gama Rodrigues.  

Local onde o projeto se desenvolve: Os encontros ocorrem semanalmente, nas quintas-feiras, 

na sala 119, do Bloco F, do Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ). 

 

Resumo 

 

Em decorrência de situações diversas que os policiais militares enfrentam em suas jornadas 

de trabalho, torna-os um público vulnerável ao sofrimento psíquico e vivência negativa da 

qualidade de vida. Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo apresentar e discutir, 

a partir de uma revisão integrativa, a saúde mental e qualidade de vida dos policiais militares 

brasileiros. Esta revisão foi realizada na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), nas seguintes bases 

de dados: MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), LILACS 

(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), e Index Psi. Periódicos. A 

pesquisa se deu a partir dos descritores “saúde mental”, “qualidade de vida”, “policiais” e 

“transtornos mentais”, selecionados em consulta ao Descritores em Ciências da Saúde (DeCs). 

Buscou-se artigos publicados em português e espanhol, entre os anos de 2011 e 2021, a qual 

resultou em cinco trabalhos selecionados.  Verificou-se que os artigos analisam a prevalência 
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de transtorno mental e comportamental e Burnout, destacando os fatores que suscetibilizam 

os policiais a estes quadros, e suas bem como refletiam acerca da importância do apoio 

psicológico para saúde mental da categoria. Este estudo contribui com a literatura na 

compreensão acerca da saúde mental e qualidade de vida de policiais militares, e embasa o 

projeto de pesquisa sobre esta temática que será realizada com os policiais militares da cidade 

de João Pessoa-PB, durante a pandemia do COVID-19. 

 

Palavras-chave: policiais militares; saúde mental; qualidade de vida; transtornos mentais. 

 

Objetivos 

 

Apresentar uma revisão integrativa sobre Saúde Mental e Qualidade de Vida dos Policiais 

Militares brasileiros, que embasará o Projeto de Pesquisa Qualidade de vida e Saúde Mental 

durante a pandemia do Covid-19. 

 

Referencial teórico 

 

O trabalho policial é um importante recurso do Estado para manutenção da ordem pública 

(PELEGRINE et al., 2018). No entanto, no exercício desta profissão, os policiais são expostos 

constantemente ao estresse e risco de morte. Além destes fatores, pode-se citar ainda 

jornadas de trabalho exaustivas, precariedade das condições de trabalho e baixa remuneração 

que influenciam no desempenho do trabalho, na saúde mental e qualidade de vida destes 

profissionais (PELEGRINE et al., 2018; TAVARES et al., 2021; SOUZA FILHO et al., 2015).  

 

Estudos têm evidenciado que a atividade policial tem contribuído para um elevado nível de 

sofrimento psíquico na categoria (PELEGRINE et al., 2018; TAVARES et al., 2021), a exemplo 

do Transtorno Mental Comum (LIMA; BLANK; MENEGON, 2015). Nesse sentido, destaca-se 

que os transtornos mentais são responsáveis por uma importante parcela dos afastamentos 

do trabalho para tratamento de saúde (LIPP; COSTA; NUNES, 2017).  
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Diante do exposto, destaca-se que os estudos acerca da saúde mental e qualidade de vida dos 

policiais militares, principalmente considerando o atual momento de pandemia do COVID-19 

como mais um agravante, ainda são escassos. Por isso, esta pesquisa apresenta-se como 

relevante, visando contribuir com a ciência e, principalmente, com a vida desta classe 

profissional. 

 

Metodologia de execução 

 

Trata-se de uma revisão integrativa, realizada no segundo semestre de 2021, na Biblioteca 

Virtual de Saúde (BVS), nas seguintes bases de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval 

System Online (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), e Index Psi. Periódicos. A pesquisa se deu a partir dos descritores “saúde mental”, 

“qualidade de vida”, “policiais” e “transtornos mentais”, selecionados em consulta ao 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCs). A busca dos artigos ocorreu a partir do cruzamento 

desses descritores, combinados pelo operador booleano “AND”, a saber: “policiais” AND 

“saúde mental”, e “policiais” AND “saúde mental” AND “qualidade de vida”. Como critérios 

de inclusão foram adotados: artigos publicados em português e espanhol, entre os anos de 

2011 e 2021, com texto completo disponível, com a temática principal referente a saúde 

mental e/ou qualidade de vida exclusivamente de policiais militares brasileiros. Foram 

excluídos trabalhos como teses e dissertações, artigos não disponíveis na íntegra, que 

possuíam como amostra tanto policiais civis quanto militares e artigos repetidos. 

 

Resultados e discussão 

 

Com a combinação dos descritores “policiais” AND “saúde mental” foram encontrados 1.220 

trabalhos. Com a aplicação dos critérios já mencionados, resultaram 42 trabalhos. Após a 

leitura dos resumos foram selecionados 5 trabalhos. Com a combinação dos descritores 

“policiais” AND “saúde mental” AND “qualidade e vida” foram encontrados 46 trabalhos. Após 

a aplicação dos filtros, restaram 8 trabalhos. Diante da leitura dos resumos, ficaram apenas 3. 

No entanto, estes últimos artigos já haviam sido selecionados na combinação anterior e, 
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assim, não foram considerados novamente. Portanto, foram selecionados apenas 5 artigos 

por atenderem os critérios estabelecidos. 

 

Os temas investigados com o público policial foram: prevalência de transtorno mental e 

comportamental em policiais em licença para tratamento de saúde (LIMA; BLANK; MENEGON, 

2015); bem-estar subjetivo e Burnout (SOUSA, et al., 2015); a importância do apoio psicológico 

para saúde mental dos policiais (BARBOSA; MENEZES, 2017); Síndrome de Burnout e 

qualidade de vida (CHAVES; Shimizu1, 2018); e fatores associados ao sofrimento psíquico 

(SOUZA, et al., 2012).  

 

No estudo de Lima, Blank e Menegon (2015), verificou-se uma prevalência de Transtorno 

Mental Comum (TMC) de 24%, demonstrando associação positiva deste transtorno com a 

hierarquia. Ou seja, os oficiais apresentavam maior sintomatologia de TMC, em virtude das 

responsabilidades dos cargos de chefia. Observou-se ainda uma alta prevalência de licença 

para tratamento de saúde em virtude deste transtorno. Nesse sentido, destaca-se que o 

sofrimento psíquico que acarreta esse afastamento dos policiais de suas funções está 

associado à constante exposição à violência e ao medo da morte, carga excessiva de trabalho, 

questões administrativas e hierárquicas que envolvem rigidez nas condutas. Além disso, há 

ainda a exposição a intensas jornadas de trabalho e outras situações que acarretam um nível 

de estresse elevado e, que se não tratado, tendem a se tornar um sofrimento intenso e crônico 

(SOUZA et al., 2012). 

 

Corroborando com esta questão, Souza et al. (2015) e Chaves e Shimizu (2018), afirmam que 

fatores como os já mencionados podem levar esta categoria profissional a um esgotamento 

emocional, conhecido como Síndrome de Burnout. Esta síndrome está ligada especialmente 

ao desgaste na profissão, caracterizado por um quadro de exaustão psíquica e física, 

apresentando diversos sintomas como cansaço, qualidade do sono desregular, irritabilidade, 

agressividade, ansiedade e depressão. Menciona-se ainda que a privação do sono acarreta a 

diminuição da capacidade mental e contribui para aumento do sofrimento e o afastamento 

social do indivíduo. 
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Diante destas questões, ressalta-se a importância de se investir em um apoio psicológico para 

os policiais militares, visto que, o serviço de psicologia pode promover o autoconhecimento, 

e trabalhar na promoção da saúde mental e qualidade de vida da categoria (BARBOSA; 

MENEZES, 2017). 

 

Conclusões 

 

A presente revisão integrativa sobre saúde mental e qualidade de vida de policiais militares 

brasileiros, visou trazer uma compreensão acerca dos fatores envolvidos e os impactos que a 

atuação policial acarreta tanto na saúde mental quanto na qualidade de vida desses 

profissionais, além de servir como embasamento para o desenvolvimento da pesquisa sobre 

qualidade de vida e saúde mental dos policiais militares durante a pandemia do covid-19 na 

cidade de João Pessoa-PB. 
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SOCIALIZAÇÃO PARENTAL E CONCEPÇÕES DE ADOLESCENTES ACERCA DA DIVERSIDADE 

SEXUAL 

 

Informações complementares: O projeto encontra-se na fase de elaboração dos instrumentos 

e documentos necessários a submissão ao Comitê de ética do UNIPÊ, portanto ainda não 

possui resultados, nem considerações conclusivas. 

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

Curso promotor do projeto: Psicologia 

Cursos integrados: Não há cursos integrados 

Coordenador (a): Luciane Lira da Cruz 

Discentes: 

Ingrid Porto Araújo Leite 

Juliana Letícia Pereira de Albuquerque 

Lucas Vitorino da Silva 

Maria Alexsandra Bulcão Fernandes 

Local onde o projeto se desenvolve: No Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ, bloco F, 

sala 113. 

 

Resumo 

 

Este trabalho trata-se de um resumo expandido sobre o projeto de pesquisa “Socialização 

parental e concepções de adolescentes acerca da diversidade sexual”, retratando como se 

dá expressão da sexualidade humana no contexto pais-filhos. Como objetivo geral, busca-se 

analisar a influência da socialização parental nas visões adolescentes sobre diversidade sexual. 

Trata-se de uma pesquisa de campo do tipo correlacional, na qual participaram 100 

responsáveis e 100 adolescentes, esses com idade entre 12 e 18 anos, todos sendo da região 

do Nordeste do Brasil. Os participantes serão escolhidos por modo não probabilístico e 

intencional. Sendo a coleta de dados, individual. A pesquisa ocorrerá conforme normativas 

éticas da Resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde - CNS, a qual será submetida, 

em determinado momento, à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa do UNIPÊ. Assim, 

espera-se contribuir para o desenvolvimento de trabalhos de educação sexual para 
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adolescentes e promover conscientização e esclarecimento sobre a temática da diversidade 

sexual. Além disso, busca-se garantir que os adolescentes compreendam o direito 

fundamental à livre orientação sexual e identidade de gênero, fomentando o respeito às 

diversas formas de expressão da sexualidade humana.  

 

Palavras chaves: Socialização. Adolescência. Diversidade sexual.  

 

Objetivos geral e específicos 

 

Como objetivo geral tem-se: verificar a influência da socialização parental na construção das 

concepções de adolescentes acerca da diversidade sexual.  

 

Quanto aos específicos: conhecer as concepções parentais acerca das orientações sexuais e 

identidades de gênero; verificar a relação entre as concepções parentais acerca das 

orientações sexuais e identidades de gênero e os indicadores sociodemográficos da amostra 

em estudo; analisar as concepções de adolescentes acerca das orientações sexuais e 

identidades de gênero; e verificar a relação das práticas educativas parentais e as ideias 

infantis acerca da diversidade sexual.  

 

Referencial teórico 

 

Em linhas gerais, o fenômeno da socialização tem sido amplamente estudado como o 

processo de internalização que conduz os indivíduos à aquisição das normas, crenças, valores 

e padrões de conduta culturalmente compartilhados em uma sociedade (MACCOBY, 1994; 

BAUMRIND, 1996). 

 

No âmbito da Psicologia do Desenvolvimento, apesar das divergências teóricas, todos os 

estudos que se dedicam ao tema têm como meta a explicação do processo pelo qual a criança 

torna-se um adulto ajustado às exigências da sociedade em que vive. Interesse que remete ao 

maior objetivo dos teóricos da socialização, estudar como as regras da sociedade se tornam 
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inteiramente incorporadas pelos indivíduos, de forma que o sistema social se mantém 

relativamente constante por várias gerações. 

 

As ideias teóricas sobre o processo de socialização não se limitam ao campo epistemológico 

da Psicologia de Desenvolvimento. O fenômeno foi também estudado à luz da psicologia 

social, tanto pela Psicologia Social Clássica, como pela Psicologia Social Europeia ou 

articulação psicossociológica estudada por Doise (1976). 

 

Em linhas gerais, como o próprio nome indica, a articulação psicossociológica caracteriza-se 

pelo combate ao clássico dualismo indivíduo vs sociedade, na medida em que integra de forma 

dialética, não mecanicista, a perspectiva cognitiva, dominante na psicologia social clássica, à 

perspectiva das relações intergrupais.  

 

Neste sentido, a nova perspectiva sugere um modelo de socialização que, além de apontar a 

importância do desenvolvimento de certas estruturas cognitivas como condições prévias de 

aprendizagem, bem como a existência de mecanismos clássicos da aprendizagem, amplia o 

campo de análise, mostrando a necessidade de se estudar a participação ativa das pessoas 

nas diversas organizações da sociedade. Assim, as pessoas não só se adaptam a grupos já 

existentes, mas participam de grupos nos quais, ativamente, constroem suas normas, crenças, 

valores e identidades sociais (CAMINO, 1996).  

 

Nesse contexto, a socialização não se limita a um processo de aprendizado individual, mas a 

um processo de construção social da realidade. Como bem afirmou o referido autor, os 

indivíduos se socializam na medida em que participam de grupos que estão ativamente 

construindo um determinado sistema social, nas relações entre eles e nas relações com o 

sistema como um todo. É mergulhada na emaranhada rede de relações sociais que se 

encontra a família. 

 

Para Maccoby(1994) embora os pais não configurem os únicos agentes socializadores, a 

família continua sendo a maior arena da socialização. Esta é uma concepção amplamente 

aceita na literatura. (MORAES ET AL.,2007). 
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Dentre as inúmeras possibilidades de investigações científicas que estão inseridos no campo 

de estudos da socialização, o presente projeto de pesquisa tomará como foco o estudo sobre 

a socialização parental e as concepções dos adolescentes acerca da diversidade sexual. 

 

O termo ¨diversidade sexual¨ tem sido usado para designar as várias formas de expressão da 

sexualidade humana, tanto no que diz respeito as orientações sexuais como as identidades de 

gênero. 

 

De acordo com Hogemann (2014) o tema da diversidade sexual tem sido uma das feições mais 

complexas e de difícil tratamento da sexualidade por parte da sociedade humana, uma vez 

que atinge os valores ou conceitos fechados, pré-construídos e compartilhados pelas 

instituições sociais no que se refere a hegemonia da heterossexualidade como orientação 

sexual dominante. A ideia de uma pluralidade sexual põe em xeque e altera códigos pré-

estabelecidos pela sociedade como padrão de conduta. E isto possivelmente explica boa parte 

do preconceito e discriminação sobre o assunto. 

 

Para Kotlinsk (2007): 

 

Se uma pessoa ousar questionar seu próprio sexo, ou tiver outra identidade 
de gênero além daquela pré-estabelecida, ou ainda que se expresse 
sexualmente fora do padrão heterossexual, esta pessoa estará, no mínimo, 
convidando a sociedade a uma "revolução de valores". Pode-se dizer que esta 
pessoa está pondo em questão, ou problematizando o sistema dominante. ¨ 
(p. 36) 

 

Apesar de todo esse movimento contrário a pluralidade da sexualidade humana, Dinis (2008) 

ressalta que a diversidade sexual e de gênero tem sido um tema constante na mídia, 

evidenciado em novelas, no cinema, na publicidade, nos programas de auditório para jovens, 

nas revistas voltadas para o público adolescente e nas escolas. Consequentemente dentro dos 

lares, o que certamente tem contribuído para o crescimento das discussões sobre o tema no 

âmbito familiar. 

 

No âmbito da Psicologia (e.g., Conselho Federal de Psicologia, CFP, 2011) em 1999, foi 

aprovada a Resolução nº 1/1999, do CFP, que estabelece normas de atuação para os 
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psicólogos em relação à questão da orientação sexual. A Resolução determina que os 

psicólogos deverão contribuir, com seu conhecimento, para uma reflexão sobre o preconceito 

e o desaparecimento de discriminações e estigmatizações contra a população LGBT. 

 

Metodologia de execução 

 

Trata-se de uma pesquisa de campo do tipo correlacional. Participarão do estudo 100 

responsáveis, de adolescentes. e 100 adolescentes, com idade entre 12 a 18 anos. Todos os 

participantes residentes da região do Nordeste do Brasil. O critério de escolha da amostra será 

não probabilístico e intencional. Serão utilizados instrumentos específicos para os dois grupos 

(pais e adolescentes). A coleta de dados será realizada de forma individual em ambientes de 

trabalho, em escolas ou em suas próprias residências. Durante toda a aplicação a 

pesquisadora estará disponível para o atendimento de quaisquer esclarecimentos ou 

orientações relacionadas à pesquisa que os participantes julgarem necessários. Antes de 

responder a entrevista, cada participante receberá previamente o TCLE, sendo esclarecido dos 

objetivos, procedimentos da pesquisa e sigilo e anonimato das respostas, assim como será 

entregue a criança o Termo de assentimento.  

 

Resultados e discussão 

 

Espera-se que a realização desse estudo contribua para o desenvolvimento de trabalhos de 

educação sexual e/ou consultoria a pais com dificuldades de abordar e educar seus filhos no 

que diz respeito a temática da diversidade sexual. E ainda promover, a partir do conhecimento 

das ideias dos adolescentes acerca desse assunto, intervenções educacionais a fim de 

assegurar que eles tenham o conhecimento do direito fundamental a livre orientação sexual 

e identidade de gênero e que desenvolvam o respeito às diversas formas de expressão da 

sexualidade humana. 
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Conclusões 

 

O projeto encontra-se na fase de elaboração dos instrumentos e documentos necessários a 

submissão ao Comitê de ética do UNIPÊ, portanto ainda não possui considerações 

conclusivas.  
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TIPIFICAÇÃO DO DANO MORAL SOB A ÓTICA DO JUDICIÁRIO TRABALHISTA PARAIBANO 

TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO E A PANDEMIA DO SARS-COV-2 

FASE II 

 

Período no qual o aluno pode participar: a partir do 6º período 

Curso Promotor do Projeto: Direito  

Coordenador: Prof. Dr. Paulo Henrique Tavares da Silva  

Discentes:  

Anthony Pietro Maradona Oliveira Evangelista 

Bruna Dantas Gouvêia 

Eunice Costa de Araújo Penaforte 

Jéssica Emily Nascimento Silva 

Fabricio Vitorino de França Júnior 

Júlia Simas Torres 

Leane Gomes de Macêdo  

Michelly Araújo de Vasconcelos  

Paloma Louyse Nuves Cavalcante 

Eduarda Henriques Brasilino Ferreira 

Daniel de Oliveira Dantas da Silva 

Local onde o projeto se desenvolve: João Pessoa-PB 

 

RESUMO 

 

Trata-se de relato de pesquisa, ainda em andamento, que almeja contrastar o entendimento 

do TRT da Paraíba frente aos demais coirmãos nacionais, acerca de temas sensíveis às relações 

laborais, envolvendo a pandemia do denominado “novo coronavírus”. Está sendo 

desenvolvida uma análise de conteúdo a partir de pesquisa jurisprudencial junto aos sites do 

TRTs brasileiros, tomando-se como ponto de partida descritores previamente escolhidos que 

visam identificar a tendência jurisprudencial de cada Corte e, assim, compará-la com nosso 

Regional. O trabalho começou a ser desenvolvido no 1º semestre de 2021 e está em sua fase 

final neste segundo semestre, tomando por corpo de pesquisa acórdãos significativos, cujo 
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tema é caracterização da SARS-COV-2 como força maior, capaz de ensejar o rompimento 

motivado da relação de emprego. Ademais, a tentativa de se eximir das obrigações 

trabalhistas, sob tal argumento, poderá caracterizar situação potencialmente enquadrada 

como geradora de dano extrapatrimonial (moral), elemento que faz a correlação com o 

objetivo da presente atividade de iniciação científica. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  Justiça do Trabalho. Pandemia. Contrato de Trabalho. Força Maior.  

 

OBJETIVO GERAL 

 

A partir da análise de conteúdo e de argumento, identificar o comportamento decisional dos 

TRTs brasileiros acerca de temas relacionados a pandemia, com implicações diretas nas 

relações de emprego individuais e coletivas.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Escolher descritores que possam mapear comportamentos decisionais de cada TRT brasileiro; 

- Efetuar pesquisas nas bases de jurisprudência abertas de cada Tribunal, separando decisões 

paradigmas; 

- Tabular os dados e identificar tendências quanto ao enfrentamento dos temas eleitos, 

contrastando-a com o entendimento do TRT 13; 

- Encontrar núcleos de significação que possam indicar uma tendência jurisprudencial acerca 

do alcance da expressão força maior como motivo ensejador do rompimento motivado da 

relação de emprego. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Desde o primeiro trimestre do ano passado que nosso país vem atravessando toda sorte de 

efeitos adversos pela emergência de saúde pública internacional decorrentes do coronavírus, 

a exigir a paralisação temporária de vários setores da economia.  
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Com isso, adveio a possibilidade de serem utilizadas as disposições existentes na CLT acerca 

da denominada “força maior”, capaz de reduzir as indenizações devidas em caso de 

desligamento dos trabalhadores. Na mesma seara, a própria caracterização da doença como 

ocupacional e a possibilidade de dano moral daí advinda, assomam-se como temas de igual e 

contemporânea importância. A título de exemplificação, destacamos na parte alusiva ao 

referencial teórico, artigos científicos previamente selecionados quanto aos temas 

pesquisados. 

 

METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

 

A pesquisa foi dividida nas seguintes fases: 

a) Separação dos alunos pesquisadores em duplas, responsáveis cada uma por um grupo 

de TRTs, com abrangência em todo território nacional; 

b) Consulta às bases de jurisprudência de cada TRT, utilizando-se formulário de dados 

único no Microsoft Forms, a partir dos descritores “Covid-19”; “força-maior”; “doença”; “dano 

moral”; 

c) Tabulação dos resultados encontrados; 

d) Separação de decisões paradigmas para posterior estudo individualizado, a partir da 

análise de argumento 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Panorama atual dos TRTs pesquisados: 

Dos 24 TRTs pesquisados, que abrangem a jurisdição territorial brasileira, foram destacados 

125 acórdãos, publicados até junho/2021, sendo obtidos os seguintes dados de entrada: 

- Quanto à presente de força maior para caracterizar o rompimento do contrato: 

107 não reconheceram 

18 reconheceram 

- Houve o reconhecimento de dano moral relacionado a algum contexto da pandemia: 

9 reconheceram 

116 não reconheceram 
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Após o exame de mais de uma centena de decisões, de TRTs espalhados pelo Brasil, pode-se 

afirmar que, majoritariamente, as cortes trabalhistas não vêm reconhecendo a pandemia 

como motivo ensejador de força maior, tampouco a Covid-19 como doença ocupacional, ou 

mesmo existindo motivos ensejadores de reparação moral aos trabalhadores em relação aos 

efeitos do objeto do estudo. 

 

A análise de conteúdo revelou a presença de um núcleo de significação importante ao 

conceito de força maior aplicável ao caso, a partir da afetação severa da atividade econômica, 

considerando ser do empregador a assunção dos riscos da atividade econômica. Vejamos 

alguns trechos reveladores das decisões estudadas: 

 

A pandemia causada pela doença COVID-19 não configura evento de força maior apto a 

rescindir os contratos de trabalho sem o pagamento integral das verbas rescisórias, porquanto 

a paralisação temporária ou definitiva da atividade econômica, ainda que por ato de 

autoridade pública, insere-se no risco da atividade econômica do empregador (art. 2º da CLT). 

Cumpre registrar que a MP 936/2020, convertida na Lei 14.020/20, foi concebida para tentar 

garantir a sobrevivência dos empregos existentes ou para gerar futuros empregos quando da 

retomada das atividades econômicas dos diversos segmentos, e não apresentou regramento 

que permita ao empregador rescindir contratos de trabalho sem o pagamento total das verbas 

rescisórias. 

 

Embora a MP 927/2020 tenha reconhecido a calamidade pública como força maior para fins 

trabalhistas, nem toda empresa poderá se valer dela, pois além do motivo de força maior, é 

necessário que tal fato tenha afetado a situação econômica e financeira da empresa. Tal fato 

não se encaixa a empresa que continua com funcionamento normal. 

 

Dessa forma, entende-se que a aplicação do instituto da força maior em decorrência do COVID-

19 somente tem lugar quando realmente seja o fator determinante para a extinção da 

empresa ou de um dos estabelecimentos em que trabalhe o empregado, a teor do art. 502 da 

CLT. A simples paralisação temporária ou redução de faturamento não se enquadra na 

hipótese legal. 
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As dificuldades financeiras eventualmente enfrentadas pela reclamada em razão da crise 

financeira causada pela Covid-19 não se traduzem em força maior, nos moldes estabelecidos 

no art. 501 da CLT, sobretudo em face do princípio da alteridade, que permeia o Direito do 

Trabalho, segundo o qual os riscos da atividade econômica não podem ser repassados à parte 

hipossuficiente (art. 2º da CLT). 

 

CONCLUSÃO 

 

A pesquisa sinaliza que os Tribunais Regionais do Trabalho não estão chancelando a tese da 

força maior para redução dos créditos trabalhistas em caso de dispensa, eis que para tanto 

seria necessária grave afetação da atividade econômica, fato inexistente na maioria das 

situações estudadas. Ademais, o rompimento da relação de emprego, à luz de tal argumento, 

poderá ensejar constrangimentos ao trabalhador, que não recebe a íntegra de suas verbas 

rescisórias, capaz de respaldar o deferimento de indenização por dano moral, na forma da lei. 
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URBANISMO ERRANTE E EXPERIÊNCIAS DE ALTERIDADE NA CIDADE CONTEMPORÂNEA 

 

Período no qual o aluno pode participar: livre para todos 

Curso promotor do projeto: Arquitetura e Urbanismo 

Coordenador(a): Marcela Dimenstein 

Discentes: 

Gabriel Asafe Pontes de Queiroz 

Ravelli Rick Alves de Sá 

Matheus Henrique Baptista Barbosa Markus 

Rogna Aparecida Costa Galdino. 

 

Local onde o projeto se desenvolve: O projeto faz parte do curso de Arquitetura e Urbanismo 

e conta com a coordenadora mais 4 alunos envolvidos. Atualmente os encontros acontecem 

online via plataforma do ZOOM devido a pandemia da covid-19. 

 

Resumo e palavras chaves 

 

A paisagem das cidades contemporâneas, incluso João Pessoa, tem sido marcada por 

condições que evidenciam como a escala do homem está sendo perdida e como o espaço 

público não vem sendo resguardado enquanto lugar de encontros e de interação entre os 

indivíduos. Apesar disso, ainda é possível encontrar pessoas que resistem à homogeneização 

e padronização desse modelo de cidade, usufruindo de seus espaços e vivenciando-os. Nesse 

sentido, o objetivo desse estudo é identificar pessoas que usam e experimentam a cidade 

fazendo das ruas, calçadas e praças seus locais de ver e ser visto. Como estratégias 

metodológicas serão utilizadas a observação de campo e a entrevista semiestruturada, 

ferramentas importantes no campo da arquitetura e urbanismo que foram complementadas 

pela fotografia, o desenho e a fotomontagem. 

 

Palavras chaves: Experiência urbana; Alteridade; Espaços públicos. 
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Objetivos geral e específicos 

 

O objetivo geral da pesquisa seria identificar as experiências urbanas de alteridade nos 

espaços públicos da cidade de João Pessoa. Especificamente, buscaremos identificar práticas 

cotidianas e modos de uso dos dispositivos técnicos existentes nos espaços públicos da capital, 

bem como, conhecer percepções desses espaços, memórias, hábitos e motivações para 

vivenciá-los. 

 

Referencial teórico 

 

Atualmente, as discussões sobre as políticas e os projetos urbanos contemporâneos visam 

sobretudo construir uma imagem de cidade suficientemente homogênea e pacificada 

tencionando atrair capital mercantil. As imagens criadas dessas cidades acabam se tornando 

cada vez mais parecidas, uma vez que elas precisam seguir um modelo internacional 

extremamente homogeneizador, imposto pelos seus financiadores multinacionais (JACQUES, 

2004). Grandes cadeias de fast food, shoppings centers, condomínios fechados, dentre outros, 

têm sido bastante criticados por diversos autores das mais variadas áreas do conhecimento e 

são considerados disseminadores da cultura individualista, especulação imobiliária, violência 

e destruição ambiental.  

 

Autores como Jacques (2004), Caldeira (2010), Bauman (2009) afirmam que esses modelos 

acabam criando uma paisagem nas cidades completamente dominada por grandes distâncias, 

dependência do automóvel e megaempreendimentos, evidenciando como a escala do homem 

e do pedestre estão sendo perdidas e como o espaço público não vem sendo resguardado 

enquanto lugar de encontros e de interação entre os indivíduos. João Pessoa não foge à regra 

e muitos dos problemas encontrados em cidades maiores e mais desenvolvidas já são 

percebidos nesta capital. 

 

O discurso promovido internacionalmente de valorização e recuperação de uma cidade mais 

segura e tranquila, com melhores espaços públicos, com formas de morar e de lazer mais 

coletivas já fazem parte da lógica mercadológica adotada pelas empresas que fomentam a 
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criação desses espaços em João Pessoa - shoppings e condomínios fechados, etc. Eles acabam 

se tornando cada vez mais valorizados mediante a imagem que é veiculada pela mídia.É nessas 

circunstancias que esse outro lado do cenário adquire relevância. É a partir do momento que 

se busca esconder tensões, dissensos e a experiência de alteridade nas cidades que estes 

ganham mais visibilidade e se constituem como um símbolo de resistência à homogeneização 

e padronização da cidade contemporânea. Estamos falando dos praticantes ordinários das 

cidades, inspirados nas palavras de Michel de Certeau (1990).  

 

Como bem mostra o autor, esses praticantes, caminhantes, homem ordinários, organizam e 

atualizam um conjunto de possibilidades e proibições do espaço, pois as idas e vindas, as 

variações ou improvisações da caminhada, privilegiam, mudam ou deixam de lado elementos 

espaciais existentes, desacordando e interrompendo processos esperados e programados do 

cotidiano. Tais evidências têm gerado investigações em várias áreas científicas a respeito das 

diversas interfaces dos processos de resistências urbanas e das relações entre o urbanismo e 

o corpo, abrindo possibilidades para novas pesquisas, fazendo do próprio urbanista e do 

próprio cidadão os maiores críticos do espetáculo urbano. 

 

Paola Berenstein Jacques (2010, p. 110) nos fala a respeito de micro resistências urbanas. 

Estas, que estão inerentes a todo o processo espetacularizador e mundializador dos espaços 

urbanos, também aparecem como elemento de crítica, uma vez que tencionam e 

problematizam dentro do próprio processo - em outra escala - formas de infiltração ou 

pequenos desvios. Segundo a autora, as possibilidades de micros resistências urbanas podem 

ser encontradas no uso cotidiano da cidade, em particular na experiência espontânea, nos 

usos conflituosos e não consensuais que contrariam os usos planejados. Os temas ligados à 

corporeidade no espaço e às experiências urbanas da alteridade, atualmente, vêm chamando 

muita atenção.  

 

Contudo, apesar dos recentes estudos e pesquisas sobre esses temas, importantes teóricos 

do final do século XIX e meados do século XX já haviam tratado do assunto e trouxeram 

contribuições fundamentais para a compreensão da cidade contemporânea, devido à sua 

atualidade. A experiência da modernidade está bastante presente nos textos e analises de 
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Benjamin. Ele se encanta pela obra de Charles Baudelaire e pela sua recriação da figura mítica 

do flâneur. Em meio a Paris do final do século XIX, esse personagem ambíguo é fruto da 

modernidade e da grande cidade. Ao mesmo tempo que faz parte do contexto urbano, 

também faz uma crítica contundente à efetivação prática das grandes reformas urbanas de 

abertura de grandes avenidas, eliminação da cidade antiga, ordenação e controle impostos no 

espaço, à expulsão de habitantes, imposição de costumes, aumento da velocidade e 

empobrecimento da relação corpo e cidade, etc.  

 

Podemos perceber que hoje os processos urbanos já não são mais passiveis de serem 

enquadrados em um modelo único e diversos profissionais das mais variadas áreas do 

conhecimento (dança, história, antropologia, arquitetura, urbanismo, sociologia, geografia, 

psicologia, etc.) estão em busca de novas formas de apreender as cidades através de 

diferentes olhares e sentidos dados a elas. Logo, Jacques (2006, p. 118) chama de urbanista 

errante aquele que tem uma postura em relação ao urbanismo enquanto disciplina e prática, 

se preocupando mais com as ações e percursos, do que com as representações gráficas, 

projeções e planificações. Para a autora, esta postura de apreensão e compreensão que se 

aproximam da cidade, já está carregada de crítica aos métodos tradicionais da disciplina. A 

errância urbana pode ser um instrumento de aproximação do sujeito com a cidade, mas na 

verdade, existem várias outras ferramentas tão subjetivas e singulares quanto esta, que 

podem ser praticadas por qualquer um. 

 

Metodologia de execução 

 

O estudo proposto é de caráter qualitativo. Adotando essa abordagem nos opomos ao 

pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências, já que as 

ciências sociais têm sua especificidade, o que pressupõe uma metodologia própria.  

 

Vale ressaltar que por se tratar de uma pesquisa qualitativa, não se faz necessário um rigor no 

tamanho da amostra. Há, na verdade, a necessidade de um maior aprofundamento e 

abrangência da compreensão. Ou seja, o pesquisador deve ser capaz de identificar e analisar 

profundamente dados não-mensuráveis, como sentimentos, sensações, percepções, 
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pensamentos, intenções, comportamentos, significados e motivações de um determinado 

grupo de indivíduos em relação a um problema específico. 

 

A escolha da amostragem dos espaços a serem analisados buscará o máximo de diversidade, 

procurando ambientes com diferenças espaços, com densidades construtivas, malhas viárias, 

significados, populações, dinâmicas, e tipologias arquitetônicas distintas entre si. 

 

Na primeira etapa do trabalho de campo será utilizada a observação de campo. Silveira e 

Gerhardt (2009) pontuam que a observação possibilita que o pesquisador veja, escute e 

examine os fatos que pretende investigar sem, necessariamente, se integrar com o grupo 

observado. Na segunda etapa do trabalho de campo será utilizada a entrevista 

semiestruturada. Silveira e Gerhardt (2009) apontam que a entrevista é uma alternativa para 

a coleta dados não documentados sobre determinado tema. Essa etapa desempenha um 

papel importante no contexto de descoberta e algumas vezes obriga o pesquisador a interagir 

mais profundamente com o entrevistado. A entrevista semiestruturada organiza-se em torno 

de um roteiro de questões sobre o tema estudado, mas permite, e até incentiva, que o 

entrevistado fale livremente sobre assuntos que vão surgindo como desdobramentos do tema 

principal. 

 

Inicialmente partiremos para o embasamento teórico necessário ao desenvolvimento da 

pesquisa. Procederemos para a revisão da literatura constituída a respeito do tema das 

experiências urbanas da alteridade na cidade contemporânea, provenientes da arquitetura e 

do urbanismo e suas interfaces com a sociologia, geografia, relações internacionais e a 

antropologia urbana, tais quais cartografias urbanas, identidade e pertencimento, 

sociabilidade urbana, resistências urbanas, hábitos cotidianos, memórias, apropriação, afetos. 

Depois realizaremos a definição dos locais de pesquisa e iniciaremos as observações de campo 

que seguiram um planejamento ainda à ser definido. Logo após, realizaremos a formulação 

de um questionário semiestruturado criado à luz das referências bibliográficas e do que foi 

apreendido nas observações de campo. Em seguida, poderemos voltar a campo para iniciar o 

processo de entrevistas semiestruturadas com a população que se dispuser a participar da 
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pesquisa. Por fim, realizaremos a sistematização e análise dos dados para criação de artigos 

sobre os resultados obtidos. 

 

Em mãos dos diversos dados coletados nas observações de campo, entrevistas e da revisão 

bibliográfica faz-se necessário achar um meio de sistematizar todas as informações para 

analisá-las, e enfim, chegar a um resultado final. Acreditamos que a melhor forma de exibir 

esses resultados se daria através de fotomontagens, onde seriam inseridas sobreposições dos 

elementos mais relevantes encontrados. Os dados das observações e dos mapas serão 

categorizados em relação aos elementos identificados. Logo após, será criado um quadro 

comparativo crítico que será o resultado da síntese das observações de campo frente a revisão 

teórica a respeito dos temas estudados, identificando assim as potencialidades e fragilidades 

paisagísticas das áreas estudadas.  

 

Resultados e discussão 

 

A finalidade é alertar sobre a importância de se pensar arquitetura como parte de um todo 

maior, e que a junção de inúmeros projetos e alterações na paisagem da cidade resulta na 

criação de ambientes que podem ou não atender os ideais teorizados acerca dos ambientes 

apropriados a uma experiência positiva de vivência nas cidades. A ambição da pesquisa é 

integrar seus resultados na grade curricular do curso da Arquitetura e Urbanismo, colocando 

as reflexões aqui feitas em disciplinas propositivas de projeto de edificações e de 

planejamento urbano, procurando preparar profissionais mais sensíveis a importância da 

experiência das pessoas na cidade contemporânea. 

 

Conclusões 

 

Ainda em andamento e em seu início, não conseguimos chegar a conclusões sobre a pesquisa 

em questão. Contudo, podemos dizer que se espera com essa pesquisa encontrar 

potencialidades urbanas em diferentes áreas de João Pessoa, estimulando pensamento crítico 

nos docentes e discentes envolvidos, publicando os resultados entre demais, almejando criar 
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profissionais mais sensíveis a importância da experiência das pessoas na cidade 

contemporânea. 
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EIXO 3 – MONITORIA 
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A MONITORIA DA DISCIPLINA DE PESQUISA NA SOLIDIFICAÇÃO DA BASE PARA SEGUIR 

CARREIRA ACADÊMICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

 

Curso do Componente Curricular: Psicologia 

Professor(a) Orientador(a): Charlene Nayana Nunes Alves Gouveia  

Discentes:  

Ingrid Porto Araújo Leite 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho trata-se de um relato de experiência referente à monitoria da disciplina 

de “Estudos e Investigação em Psicologia”, vivenciada no semestre vigente de 2021.2. Será 

abordado seu papel na solidificação da base para seguir carreira acadêmica na área da 

docência e da pesquisa, dado o objetivo da monitoria de maior aprofundamento e 

consolidação dos conteúdos e aproximação do aluno-monitor com a prática docente. Está 

ocorrendo de maneira online, em virtude da pandemia do Covid-19 e conta com a docente 

responsável, os discentes e uma monitora, que realizam atividades entre si, tendo como 

principal referencial teórico a obra “Métodos e Técnicas de Pesquisa em Psicologia”, de Luiz 

Campos. Ademais, cabe destacar que a expectativa está sendo correspondente à experiência 

concreta e vem sendo observado que há um melhor aproveitamento da disciplina com o 

suporte do monitor, apesar do desafio de exercer suas funções individualmente. Logo, 

constata-se que os objetivos foram plenamente alcançados. 

 

Palavras-chaves: Monitoria. Pesquisa. Experiência.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O presente trabalho trata-se de um relato de experiência referente à monitoria da disciplina 

de “Estudos e Investigação em Psicologia”, sob orientação da docente Charlene Gouveia, no 

semestre vigente de 2021.2. Nesse sentido, serão discorridos tópicos sobre a experiência no 

que diz respeito ao seu papel na solidificação da base para seguir carreira acadêmica na área 

da docência e da pesquisa. Tendo em vista que as atividades exercidas, tanto individualmente, 

quanto de orientação aos alunos e de supervisão da professora influem diretamente nesse 

processo. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Sobre os objetivos da experiência, destacam-se aspectos como aprofundamento e 

consolidação dos conteúdos e aproximação do aluno-monitor com a prática docente, de modo 

a exercitar sua habilidade de transmissão do saber – dado que ela envolve diversas outras 

habilidades além do domínio do assunto.  

 

1.3 METODOLOGIA 

 

No que diz respeito aos locais de encontro e realização da monitoria, em virtude da pandemia 

do Covid-19, ocorrem de maneira online, no segundo semestre de 2021. Em relação aos 

sujeitos envolvidos, conta com a docente responsável, uma monitora e os alunos 

regularmente matriculados no 4º período do curso.  

 

Acerca dos procedimentos que a envolvem, o monitor deve assistir todas as aulas ministradas, 

realizar plantões de dúvidas semanais, auxiliar na orientação dos projetos de pesquisa 

desenvolvidos ao longo do período e buscar o constante aprofundamento na área, por meio 

de livros, artigos e outros materiais didático-pedagógicos.  
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2 DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

Quanto ao principal referencial teórico que embasou a realização das atividades, foi a obra 

“Métodos e Técnicas de Pesquisa em Psicologia”, de Luiz Campos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Em relação à interface entre a expectativa e a experiência concreta, é imprescindível destacar 

que estão sendo correspondentes, dado que a expectativa principal era a solidificação da base 

para seguir carreira acadêmica e o ensino e a pesquisa estão diretamente inter-relacionadas 

nessa experiência.  

 

Isto posto, tal idealização está sendo plenamente cumprida, a exemplo de quando um aluno 

solicita orientação em seu projeto de pesquisa: ao passo que a didática de ensino dos 

preceitos teóricos está sendo desenvolvida ao orientá-lo, há um aprofundamento de 

conhecimento em relação ao exercício da pesquisa em si. 

 

Ademais, no tocante ao que é observado individualmente, cabe mencionar que, de fato, 

resulta numa preparação para a prática da docência e da pesquisa, visto que, por mais 

familiaridade que se tenha com o conteúdo, é preciso preparar-se antes de cada monitoria, a 

fim de transmitir o conhecimento da forma mais acessível e didática possível, gerando ainda 

mais consolidação e aprofundamento.  

 

Já coletivamente, observa-se que, pelo fato do monitor auxiliar o professor na distribuição das 

demandas e dar um suporte mais minucioso aos alunos, resulta num melhor aproveitamento 

da disciplina por parte de todos. 

 

No que concerne às descobertas e aos desafios, é mister pontuar que o fato de ser monitor 

individualmente, ao passo que gera uma maior sobrecarga, também gera ainda mais 

aproximação com a prática docente, visto que o professor exerce seu trabalho, 

majoritariamente, de forma individual.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Destarte, constata-se que os objetivos de aprofundamento e consolidação dos conteúdos e 

aproximação do aluno-monitor com a prática docente foram plenamente alcançados. 

 

5 ACERVO FOTOGRÁTICO 

 

Fotografia 1 - captura de tela de uma aula remota 

 

Fonte: Compilação do autor (2021) 
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Bioquímica e metabolismo animal 

 

Programa de Monitoria - Curso Medicina Veterinária 

Docente: DRA* Mariana de Cavalcante Almeida Sa  

Discente: Stérfani Ferreira Aguiar,  

 

 

Resumo 

 

O presente resumo visa apresentar a aplicação da monitoria de bioquímica e metabolismo 

animal diante as turmas vigentes do período entre os meses de setembro até dezembro ao 

qual teve como ponto de partida a efetivação dos trabalhos realizados, isso logo após o 

processo seletivo, se fazendo está fundamentalmente essencial para o desenvolvimento dos 

educandos graduandos em Medicina Veterinária.   

 

Palavras chave: Monitoria, Bioquímica, Metabolismo Animal. 

 

Mediante atribuições voltadas ao tema de estudo proposto pela monitoria é importante frisar 

que, bioquímica e metabolismo animal partem exclusivamente de análises voltadas a pesquisa 

que aborda o funcionamento de todo o sistema fisiológico e consequentemente metabólico 

pelo qual, o organismo está exposto as supostas afecções, ou seja, desbalanço nutricional. 

Afetando, por via de regra, o bom desempenho corporal.  

 

Desse modo, o objetivo principal desta monitoria para com os estudantes se fundamenta em 

poder alcançar o máximo de desenvolvimento e compreensão dos mesmos frente aos 

conteúdos trabalhados em sala, tendo em vista, que por muitas vezes alguns tópicos 

colocados chegam a se tornarem vagos ao entendimento do aluno, portanto o papel da 

monitoria se baseia justamente em cativar e beneficiar o estudante com o intuito de conseguir 

obter uma base consolidada sobre o assunto proposto. Dessa maneira, o uso metodológico 

advindo da elaboração e apresentação dos conteúdos apresentados pelo presente tema da 

monitoria se formularam a partir de encontros realizados de maneira remota, ou seja, online, 
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tendo como agente auxiliar neste processo a plataforma do Meet e os recursos oferecidos 

pelo  Microsoft PowerPoint para a apresentação do material, realizado por encontros que se 

definiram semanalmente a partir das dezesseis horas toda quarta feira com discussões sobre 

o assunto dado em sala de aula pela professora responsável . Assim sendo, é notório destacar 

que os resultados se mostram positivos para com a formação e desenvolvimento do estudante 

que busca vivenciar a monitoria, além de fortalecer o desenvolvimento pessoal do mesmo, 

contribuindo assim, de forma positiva na sua formação acadêmica.  

 

No entanto, é importante destacar que por muitas vezes muitos estudantes apresentam 

receios frente à “complexidade” demonstrada pela disciplina, configurando assim, em alguns 

casos a necessidade de buscarem se atentar apenas a nota que será atribuída ao término do 

período, desconsiderando, por vez, o real entendimento da disciplina, sendo essa, 

extremamente necessária para formação futura. Portanto, destaca-se que buscar participar 

de um programa de monitoria contribui massivamente para formação acadêmica profissional 

do estudante, além de conseguir garantir maior autonomia frente ao conteúdo ministrado. 

 

 

ACERVO FOTOGRÁFICO:  

 

 

ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico e Via da gliconeogênese e glicogenólise. 
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Via glicolítica e metabolismo da glicose 

 

 

hormônios e sua atuação no metabolismo. 
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CONTRIBUIÇÕES DA MONITORIA NA DISCIPLINA DE FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL NA 

SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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A monitoria acadêmica é uma atividade extracurricular de ensino-aprendizagem que destina 

despertar o interesse do aluno pela docência mediante o desempenho de atividades 

referentes ao ensino, as quais oportunizam vivências da vida acadêmica proporcionando uma 

formação integrada ao discente. O presente trabalho objetiva relatar as contribuições das 

atividades de monitoria acadêmica no processo ensino-aprendizagem do aluno-monitor do 

componente curricular Fisioterapia Neurofuncional na Saúde da Criança e do Adolescente, 

oferecido no curso de Bacharelado de Fisioterapia no Centro Universitário de João Pessoa. 

Utilizou-se como metodologia o relato da experiência de monitoria que tem por finalidade 

executar plano de trabalho das atividades didáticas específicas durante o semestre letivo 

2021.1. As atividades de monitoria são desenvolvidas de formas síncronas e assíncronas para 

os alunos do quinto e sexto período, realizadas durante três vezes na semana, na segunda-

feira e sexta-feira de forma remota através das plataformas virtuais de ensino, e na quarta-

feira de modo presencial na Clínica Escola de Fisioterapia do Centro Universitário de João 

pessoa. Nos encontros remotos são realizados: revisão de conteúdo visto em sala de aula, 

plantão de dúvidas, orientações para realização de trabalhos, estudos dirigidos, sala de aula 

invertida, discussão de casos clínicos e troca de experiências entre os alunos e o monitor. 

Presencialmente o monitor realiza o acompanhamento dos atendimentos fisioterapêuticos 

dando auxílio aos alunos e professores e ficando a disposição dos alunos por cerca de 2hs após 

os atendimentos. O monitor é considerado, um agente do processo ensino-aprendizagem que 

aprende muito através da relação interpessoal de troca de saberes. A atuação do monitor 
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acadêmico se dá junto ao professor de forma participativa, fornecendo ações que favoreçam 

o ensino e a aprendizagem. Ademais na prática, a experiência de monitoria acadêmica 

contribui consideravelmente para o crescimento pessoal e profissional do aluno, visto que 

este se apresenta como elo entre o docente e os discentes na assimilação dos conteúdos 

abordados. Até o momento, observa-se excelentes resultados, como: máxima participação 

dos alunos nas atividades de monitoria, maior interesse dos alunos da disciplina pelo 

conteúdo, fixação de conteúdos abordados, desenvolvimento da experiência acadêmica do 

aluno-monitor, auxílio do monitor tanto aos discentes quanto aos docentes no manuseio de 

ferramentas online, o que o tornou um mediador e facilitador entre as partes. Além do mais, 

ao participar do programa de monitoria, o monitor é estimulado a buscar maior 

responsabilidade e autonomia, desenvolve maior cooperação e satisfação de ampliar 

informações, incentivando-o a estar sempre buscando novos conhecimentos. Portanto, com 

essa experiência é possível compreender a importância das atividades de monitoria por ser 

uma excelente ferramenta de ensino, no que diz respeito à experiência obtida pelo aluno-

monitor e maior aprendizagem pelos alunos-monitorados que tem mais uma oportunidade 

de aprender e fixar o conteúdo visto em sala de aula, e melhorar a qualidade do ensino 

transmitido.  

 

Palavras-chaves: Monitoria; Experiência; Fisioterapia. 
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ACERVO FOTOGRÁTICO 

 

Figura 1 – Auxílio da monitoria durante o atendimento fisioterapêutico da disciplina 

Fisioterapia Neurofuncional na Saúde da Criança e do Adolescente.  

 

Fonte: dados da pesquisa (2021).  

 

Figura 2 – Assistência da monitoria durante o atendimento fisioterapêutico da disciplina 

Fisioterapia Neurofuncional na Saúde da Criança e do Adolescente. 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021).  
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Figura 3 – Atividade com os alunos sobre discussão dos casos clínicos atendidos na clínica-

escola. 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021).  

 

Figura 4 – Revisão de conteúdo realizado de forma remota através das plataformas de 

ensino.  

 

Fonte: dados da pesquisa (2021).  
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RESUMO 

 

Este trabalho trata-se de um relato de experiência acerca da monitoria da disciplina de 

“Neurofisiologia”, vivenciada em 2020.2. Nele, serão abordados os aprendizados e os 

desafios, somados àqueles acarretados pela pandemia do Covid-19, sobretudo, o 

desenvolvimento de habilidades individuais e sociais, visto que a monitoria objetiva 

proporcionar ao monitor um maior o envolvimento e a participação nas atividades. Em relação 

à metodologia, os locais de realização ocorreram, majoritariamente, de forma remota, 

contando com a participação dos monitores que realizaram atividades entre si e com os 

alunos, orientados pelo professor, tendo como principal referencial teórico o livro 

“Neuroanatomia Funcional”, de Ângelo Machado. Sobre a interface entre o esperado e a 

experiência concreta, houve uma inicial quebra de expectativa, em prol das consequências da 

pandemia do Covid-19 na dinâmica educacional (o maior desafio da experiência). Todavia, 

verificou-se que não foi totalmente afetada por isso e gerou o desenvolvimento de habilidades 

importantes. Destarte, conclui-se que os objetivos foram alcançados com êxito. 

 

Palavras-chaves: Neurofisiologia. Monitoria. Experiência.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Este trabalho trata-se de um relato de experiência acerca da monitoria da disciplina de 

“Neurofisiologia”, vivenciada no período letivo de 2020.2. Nele, serão abordados aspectos 

como os aprendizados e os desafios, somados àqueles acarretados pela pandemia do Covid-

19, sobretudo, referente ao desenvolvimento de habilidades individuais e sociais, 

proporcionado pela dinâmica das atividades desenvolvidas, como as de orientação aos alunos 

e de supervisão do professor. 

 

1.2 OBJETIVOS  

 

A monitoria objetiva proporcionar ao monitor o envolvimento e a participação de maneira 

mais íntegra nas atividades teórico-práticas. Isso, além de gerar consolidação e 

aprofundamento dos conteúdos, tem um papel essencial no desenvolvimento de diversas 

habilidades individuais e sociais. 

 

Com o advento do contexto pandêmico, fez-se necessário traçar novos objetivos, como a 

habilidade criativa de inovar na forma de conduzir a disciplina, objetivando mitigar os 

impactos negativos no aprendizado, devido ao fato de que determinadas metodologias não 

funcionam com o mesmo êxito no modelo remoto.  

 

1.3 METODOLOGIA 

 

Em relação à metodologia, os locais de realização da experiência ocorreram, 

majoritariamente, de forma remota, durante agosto a dezembro de 2020. Entretanto, com a 

flexibilização das medidas de segurança, houve a possibilidade de ministrar monitorias 

práticas no final do semestre.  
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No que diz respeito aos sujeitos envolvidos, a equipe de monitores contou com quatro 

membros que realizou atividades entre si e com os alunos, orientada pelo professor, sendo 

elas: assistir as aulas ministradas, plantões de dúvidas semanais, elaboração de questões, 

além de reuniões com o orientador a fim de discutir sobre a dinâmica da monitoria. 

 

2 DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

No tocante ao principal referencial teórico, a experiência pautou-se, sobretudo, no livro 

“Neuroanatomia Funcional”, de Ângelo Machado.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Sobre a interface entre o esperado e a experiência concreta, houve quebras de expectativa, 

devido ao fato de que a seleção da monitoria ocorreu anteriormente à chegada dos casos do 

Covid-19 na Paraíba e suas consequentes mudanças. Assim, apesar de ter sido realizada em 

2020.2, foi uma renovação de 2020.1, portanto, na idealização de como seria, almejava-se a 

vivência presencial das atividades.  

 

Apesar disso, observou-se que a experiência resultou no desenvolvimento de diversas 

habilidades individuais e sociais importantes. Nesse sentido, sobre as consequências internas 

do grupo, cabe destacar: consolidação e aprofundamento dos conteúdos; prática do falar em 

público; desenvolvimento da didática, administração de conflitos e imprevistos; resiliência; 

trabalho em equipe. Sobre as consequências externas ao grupo, destaca-se o fato de que, por 

meio do contato com os monitores, os alunos tiveram um melhor aproveitamento da 

disciplina, visto que há uma melhor divisão das tarefas com o professor.  

 

Quanto às descobertas e aos desafios, cabe destacar, sobretudo, as alterações na dinâmica 

educacional provenientes da pandemia do Covid-19, que gerou uma brusca mudança no 

formato da monitoria - anteriormente, por ser uma disciplina teórico-prática, ocorria também 

no laboratório. Entretanto, constatou-se que a experiência não foi totalmente afetada por isso 

e resultou no desenvolvimento de habilidades essenciais para a prática profissional. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Destarte, conclui-se que, apesar da inicial quebra de expectativa e dos desafios encontrados, 

os objetivos foram alcançados com êxito, tanto os previstos inicialmente, como aqueles 

provenientes da pandemia do Covid-19.  

 

5 ACERVO FOTOGRÁTICO  

 

Fotografia 1 - foto no laboratório de anatomia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Compilação do autor (2020) 
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MONITORIA DE ANATOMIA DE CABEÇA E PESCOÇO EM UMA REALIDADE HÍBRIDA: RELATO 

DE EXPERIÊNCIA 
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Professora Orientadora: Andreia Medeiros Rodrigues Cardoso  

Discentes:  

Divaldo Luiz de Souza Marinho 

Larissa Lopes de Lima 

Raissa Ellen Saturnino Pereira de Sousa 

 

RESUMO 

 

O presente relato de experiência visa descrever a prática da monitoria da disciplina de 

anatomia de cabeça e pescoço em um contexto pandêmico abordando a adaptação das 

atividades de uma disciplina teórico-prática para o contexto híbrido com atividades remotas 

e presenciais. Diante disso, as monitorias foram realizadas remotamente em ambiente virtual 

abordando a parte teórica e posteriormente com a liberação dos laboratórios de anatomia 

foram realizadas aulas e monitorias práticas, seguindo o cronograma acadêmico. Tal 

experiência foi de suma importância para os monitores e alunos, frente aos desafios do 

isolamento social gerados pela pandemia, trazendo novas práticas para a monitoria 

acadêmica.  

 

Palavras-chaves: Ensino híbrido, anatomia, odontologia. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A disciplina de anatomia de cabeça e pescoço é normalmente considerada complexa devido a 

quantidade de estruturas que constituem a região de cabeça e pescoço. Dessa forma, torna-

se indispensável a monitoria desta, pois é imprescindível para contribuir e facilitar o 

aprendizado dos discentes.  
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A monitoria acadêmica realizada no ensino superior é uma modalidade de ensino e 

aprendizagem que proporciona uma formação integrada ao discente. A prática da monitoria 

também estabelece uma cooperação mútua e um vínculo entre o discente-monitor e o 

docente-orientador e promove a vivência das atividades técnicas e didáticas (CAVALCANTI, 

2020). Diante do contexto da pandemia pela COVID-19, houve a necessidade de adaptação 

das atividades acadêmicas à modalidade híbrida, incluindo a monitoria de disciplinas teórico–

práticas.  

 

Esse cenário contribuiu para um distanciamento social, ocasionando uma fragilidade na 

solidificação dos laços entre professores, monitores e alunos. Nesse sentido, dificultou de 

forma geral as atividades, deixando com deficiência o senso de humanidade e coletividade 

com os demais indivíduos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Onde desenvolver 

o senso ético e moral, para lidar com os cadáveres e pacientes se tornou um grande obstáculo 

a ser enfrentado. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Vivemos na sociedade do conhecimento, os holofotes estão voltados não só à saúde, mas para 

a cura dos já infectados pelo vírus e pela democratização do acesso ao ensino. Na preocupação 

de ser um fator essencial para ajudar na contínua e necessária busca do aprendizado, buscou-

se formas de continuar o processo de ensino/aprendizagem. Assim, emerge o ensino híbrido 

(BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015) como ferramenta, através das metodologias ativas, 

a propor um instrumento tecnológico antes por muitas organizações utilizados, apenas para 

reuniões no formato de vídeo conferência, o modelo conceituado de aula on-line ou remota 

(ALMEIDA, 2003, p. 332). 

 

O relato refere-se à vivência da monitoria de anatomia de cabeça e pescoço no contexto de 

pandemia ressaltando a importância e os desafios para o desenvolvimento acadêmico dos 

discentes. Foi construído um cronograma com atividades remotas e presenciais com a 

finalidade de uma melhor distribuição do espaço acadêmico, atendendo a todos e respeitando 

os protocolos de biossegurança. 
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Dessa forma, é desafiador para o monitor buscar novas formas de metodologias ativas através 

de vídeo conferência, sendo de extrema importância a utilização de meio alternativos para 

tornar as aulas mais dinâmicas, buscando atrair a atenção dos graduandos para a monitoria. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Relatar a experiência de monitoria de anatomia de cabeça e pescoço realizada com os 

discentes do curso de odontologia do Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ), de forma 

hibrida através de monitorias teóricas remotas e práticas presenciais. Com o propósito de 

oportunizar o desenvolvimento de habilidades técnicas e aprofundamento teórico, 

proporcionando o aperfeiçoamento acadêmico. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado a partir da vivência 

de discentes na monitoria da disciplina Anatomia de cabeça e pescoço. As atividades 

ocorreram na cidade de João Pessoa-PB, no período de setembro a novembro de 2021, 

correspondendo ao semestre 2021/2. 

 

As aulas remotas foram realizadas pela plataforma Google Meet, com a duração de 03:00 

horas. Tal experiência contribuiu na formação dos conhecimentos da morfologia dos sistemas 

e dos planos constituintes das regiões de cabeça e pescoço e de suas funções fundamentais, 

correlacionando forma, localização, função e atuação clínica em Odontologia, favorecendo o 

domínio da linguagem técnica anatômica e fomentando a busca autônoma pelo 

conhecimento na prática clínica. 

 

A metodologia aplicada nas aulas remotas envolveram a realização de estudos dirigidos, jogos 

interativos como por exemplo, o kahoot!, revisões e plantão de duvidas através da plataforma 

virtual. Em contrapartida, nas monitorias práticas realizadas no laboratório de anatomia 

utilizou-se peças anatômicas, roteiros e simulações da prova prática, por meio da identificação 

de estruturas utilizando massas de modelar e alfinetes. 
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2. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

Inicialmente, realizou-se monitorias de forma remota através da plataforma Google Meet, 

onde foi um desafio a adaptação das ferramentas usadas para tornar as aulas lúdicas. Nas 

primeiras semanas foram realizadas monitorias remotas sobre os seguintes temas: Ossos do 

crânio, músculos da mastigação, da expressão facial e supra-hiódeos, articulação 

temporomandibular e nervos cranianos. Durante as revisões foram apresentados slides 

ilustrativos e realizado jogos interativos com o intuito de tornar os momentos de revisão mais 

dinâmicos. Além disso, foram disponibilizados estudos dirigidos semanalmente a fim de 

contribuir com a solidificação dos assuntos abordados. 

 

 Semanalmente os monitores acompanharam as aulas teóricas presencias como forma de 

suporte teórico e didático fornecido pelos professores, garantindo um melhor desempenho e 

segurança na prática da monitoria. Ademais, houve um apoio tecnológico em sala de aula na 

transmissão das aulas online por meio da plataforma zoom, promovendo assistência no chat 

e facilitando a interação. 

 

Além das aulas teóricas, houve um acompanhamento nas práticas presenciais em laboratório 

onde os monitores auxiliaram na demonstração das peças anatômicas. Após a liberação dos 

laboratórios foram realizadas monitorias presenciais, em que foi reforçado a visualização das 

estruturas por meio de simulações práticas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Carvalho e Fabro (2011) explicam, que a monitoria é uma atividade de apoio discente ao 

processo de ensino do professor e de aprendizagem do aluno que apresenta dificuldade em 

determinados conteúdos desenvolvidos em sala de aula. Dessa forma, a relação aluno-

professor-conhecimento é fortemente favorecida pelas atividades de monitoria.  

Principalmente naquelas disciplinas ou atividades em que os alunos apresentam maior 

dificuldade de aprendizagem ou que o professor não consegue dar o atendimento pedagógico, 

individualizado e necessário, em sala de aula. Muitas vezes em função da sistematização da 
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própria disciplina. Assim, o monitor deve ser um aluno selecionado entre os discentes de 

determinado curso de graduação que se submeterem a prova específica, nas quais 

demonstrem capacidade de desenvolvimento em atividades técnico-didáticas de 

determinada disciplina (LINS et. al., 2009).  

 

Dentre as contribuições desta atividade na formação acadêmica dos estudantes de 

odontologia observou-se uma maior segurança dos discentes. Foi relatado que a presença nas 

atividades das monitorias contribuiu para uma melhor execução na realização das avalições 

teóricas presencias. Ademais, a experiência vivenciada pelos monitores contribui de forma 

significativa para seu crescimento acadêmico e pessoal. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Constata-se que a vivencia na monitoria de anatomia de cabeça e pescoço mesmo de forma 

híbrida corrobora na consolidação do desempenho acadêmico dos graduandos, 

proporcionado aos monitores e alunos oportunidades de conhecimentos que contribuirão 

para atuação acadêmica e profissional. Além de auxiliar no desenvolvimento pessoal e 

coletivo dos envolvidos, tornando um ambiente de ensino-aprendizado bastante significativo. 

 

5. ACERVO FOTOGRÁFICO 

 

 

Imagem 1: Jogos interativos 
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Imagem 2: Slide utilizados nos encontros pela plataforma google Meet 

 

 

Imagem 3: Estudo dirigido 
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Imagem 4: Slide utilizado na revisão para a avaliação. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DA MONITORIA DE RECURSOS TERAPÊUTICOS MANUAIS II 

 

Curso do Componente Curricular: Fisioterapia 

Professor(a) Orientador(a):  

Sheva Castro Dantas de Sousa.  

Discente:  

Matheus de Carvalho Chaves 

 

INTRODUÇÃO 

 

A monitoria tem por finalidade, orientar e auxiliar no processo de aprendizagem dos 

discentes. A prática da monitoria promove uma vivência das atividades manuais e também 

estabelece uma relação interpessoal de troca de vivências. O relato tem por objetivo 

descrever a experiência como monitor do componente curricular Recursos Terapêuticos 

Manuais II no UNIPÊ – Centro Universítário de João Pessoa.  

 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

As monitorias são realizadas todas as quintas e sextas no laboratório de fisioterapia da 

instituição. Os períodos envolvidos são o 3 e 4 períodos, onde eles se dividem em grupos de 

15 à 20 alunos para realizamos nossas rodas de conversa e práticas. Essas rodas de conversa 

acontecem sempre no inicio da aula onde busca-se obter o maior número de informações 

obtidas pelos discentes nas aulas ministradas pelos docentes responsáveis; ao modo que vão 

pontuando, as dúvidas sobre aquele assunto são tiradas e pontos importantes são ditas afim 

de acrescentar informações extras e de suma importância. Ao final desse método de 

aprendizagem, os discentes dividiam-se em duplas e eram distribuidos nas macas do 

laboratório e dava-se inicio as práticas onde eram sanadas as dúvidas sobre alguma técnica, 

posicionamento, toque  e velocidade. Foram realizados, também, listas de exercícios para 

fixação do aprendizado e para inserir a linguagem técnica, ampliando o conhecimento sobre 

a nomenclatura clínica.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As atividades realizadas na monitoria trouxeram resultados positivos ao decorrer do semestre 

e a relação interpessoal para com as turmas favoreceu esse aprendizado pois acaba se 

tornando uma conversa simples mas altamente didática e que favorece o desenvolvimento 

dos mesmos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A experiência de monitoria é de suma relevância, visto que esta influencia o crescimento 

profissional, acadêmico e pessoal do monitor; além de servir como ponte na comunicação 

entre os docentes e os discentes na abordagem de ensino e assimilação dos conteúdos 

abordados. 

 

Palavras-chaves: fisioterapia, monitoria, aprendizagem. 
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MONITORIA EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA: DESAFIOS DA ATUAÇÃO NO FORMATO 

REMOTO E PRESENCIAL 

 

Curso do Componente Curricular: Avaliação Psicológica e Práticas Integrativas II 

Professor(a) Orientador(a)  

Kay Francis Leal Vieira 

Discentes: 

Julianne Galindo de Sales 

 

RESUMO E PALAVRAS CHAVES: Avaliação Psicológica; Psicoavaliação; Monitoria  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O projeto de monitoria é uma atividade que visa apoiar na construção dos processos de 

ensino-aprendizagem durante a graduação, bem como, promove a preparação para a 

formação docente (LIRA, 2015). Desta forma, o intuito de me engajar no projeto era além de 

me preparar para formação docente, aumentar minha experiência na área de Avaliação 

Psicológica.  

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A pandemia do COVID-19 iniciada em 2020 trouxe adaptações em vários âmbitos da vida 

social, incluindo a área acadêmica. Sendo assim, com o fechamento das universidades, e o 

formato das aulas remotas, o projeto de monitoria teve que ser adaptado também. Agora, 

com o avanço da vacinação e os decretos vigentes, as aulas em formato presencial estão 

retornando, bem como a monitoria presencial. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Promover uma formação para prática docente; ampliar conhecimentos e experiências na área 

da avaliação psicológica.  
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1.3 METODOLOGIA 

 

A disciplina apresenta seu conteúdo em dois estágios; no primeiro predomina a teoria, com 

uma breve revisão da introdução da avaliação psicológica, características da avaliação, tanto 

com crianças e adolescentes quanto com idosos. Enquanto que no segundo, com uma 

predominância mais prática, são apresentados testes para os alunos que devem elaborar um 

laudo psicológico como forma de avaliação, além da atividade avaliativa.  

 

No formato remoto a monitoria ocorreu através de: acompanhamento das aulas síncronas, 

atualização de frequência, plantões semanais de dúvidas, suportes na elaboração dos laudos, 

elaboração de atividades de revisão, e qualquer apoio que a professora necessitasse durante 

a aula ou relacionado a disciplina.  Já no formato presencial, essas atividades permanecem, 

além da possibilidade de aplicação e correção de testes na sala de aula, e reposição destes 

mesmos testes para os alunos que não compareceram às aulas.  

 

2 DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

Minhas atividades como monitora de Avaliação Psicológica II se iniciaram no começo de 2020, 

portanto, já em um contexto de pandemia. Era notável que além de os alunos terem um certo 

prejuízo no rendimento de aprendizagem,  justamente por não estarem tendo contato direto 

com os testes, a experiência de monitoria não era tão enriquecedora quanto no modelo 

presencial, na qual era possível  aplicar o teste e ajudar a corrigi-lo. Somente no segundo 

semestre de 2021  as aulas recomeçaram de forma presencial, porém já é possível observar 

como a aprendizagem dos alunos se dá de forma mais clara, e a experiência como monitora é 

mais profunda.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

É possível afirmar que minhas expectativas e experiência concreta estão alinhadas. Levando 

em consideração a pandemia, um momento de muita turbulência, considero que foi possível 

superar de forma que agora, no modelo de monitoria presencial possuo experiência para me 
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sentir segura. Foi de fato um grande desafio, mas conto com a experiência de monitora nos 

dois formatos. Ressalta-se ainda como resultado a afirmação do meu interesse na prática 

docente. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluo que o projeto de monitoria vem sendo uma experiência bastante enriquecedora na 

minha formação, foi oportunizado não somente experienciar a prática docente como 

aprofundar conhecimentos na área de interesse, além de compreender a flexibilidade que se 

faz necessária para ser professor.  

 

5 ACERVO FOTOGRÁFICO 

 

 

Foto: Aula síncrona sobre Avaliação de Idosos em 01/10/21 
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Foto: Aula presencial sobre Teste BPA em 24/09/2021 
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MONITORIA EM FISIOTERAPIA CARDIOPNEUMOFUNCIONAL NO ENSINO PRESENCIAL EM 

TEMPOS PANDÊMICOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Curso do Componente Curricular: Fisioterapia 

Professor(a) Orientador(a):  

Pollyana Soares de Abreu Morais 

Natália Herculano Pereira  

Francisco de Assis Duarte Miguel 

Andréia Carla Brandão da Costa Santos 

Discentes: 

Kaio Emanuel de Souza Nunes 

 

Durante atual pandemia por coronavirus, patologia de acometimento respiratório, 

cardiovascular e renal, houve necessidade de implementação do isolamento social no Brasil 

pela alta disseminação e mortalidade da doença, o que interrompeu o ensino presencial nas 

instituições de ensino superior. Entretanto, com o avanço da vacinação em território nacional 

e redução do número de casos e óbitos por covid-19, houve flexibilização das medidas de 

contingenciamento, possibilitando retorno gradual ao ensino presencial, sendo necessária 

readequação do ambiente de ensino-aprendizagem frente a nova realidade.  

 

O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência do monitor de fisioterapia 

cardiopneumofuncional 2 no ensino presencial durante pandemia. No que tange o 

componente curricular de cardiopneumofuncional 2 do curso de fisioterapia do Unipê, as 

aulas ocorrem de forma presencial uma vez por semana, onde são ministrados os conteúdos 

referentes a matriz curricular e os alunos realizam sua prática assistida na clínica escola da 

instituição, podendo acompanhar diversos casos clínicos durante o processo. Deste modo, a 

inserção do monitor nesse contexto, conforme acordado com professores, se dá através de 

sua participação durante as aulas ministradas, acompanhando também os atendimentos 

realizados pelos alunos, de forma a dar suporte em caso de dúvidas e auxiliar os professores 

em eventuais necessidades, zelando também pela saúde dos pacientes, alunos e corpo 

docente ao incentivar práticas de prevenção propostas pela instituição como utilização de 
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equipamentos de proteção individual, distanciamento social e higienização frequente de 

objetos e superfícies de contato.  

 

Como forma de sanar qualquer dificuldade encontrada pelos alunos em relação aos conteúdos 

abordados em sala de aula e durante a pratica clínica ou ainda algum desnivelamento em 

relação aos conhecimentos necessários aos estudantes em tal período de graduação, o 

monitor ainda realiza plantões de dúvidas duas vezes por semana, sendo uma vez em 

ambiente virtual, onde se aborda conteúdos teóricos através de metodologia ativa com 

estudos dirigidos, sala de aula invertida, chuva de ideias, discussão de casos clínicos e revisão 

de assuntos base. Ainda é realizado um plantão de duvidas presencial semanalmente, sendo 

este momento voltado a prática de técnicas, manuseio de equipamentos de avaliação e 

tratamento e revisão de testes específicos a área.  

 

A experiência como monitor durante retorno as atividades presenciais propiciaram um 

aprimoramento das competências de ensino, aprofundamento e experiência sobre os 

assuntos abordados, bem como se configurou em um desafio, exigindo assim criatividade e 

capacidade de adaptação ao cenário atual, bem como lidar com diferentes formas de 

aprendizado. As monitorias ainda proporcionaram aos alunos do componente curricular em 

questão um suporte para que pudessem treinar os conhecimentos técnicos adquiridos até o 

momento, correlacionando-os com os assuntos vistos em sala, com as práticas clinicas e 

servindo como um local de nivelamento de conhecimento, onde os mesmos se sentiam 

confortáveis para compartilhar suas dúvidas e conhecimentos, de forma a agregar de forma 

positiva aos plantões de dúvidas, onde foi possível observar uma maior adesão as monitorias 

ao longo do tempo, demonstrando assim sua efetividade e importância tanto para os alunos, 

professores do componente e monitor. 

 

Palavras-chave: Fisioterapia, Monitoria, Pandemia. 
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ACERVO FOTOGRÁTICO 

 

Figura 1: Monitoria ministrada através de ambiente virtual. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Figura 2: Monitoria ministrada presencialmente em laboratório da instituição. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Figura 3: Participação no treinamento de avaliação respiratória. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 
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Figura 4: Participação no treinamento de avaliação respiratória. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Figura 5: Participação na aula presencial sobre doença arterial coronariana.

. 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 
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A IMPORTÂNCIA DA LIGA DE ANATOMIA DE CABEÇA E PESCOÇO NA FORMAÇÃO 

ACADÊMICA DOS DISCENTES: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Cursos dos integrantes da Liga: Odontologia 

Professor Orientador: Leonardo Henrique Cavalcante 

Discentes:  

Emilly Victoria Ramos de Assis 

Larissa Lopes de Lima 

Matheus Medeiros de Souza 

Savanna Avelar de Macedo Ferreira 

Vinícius Targino Gomes de Almeida 

 

RESUMO: 

 

O presente relato de experiência visa descrever a vivência da liga acadêmica de anatomia de 

cabeça e pescoço, vinculada ao centro universitário de João Pessoa- UNIPÊ. Compreende-se 

por liga acadêmica uma modalidade de ensino e aprendizagem que contribui na formação 

acadêmica, dessa forma, será apresentada a importância da liga no desenvolvimento 

acadêmico do discente.  

 

Palavras-chaves: Educação em saúde, anatomia, ensino 

 

1. INTRODUÇÃO:  

 

A Liga Anatomia Cabeça e Pescoço fundada pelos alunos do curso de Odontologia do Centro 

Universitário de João Pessoa tem como objetivo abordar de forma multidisciplinar aspectos 

da disciplina de Anatomia de Cabeça e Pescoço enfatizando a correlação com as diversas 

especialidades odontológicas, a fim de desenvolver nos ligantes competências para serem 

aplicadas além da grade curricular, por meio da realização de atividades abordando três eixos 

ensino, pesquisa e extensão. A liga empenha-se em despertar nos graduandos a habilidade 

em dominar os aspectos anatômicos aplicados no âmbito clínico.   
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1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO: 

 

O relato trata-se da importância da vivência da liga acadêmica para o desenvolvimento 

acadêmico e segurança profissional. Dessa forma, constituem atividades extracurriculares de 

grande importância a fim de complementar a formação dos discentes, favorecendo maior 

garantia na consolidação do conhecimento.  

 

1.2 OBJETIVOS: 

 

A Liga de Anatomia de Cabeça e Pescoço do Centro Universitário de João Pessoa tem como 

principal objetivo a discussão de temas importantes para o estudo da anatomia topográfica 

de cabeça e pescoço entre os discentes internos e externos, que concluíram o componente 

curricular, além de proporcionar a discussão e correlação clínica de diversos temas, trazendo 

uma visão prática-clínica acerca dos assuntos estudados 

 

1.3 METODOLOGIA  

 

A metodologia desenvolvida pela liga envolve encontros presenciais e remotos realizados 

semanalmente, iniciados no dia 1 de setembro de 2021 nos turnos vespertinos ou noturnos, 

respeitando o calendário acadêmico das instituições. Os encontros realizam o uso de 

metodologias ativas, como por exemplo, aulas expositivas, discussões de casos clínicos, Brain-

ups, palestras, disponibilização de materiais (slides, artigos científicos, apostilas, manuais, 

estudos dirigidos). A liga conta com o auxílio de profissionais da área para o desenvolvimento 

das atividades 

 

2. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA  

 

Inicialmente foi realizada a apresentação da liga, evidenciando os objetivos e a metodologia 

que seriam utilizadas, além de um momento dinâmico entre os ligantes. No segundo encontro, 

foi explorado um tema de grande importância para o cirurgião dentista, o Barotrauma Dental. 

Em seguida, foi desenvolvido em duas etapas o Brain- up, no qual a primeira consistiu na 
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leitura de um artigo e a resolução de questionamentos relacionados ao caso clínico, na 

segunda etapa, houve a confecção de um material/slide para apresentação e discussão 

presencial. Além disso, houve a disponibilização de manuais a fim de contribuir com a 

processo de aprendizado.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O primeiro registro de liga acadêmica no Brasil data de 1920, com a criação da Liga de 

Combate à Sífilis na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). Desde então, 

as ligas acadêmicas têm crescido em número nas universidades brasileiras de maneira 

significativa, a experiência com a liga de anatomia de cabeça e pescoço dentro da graduação 

tem, de fato, grande importância, uma vez que a constância com o aprendizado da disciplina 

garante uma consolidação mais sólida do conhecimento. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A LACAPE contribui na prática por meio de uma visão multidisciplinar com a consolidação dos 

conhecimentos teóricos e práticos curriculares e extracurriculares adquiridos na liga e permite 

a segurança na atuação do futuro profissional a ser formado mediante uma maior segurança 

na compreensão dos conhecimentos anatômicos.  

 

5. ACERVO FOTOGRÁFICO 
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Imagem 1: Encontro para aula sobre barotrauma dental 

 

Imagem 2: Grupo para confecção de trabalho científico 
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Imagem 3: Apresentação de caso clínico do Brain Up 

 

Imagem 4: Grupo para confecção de trabalho científico 
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Imagem 5: Palestra sobre infecções odontogênicas 
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A IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO GRUPO DE ESTUDO DENTRO DA LIGA 

ACADÊMICA 

 

LIGA ACADÊMICA/GRUPO DE ESTUDO/GRUPO DE PESQUISA 

Cursos dos integrantes do Grupo/Liga: Enfermagem 

Coordenadora: Hebe Janayna Mota Duarte Beserra 

Professores Orientadores: Rozileide Martins Simões Candeia 

Discentes:  

Ana Paula Sales de Araújo 

Anna Carollinne Azevedo Borges 

Angela Mayara de Souza Oliveira 

Cecília Anacleto 

Cíntia Mell Sobrinho Rocha 

Estelita Ferrer de Santana Nunes 

Gabrielly Oliveira de Souza 

Hiasmin Bento Barbosa 

Jessica Souza Lopes da Silva 

Rayanne Bezerra Lopes de Almeida 

Rodolfo Macena Melo 

 

RESUMO:  

Esse texto focaliza sobre a construção e o desenvolvimento do grupo de estudo dentro da liga 

acadêmica e sua importância para a ampliação do conhecimento. Aborda o panorama das 

políticas nacionais que norteiam a assistência da ESF. 

 

PALAVRAS CHAVES: ESF, educação em saúde. 
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INTRODUÇÃO 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Trata-se de um relato de experiência sobre o desenvolvimento de grupo de estudo realizado 

pelos discentes da LAESF (Liga Acadêmica de Enfermagem em Saúde da Família) vinculados ao 

Curso de Enfermagem do Unipê.  

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo do grupo de estudo foi estudar os materiais que se trabalham na ESF e durante os 

encontros debater, abordar as temáticas de maneira didática, clara e com domínio visando 

prestar educação em saúde. 

 

METODOLOGIA 

 

O grupo de estudo se reuniu semanalmente nas salas de aula do EVA (espaço de vivência 

acadêmica) dentro da instituição, foram feitas rodas de conversas que se iniciaram dia 

16/08/2021, referentes aos assuntos propostos dentro do cronograma de estudo previamente 

definido pela diretoria juntamente com a discente orientadora da liga. Foram utilizados para 

elaboração das aulas, slides tendo como referências o ministério da saúde, artigos científicos e 

as políticas que norteiam à ESF. 

 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

Freire (1996) coloca que ensinar, aprender e pesquisar são processos indicotomizáveis, são 

práticas requeridas para a disseminação e produção do conhecimento. 

 

As reuniões iniciaram-se em agosto deste ano, acontecendo de forma semanal, todas as 

sextas-feiras, inicialmente de modo remoto e na sequência migrando para o híbrido. Cada 
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temática era composta por 4 semanas de estudos com os integrantes, para depois realizar 

uma atividade prática.  

 

A primeira temática abordada foi sobre saúde da mulher, a PNAISM foi o assunto escolhido 

para iniciarmos essa jornada, estudamos os princípios e diretrizes dessa política, as 

diversidades entre as mulheres e a proteção e garantia dos seus direitos, dando seguimento, 

estudamos o assunto de legislação do SUS onde abordamos as principais temáticas voltadas 

saúde. posteriormente vimos a PNAISH. E dessa forma podemos em conjunto agregar nossos 

conhecimentos. 

 

Anastasiou e Alves (2004, p.13) dizem que ensinar é “buscar e despertar para o 

conhecimento”, ou seja, ensinar é fazer com que o aluno se aproprie de algo, transformando 

em saber. É esse processo de ensino e aprendizagem que as autoras chamam de “ensinagem”. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esperávamos que o estudo em grupo proporcionasse uma ampliação dos conhecimentos 

sobre a ESF, tanto quanto um crescimento acadêmico e profissional. Nos nossos encontros 

pudemos perceber o quanto o estudo em conjunto agrega de forma positiva por meio da troca 

de experiências, relatos, opiniões diversas mostrando que se aprofundar na discussão e 

estudo nos proporciona mais autonomia e um olhar mais crítico, estimulando a prática da 

oratória, gerando um amadurecimento das relações interpessoais, sociais e culturais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desse modo, percebemos que nós, integrantes da liga, usufruímos de forma satisfatória dos 

estudos em grupo, ao qual ficou perceptível o crescimento e desenvoltura sobre as temáticas 

e o repasse dos conhecimentos posteriormente em nossas ações externas de educação em 

saúde a comunidade. 
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ACERVO FOTOGRÁTICO 

 

 

Momentos de troca de conhecimentos em grupo. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: LIGA ACADÊMICA DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA 

BUCOMAXILOFACIAL 

 

Curso dos integrantes da liga: Odontologia. 

Professores orientadores: Rafael Guedes de Paiva e Karoline Gomes da Silveira. 

Discentes: 

Emanuele Paloma da Costa Brandão 

Cinthya Correia Ribeiro 

Iala Alves Rodrigues 

Maria Eduarda Lima do Amaral 

Mayara Rebeca Martins Viana. 

 

Resumo:  

 

A LACBUCO é uma estratégica extracurricular que promove um aperfeiçoamento teórico e 

prático das atividades repassados em sala de aula. A liga acadêmica de cirurgia e 

traumatologia bucomaxilofacial desenvolve artigos, debates, reuniões, organizações de 

eventos e pesquisa para complementação na área de cirurgia oral, contribuindo assim para 

estabilização dos conhecimentos curriculares e extracurriculares e aumentando a afinidade 

do ligante pela área em questão. 

 

Palavras-chave: Cirurgia Oral; Educação em odontologia; Ligas Acadêmicas. 

 

1 Introdução 

 

As ligas acadêmicas são projetos idealizados por docentes juntamente com discentes, sem fins 

lucrativos, com a intenção de estudar de forma mais profunda uma determinada área do 

conhecimento, desenvolvendo atividades com ênfase no Ensino, Pesquisa e Extensão. 
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1.1 Contextualização 

 

O presente relato descreve as atividades realizadas pelos membros da Liga Acadêmica de 

Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, durante o período de 2021.2, no qual se 

desenvolveram atividades presenciais e online, objetivando complementar e aprofundar o 

conhecimento dos ligantes sobre a área. 

 

1.2 Objetivos 

 

O objetivo será relatar as experiências dos acadêmicos no curso de graduação em odontologia 

no período de 2021.2 da liga de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. 

 

1.3 Metodologia 

 

Os encontros presenciais são realizados no Centro Universitário de João Pessoa – Unipê e os 

virtuais pelo zoom e youtube, com professores orientadores e alunos da própria instituição. 

As atividades tiveram início no dia 11 de junho de 2021, estendendo-se até o final do período. 

São benefícios desse projeto: palestras, aulas práticas, discussão e produção de artigos 

científicos. Além disso, disponibilizamos informações para público em geral na plataforma 

instagram, em linguagem acessível. A liga participou também, durante este período, de evento 

como o OralFaceDay, que consistiu em palestras multidisciplinares e atividades práticas. 

 

2 Descrição da experiência 

 

A Liga de Cirurgia e Traumatologia tem se mostrado um instrumento complementar na 

educação odontológica. Buscando por meio de suas ações não apenas aplicar os 

conhecimentos aprendidos, mas também conferir aos acadêmicos a responsabilidade de 

promover ações que tragam mudanças para a própria universidade e para a comunidade local, 

oferecendo experiências extracurriculares, além de favorecer o trabalho em equipe e 

atividades coletivas, bem como a formação de líderes, atividade essencial a qualquer 

profissional (SANTOS et al., 2019). 
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3 Discussão 

 

A LACBUCO vem atendendo seus objetivos com excelência, uma vez que o interesse dos 

alunos com a disciplina de cirurgia e o aperfeiçoamento em assuntos relacionados são 

decorrentes das ações realizadas. Foi observado um crescimento considerável na questão de 

apresentação de trabalhos e no repertório teórico de todos os alunos, incluindo debates e 

discussões. 

 

4 Considerações finais 

 

Nesse contexto, podemos concluir que participar de uma liga acadêmica agrega bastante no 

currículo do universitário que visa um futuro profissional com base em evidências cientificas, 

proporcionando o melhor para seu paciente. 

 

5 Acervo fotográfico 

 

           

Fig.1 Prática sobre princípios da exodontia 
 



 
 

367 
 

 
Fig.2  Palestra presencial no UNIPÊ, ministrada realizada no evento OralFaceDay por Dra. 
Karoline Silveira. 
 

                    

Fig.3 Palestra presencial no UNIPÊ 

 

 

Fig.4 Apresentação e discussão dos artigos científicos ministrada por Dr. Tony Peixtoto. 
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Fig.5 Instagram da liga no qual são disponibilizadas informações para o público em geral. 
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A IMPORTÂNCIA DA LIGA ACADÊMICA NA PROMOÇÃO DE ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS EM 

SAÚDE  

 

LIGA ACADÊMICA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Cursos dos integrantes do Grupo/Liga: Enfermagem 

Coordenadora: Hebe Janayna Mota Duarte Bezerra 

Professores Orientadores: Rozileide Martins Simões Candeia  

Discentes:  

Ana Paula Sales de Araújo 

Anna Carollinne Azevedo Borges 

Angela Mayara de Souza Oliveira 

Maria Cecília de Souza Anacleto  

Cíntia Mell Sobrinho Rocha 

Estelita Ferrer de Santana Nunes 

Gabrielly Oliveira de Souza 

Hiasmin Bento Barbosa 

Jessica Souza Lopes da Silva 

Rayanne Bezerra Lopes de Almeida 

Rodolfo Macena Melo 

 

RESUMO:  

 

As estratégias de educação em saúde são de extrema importância no que tangem a promoção 

da saúde coletiva e individual, sendo assim, uma Liga Acadêmica faz-se primordial frente essas 

ações. Trata-se de estudo do tipo relato de experiência desenvolvido pelos participantes da 

Liga Acadêmica de Enfermagem em Saúde da Família, tendo como objetivo caracterizar as 

suas vivências através de eventos de promoção à saúde com profissionais da equipe de 

higienização e acadêmicos do Centro Universitário de João Pessoa/UNIPÊ. Através dos 

eventos, os ligantes puderam transmitir informações, bem como, a possibilidade de adquirir 

aprendizados. No processo foram encontradas algumas lacunas existentes no conhecimento 

dos ouvintes acerca dos assuntos abordados, entretanto, os ligantes conseguiram alcançar 

todas as metas antes pressupostas, visando promover bem-estar e qualidade de vida ao 

público-alvo dos eventos. 

 

PALAVRAS CHAVES: Educação em Saúde; Promoção; Liga Acadêmica.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

A educação em saúde é uma das principais estratégias de promoção em saúde na atenção 

básica no Brasil. O reconhecimento de que a saúde tem caráter multidimensional e de que o 

usuário é um sujeito ativo da educação em busca de autonomia em seu cuidado são condições 

essenciais à prática neste âmbito da atenção. Dessa forma, a estratégia educativa em saúde é 

de suma importância, visto que, contribuem para a conscientização individual e coletiva sobre 

sua situação de saúde-doença, estimulando ações que atendam aos princípios do SUS, 

principalmente, no que diz respeito à acessibilidade, equidade, universalidade e participação 

popular (VASCONCELOS et al, 2017).  

 

1.2 OBJETIVOS  

 

Descrever a experiência vivenciada por discentes de Liga Acadêmica (LA) através de eventos 

com ênfase nos profissionais da equipe de Higienização, bem como, os acadêmicos da IEs.  

 

1.3 METODOLOGIA  

 

Trata-se de relato de experiência, construído pelos membros Ligantes dos cursos de 

Enfermagem, vinculados à Liga Acadêmica de Enfermagem em Saúde da Família (LAESF), afim 

de descrever a experiência vivenciada nas rodas de conversa de educação em saúde. O 

período realizado para o presente estudo foi nos meses de Agosto a Outubro de 2021.  

 

2 DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA  

 

Sabe-se a importância de uma LA para a ampliação do conhecimento acerca das temáticas 

abordadas, bem como a robustez do currículo acadêmico discente. A participação em um 

projeto como esse proporciona vivências importantes referentes à elaboração, o 
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planejamento e a execução de eventos e encontros com a comunidade, que recebe as ações 

assistenciais resultantes da construção deste conhecimento. 

 

Outrossim, percebe-se que para a realização de eventos que visam promover educação em 

saúde, está a necessidade de estudar a temática proposta para discussão. Na LAESF, os 

discentes realizam mensalmente encontros com determinado público, no qual serão 

apresentados conteúdos de educação em saúde por meio de rodas de conversa, palestras e 

métodos lúdicos. Tais metodologias estimulam reflexões acerca do autocuidado e estilo de 

vida, possibilitando a redução de agravos futuros, contribuindo, portanto, para a melhora na 

qualidade de vida dos participantes das ações. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Por meio da experiência vivenciada através das estratégias educativas, os ligantes 

conseguiram alcançar com eficiência os diversos temas abordados com o público-alvo. 

Todavia, constatou-se fragilidade de informação dos participantes frente à prevenção de 

doenças e agravos, sendo evidenciado através dos variados questionamentos efetuados. Tal 

fator revela a carência do público-alvo de informação sobre conhecimentos de saúde e 

autocuidado. Diante do pressuposto, ratifica-se o potencial das ações na contribuição para a 

construção do autocuidado individual e comunitário. Sobretudo, destaca-se que as 

metodologias ativas utilizadas pelos ligantes na abordagem das temáticas de cuidado em 

saúde, geraram maior participação e vínculo dos participantes, propiciando o esclarecimento 

de dúvidas e desenvolvimento de aprendizados em grupo. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Estima-se que esse relato tenha contribuído com as problemáticas expostas, sendo de 

extrema importância para direcionar a prevenção de doenças e cuidados à saúde, auxiliando 

na construção de uma visão holística dos ligantes e da equipe acerca de saúde e bem-estar. 
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5 ACERVO FOTOGRÁFICO  

6  

       

Ligantes e Equipe de Higienização do Unipê. 

 

      

Roda de conversa sobre Saúde da Mulher com Equipe de Higienização do Unipê. 

 

 

Dinâmicas lúdicas com ajuda de material prático.  

 

 



 
 

373 
 

7 REFERÊNCIAS 

 

VASCONCELOS. M. I. O.  et al. Educação em saúde na Atenção Básica; Uma análise das  Ações 
com Hipertensos. Revista de APS – Atenção Primária à Saúde, 2017. Disponível em: 
https://periodicos.ufjf.br/index.php/aps/article/view/15943/8283. Acesso em: 08 de 
novembro de 2021.  
 

  

https://periodicos.ufjf.br/index.php/aps/article/view/15943/8283


 
 

374 
 

RELATO DE EXPERIÊNCIA NA LIGA ACADÊMICA DE NEUROCIÊNCIA  

Cursos dos integrantes da Liga: Psicologia  

Professores Orientadores:  Guilherme Jorge Stanford 

Discentes:  

Ana Letícia Rodrigues de Oliveira 

Karen Natyara Cavalcanti César 

Letícia Simplício González Martins 

Lucas Vitorino da Silva 

Rafael Andrade de Menezes 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O presente relato é referente à experiência vivenciada na Liga Acadêmica de Neurociência 

(LANC), vinculada ao curso de Psicologia, do Centro Universitário de João Pessoa, no período 

de 2021.2. A LANC tem como finalidade proporcionar o interesse pelo estudo de temáticas da 

Neurociência, promovendo conhecimento teórico e prático na área, assim como estimular 

produções científicas. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Contribuir na formação do profissional da saúde durante o curso de graduação, aperfeiçoando 

suas habilidades e suas atitudes, buscando uma formação científica, humanista e ética, sem 

ênfase à especialização.  

 

1.3 METODOLOGIA 

 

As reuniões de estudos da LANC são realizadas por meio da plataforma Google Meet, tendo 

encontros semanais nas segundas-feiras, no horário das 18:20 às 19:20, nas quais são 

desenvolvidas discussões acerca de temas da Neurociência. Os encontros são desempenhados 
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pelos diretores da liga, em conjunto com os ligantes, totalizando 19 participantes. Algumas 

das reuniões têm a presença de profissionais palestrantes de diversas áreas da Neurociência, 

como também do professor orientador da liga.  

 

2 DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

A promoção da LANC carrega ricas fontes de experiências e conhecimentos capazes de 

proporcionar aos estudantes uma vivência de grandes aprendizados durante sua trajetória 

universitária, entre inúmeros benefícios, oferece a promoção de ações científicas e sociais 

para o aprimoramento da formação acadêmica e do conhecimento prático, incentivo do 

acesso às publicações científicas da área de neurociência, enfatizando a análise crítica dos 

estudantes, além de despertar o interesse na área da neurociência por meio de grupos de 

estudo, discussões, palestras, simpósios, cursos. Já dizia Paulo Freire (1997) "Quem ensina 

aprende ao ensinar. E quem aprende ensina ao aprender.", baseado nesta citação é possível 

resumir a descrição da experiência de poder fazer parte da LANC, enfatizando assim o ensino 

entre os próprios estudantes e os grandes aprendizados construídos e formados durante essa 

trajetória. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na experiência vivenciada, pode-se dizer que é distinguível da expectativa criada, com um viés 

motivador, visto que o que foi e ainda é experimentado abrange além da área acadêmica, 

permeando relacionamentos intra e interpessoais. Dessa forma, se proporcionou um 

considerável aprendizado, na área das neurociências, no fortalecimento de habilidades sociais 

e questões responsivas, principalmente devido à troca de saberes entre todos os membros, 

delineando uma equidade entre os ali presentes. Um ponto a ser destacado é acerca de certos 

desafios, o mais emergente foi na questão da dinâmica do grupo, para que todos pudessem 

participar de modo ativo, porém nem todos compartilhavam do mesmo pensamento. 
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Por fim, tais encontros estimulam de forma positiva o aprofundamento do que se estuda, e 

entender como esses fenômenos estão presentes no cotidiano, assim aderindo a ideia da 

aplicabilidade.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É possível concluir que os objetivos da Liga Acadêmica de disseminar conhecimento acerca de 

temas da Neurociência, incentivar os alunos nos estudos sobre a área e a inserção em projetos 

científicos alcançou a sua finalidade. A experiência possibilitou um desenvolvimento 

significativo no âmbito acadêmico e proporcionou trocas de vivências enriquecedoras para a 

bagagem científica dos alunos.  

 

5 ACERVO FOTOGRÁFICO 

 

 
Grupo de estudo com uma convidado falando sobre os campos da Neurociência e 

experiências acadêmicas.  
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Grupo de estudo com uma convidada falando sobre Neurociência e a Nutrição.  

 

 
Abertura do semestre 2021.2 com os novos ligantes.  
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Grupo de estudo sobre Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).  

 

 
Grupo de estudo sobre a violência de filmes sob a ótica da neurociência.  
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RELATO DE EXPERIÊNCIA NA DIREÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA LIGA DE TERAPIAS COGNITIVAS 

E COMPORTAMENTAIS 

 

Cursos dos integrantes do Grupo/Liga: Psicologia 

Professores Orientadores: Sandra Helena Mousinho Benevides 

Discentes: 

Julianne Galindo de Sales 

Rayane Tavares da Silva 

 

ESTRUTURA DO RELATO: 

 

RESUMO E PALAVRAS CHAVES:  LIGA ESTUDANTIL. TCC. TERAPIAS COGNITIVAS 

COMPORTAMENTAIS. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A liga acadêmica estudantil de Terapias Cognitivas Comportamentais (LAETCC) tem o objetivo 

de contribuir na formação do corpo discente de forma que possibilita o desenvolvimento de 

estudos específicos para áreas relacionadas às Terapias Cognitivas-Comportamentais. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O presente relato busca trazer a experiência de discentes do curso de psicologia, do Centro 

Universitário de João Pessoa (UNIPÊ), enquanto alunos que, antes participantes, agora fazem 

parte da direção da Liga Acadêmica de Terapias Cognitivas e Comportamentais, assumindo 

outras  

 

responsabilidades. “Existem muitas formas de terapia Cognitivo-Comportamental que 

compartilham características da terapia de Beck, mas cujas contratualizações e ênfases no 

tratamento variam até certo ponto” (BECK, J. S. 2013, p. 22), sendo assim, a direção se dedica 

à elaboração de cronograma de reuniões, organização de palestras com convidados 
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renomados na área da psicologia, e também, comprometendo-se a desenvolver atividades 

dentro da liga, em conjunto com os demais participantes, a fim de promover conhecimento 

sobre as terapias cognitivas e comportamentais, a nível científico, construindo e 

compartilhando saberes através dos estudos realizados e das discussões que emergem, 

gerando aprendizado tanto individual como grupal.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

A experiência permite aos alunos, em uma perspectiva científica, desenvolver estudos e 

discussões acerca das várias abordagens cognitivas comportamentais e contextuais, 

enriquecendo o acervo teórico e contribuindo para prática profissional. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

Os encontros ocorriam de forma virtual, através das plataformas virtuais, mas recentemente 

a modalidade presencial retornou. Atualmente tem-se 12 membros na liga, contando com a 

direção. As reuniões acontecem quinzenalmente, onde são realizadas discussões e estudos 

sobre as terapias cognitivas e comportamentais e temas relacionados. 

 

2 DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

A LAETCC, com intuito de aprofundar conhecimento nas terapias cognitivas comportamentais 

e contextuais, elaborou um cronograma com discussões de estudos, e ainda palestras com 

convidados psicólogos atuantes na área clínica na TCC. Os ligantes relatam a experiência como 

enriquecedora e produtiva pois vai além dos assuntos trabalhados na graduação. Nossa 

compreensão estando agora à frente da Liga realça o relato dos ligantes atuais, e nossa 

concepção também de ligantes enquanto apenas participantes. Demonstra os avanços no 

conhecimento das Terapias Cognitivas e Comportamentais, que foram iniciadas no final de 

2020 como participantes ativas, e agora, desde 2021 como presidente e vice-presidente da 

Liga de TCC. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A experiência evidencia um enriquecimento notório de aprendizado, assim como esperado, 

visto que, tal aprendizado alcança todos, seja a nível individual ou a nível grupal, impactando 

a forma de se estudar e aprender sobre a terapias cognitivas e comportamentais e suas 

aplicabilidades em diferentes contextos, assim como os desafios existentes.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É notável a importância  da experiência na liga no processo de construção do conhecimento e 

amadurecimento na área das terapias cognitivas e comportamentais,  pois além de ampliar o 

conhecimento, torna os participantes futuros profissionais mais bem preparados, com um 

aporte teórico mais rico de forma que amplia as possibilidades de atuação e geram um maior 

preparo frente à situações adversas que se apresentam no cotidiano. Não somente, estar na 

organização da Liga traz uma sensação de realização e experiência válida para discentes 

concluintes dos cursos de Psicologia.  

 

5 ACERVO FOTOGRÁFICO 

 

 

Foto: Encontro remoto com tema de Terapia Cognitiva e Comportamental na infância em 

22/09 
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Foto: Encontro remoto do I simpósio da LANC em  30/09 

 

 

Foto: Encontro remoto com tema de Terapia do Esquema para psicoterapia com casais em  

06/10 
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VIVÊNCIA DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM EM PROJETO DE EXTENSÃO SOBRE 

IMUNIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Cursos dos integrantes do Grupo/Liga: Enfermagem 

Professores Orientadores: Rita de Cassia Cordeiro de Oliveira / Ana Eloisa Cruz de Oliveira  

Discentes:  

Jéssica Marinho Cavalcante 

 Ana Paula Sales de Araújo 

Bruno Daniel Rodrigues França 

João Pedro Gomes Batista  

Victoria Marinho da Costa 

 

RESUMO:  

 

Objetivo: relatar as experiências vivenciadas por acadêmicos de Enfermagem vinculados a um 

projeto de extensão sobre imunização mediante práticas vivenciadas na atenção primária em 

João Pessoa-PB.  Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de experiência, 

elaborado a partir da vivência de acadêmicos de Enfermagem do Centro Universitário de João 

Pessoa-UNIPÊ. Descrição da Experiência: Foi de grande importância, pois nos permitiu realizar 

práticas de vacinação e educação em saúde para os usuários da comunidade do bairro São 

José, na USF Integrada. Resultados e Discussão: Apontaram para a criatividade e compromisso 

dos acadêmicos na condução das ações realizadas tanto as de cunho educativo com 

publicações em redes sociais por meio do Instagram do projeto: 

@projextensaoimunizacaounipe bem como das práticas assistidas sob a supervisão docente 

dos imunobiológicos administrados nos usuários em sala de vacina.  Considerações finais: 

Percebeu-se que o desenvolvimento de atividades educativas sobre imunização trouxe 

autonomia para os discentes, além de proporcionar conhecimento teórico-prático sobre 

temas pertinentes ao calendário nacional de vacinação, normas e procedimentos para o 

manuseio, acondicionamento e administração de vacinas.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Imunização, Enfermagem, Atenção Primária.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A imunização é o método mais eficaz para prevenir e reduzir os riscos de doenças 

imunopreveníveis e de assegurar a diminuição do risco de transmissão entre grupos e 

coletividade. Ela é parte essencial dos programas ocupacionais de controle de infecção no 

setor saúde (BRASIL, 2019). 

 

O enfermeiro como responsável técnico pelo programa de imunização tem papel importante 

no controle das ações na sala de vacina e execução correta de toda política em referência a 

conservação, manuseio, administração e preparo da vacina, condutas frente aos efeitos 

adversos, preenchimento dos impressos, organização de campanhas, capacitação da equipe 

técnica/auxiliar de enfermagem e ações de educação em saúde envolvendo a comunidade 

(QUEIROZ et al, 2009).  

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O projeto extensão Práticas Assistidas e Ações de Educação em Saúde Relacionadas à 

Imunização: Fortalecendo Competências e Habilidades dos Discentes na Atenção Primária 

proporciona ao acadêmico além da experiência, o desenvolvimento de habilidades técnicas. 

Suas ações são predominadas por atividades educativas elaboradas por extensionistas, 

visando oferecer à população uma educação em saúde sobre temas pertinentes à imunização. 

 

A educação em saúde desenvolvida por uma equipe multiprofissional exerce papel 

fundamental na aproximação do profissional com o público, possibilita a troca de 

conhecimento somado a um informe explicativo sobre o processo saúde-doença, apresenta 

característica persuasiva despertando nos indivíduos a prática do autocuidado, prevenção a 

doenças imunopreveníveis, destacando a importância da imunização e seus benefícios para a 

promoção à saúde individual e coletiva (MARQUES et al. 2021). 
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1.2 OBJETIVO 

 

Relatar as experiências vivenciadas por acadêmicos de Enfermagem vinculados a um projeto 

de extensão sobre imunização mediante práticas vivenciadas na atenção primária em João 

Pessoa-PB.  

 

1.3 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de experiência, elaborado a partir da vivência de 

acadêmicos de Enfermagem do Centro Universitário de João Pessoa-UNIPÊ, integrantes de um 

projeto de extensão intitulado: Práticas assistidas e ações de educação em saúde relacionadas 

à imunização: fortalecendo competências e habilidades dos discentes na atenção primária à 

saúde. Realizaram-se as atividades do projeto nos meses de setembro a novembro de 2021, 

em Unidades de Saúde da Família do município de João Pessoa/PB, sob a supervisão da 

coordenadora do projeto. Dentre as atividades desenvolvidas no projeto citam-se: reuniões 

técnicas, pesquisa científica, elaboração de material educativo para postagens semanais no 

instagram, visitas técnicas no Centro Municipal de Imunização e na Rede de Frio do município 

de João Pessoa, práticas assistidas em sala de vacina nas unidades de saúde e elaboração de 

trabalhos científicos sobre a temática do projeto para publicações. 

 

2 DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

Foi de grande importância, pois nos permitiu realizar práticas de vacinação e educação em 

saúde para os usuários da comunidade do bairro São José, na USF Integrada. Mediante uma 

agenda de atividades, foi possível realizarmos registros em cartões de vacina e no sistema de 

informação para cadastro de vacinas aplicadas em usuários, observar a dinâmica de trabalho 

da equipe de enfermagem na sala de vacina. Realizaram-se também discussões em equipe 

sobre o que vivenciamos em cada prática assistida nos serviços, com reflexões sobre o quanto 

é relevante à atuação do enfermeiro no programa de imunização. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Apontaram para a criatividade e compromisso dos acadêmicos na condução das ações 

realizadas tanto as de cunho educativo com publicações em redes sociais por meio do 

Instagram do projeto: @projextensaoimunizacaounipe bem como das práticas assistidas sob 

a supervisão docente dos imunobiológicos administrados nos usuários em sala de vacina.  

 

Vale destacar que a promoção em saúde oferecida pelo projeto de extensão trouxe uma 

autonomia maior de como funciona a assistência do profissional enfermeiro na sala de vacina 

e seus pontos negativos e positivos, tendo em vista que na graduação temos uma realidade 

totalmente diferente do que está sendo vivenciada na prática executada pelos acadêmicos 

em Unidade Básica de Saúde. Proporcionou aos acadêmicos criatividade na construção de 

conteúdos educativos, estratégias na prestação de serviços e uma ampliação do 

conhecimento em relação aos temas pertinentes à imunização. No entanto, um dos desafios 

apresentados em algumas ocasiões é a dificuldade de interação com o público, falta de 

insumos em algumas Unidades de saúde. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebeu-se que o desenvolvimento de atividades educativas sobre imunização trouxe 

autonomia para os discentes, além de proporcionar conhecimento teórico-prático sobre 

temas pertinentes ao calendário nacional de vacinação, normas e procedimentos para o 

manuseio, acondicionamento e administração de vacinas. Vale ressaltar, que o projeto de 

extensão foi uma ferramenta ímpar no aprimoramento da formação acadêmica dos futuros 

enfermeiros. 
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RESUMO 

 

Contextualização: O relato de tem como principal perspectiva a prática de educação em saúde 

e humanização dentro do ambiente intra-hospitalar no qual estão vinculados discentes do 

Centro Universitário de João Pessoa – Unipê. Objetivo: Descrever a experiência vivenciada no 

ambiente intra-hospitalar, na perspectiva de conscientizar os discentes vinculados a observar 

o cliente em toda a sua totalidade, visando assim uma atendimento mais humanizado. 

Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, a fim de relatar os conhecimentos 

adquiridos no ambiente hospitalar proporcionando momentos lúdicos e descontraídos a fim 

de suavizar sua condição real. Descrição da experiência: Os discentes buscaram alcançar, 

durante a experiência, o cuidados humanizados aos clientes que se encontram internos nos 

serviços de saúde. Resultados e discussão: Foi observado uma grande participação e 

contribuição do público alvo e maneira que com a realização de músicas e entrega de elogios 

eles se sentiram confortáveis no ambiente inseridos. Considerações finais: Nota-se o quanto 

os discentes e clientes foram beneficiados com a visita. Abrangendo assim, a visão e 

consciência sobre saúde, cuidados e perspectivas com relação a forma que o outro se sente. 

 

Palavras chaves: Educação em Saúde, Humanização. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Sabe-se que o ambiente hospitalar comumente irá gerar, em diversas pessoas, um sentimento 

de agonia, angústia e de incertezas, pois sabe-se que normalmente o vínculo a este ambiente 

ocorre por vezes em situações delicadas para o paciente (MOHER D et al, 2009). Desse modo, 

o projeto tem como principal perspectiva a prática de educação em saúde e humanização 

dentro do ambiente intra-hospitalar no qual estão vinculados discentes do Centro 

Universitário de João Pessoa - Unipê. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Descrever a experiência vivenciada no ambiente intra-hospitalar, na perspectiva de 

conscientizar os discentes vinculados a observar o cliente em toda a sua totalidade, visando 

assim um atendimento mais humanizado. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um relato de uma experiência, descrito por discentes vinculados ao projeto dos 

cursos de Enfermagem, Medicina, Fonoaudiologia e Fisioterapia, afim de relatar a experiência 

adquiridas no ambiente hospitalar proporcionando momentos lúdicos e descontraídos afim 

de suavizar sua condição real. O presente estudo foi realizado nos períodos de Outubro a 

Novembro de 2021. 

 

2 DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

Inicialmente, sabe-se a importância de um discente acadêmico em saúde estar inserido 

arduamente em projetos vinculados a instituição de ensino, pois, além da necessidade de 

aprendizado e crescimento profissional e pessoal, existe a necessidade de se comprometer 

com o cuidar de vidas humanas, para isso, compreende-se a importância do 
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comprometimento eminente que deverá existir entre o discente e a população. Desse modo, 

a importância de compreendermos a diversidade de uma população e observarmos a sua 

totalidade, faz com que o discente possa ter um olhar mais acurado acerca do cuidado 

humanizado, que está composto por um conjunto de ações e de uma postura ética que 

deverão ser adotadas, a exemplo da empatia, do respeito, da integralidade, equidade e 

sororidade.  

 

Outrossim, sabe-se que para estar na linha de frente ao cuidado beira leito, além de adotar 

essas medidas anteriormente citadas, existe a importância de estar preparado para vivenciar 

a vulnerabilidade de uma pessoa que você não conhece e se comover com a sua dor afim de 

introduzir métodos lúdicos e didáticos de modo que esse paciente receba naquele momento 

um conforto, visando assim sua saúde biopsicossocial. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Diante do que vem sendo elaborado e planejado o projeto humaniza Unipê tem sempre uma 

perspectiva de estar promovendo humanização dentro do ambiente intra hospitalar para os 

pacientes e também profissionais. No entanto, foi observado uma grande participação e 

contribuição do público alvo e maneira que com a realização de músicas e entrega de elogios 

eles possam se sentir confortável no ambiente inseridos. Além disso, nos extensionista 

podemos aprender e ter mais autonomia com a temática e o ambiente a qual vem sendo 

realizado a ação. Vale ressalta, nos inícios houve pequenos desafios que era controlar a 

timidez e como os encontros acontecem os pequenos deslizes foram ficando de lado 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Deste modo nota-se o quanto nós alunos somos benefícios em vivenciarmos momentos tão 

singulares junto aos clientes que se encontram internos nos serviços de saúde. Abrangemos 

nossa visão e consciência sobre saúde, cuidados e perspectivas com relação a forma que o 

outro se sente e ampliamos como podemos dinamizar o contexto que venhamos a nos 

deparar para deixarmos rastros positivos com nossas visitas. 
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