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A Revista de Extensão Unihorizontes é uma publicação eletrônica do Centro Universitário 
Unihorizontes – Pró-Reitoria de Graduação e de Extensão tendo como objetivo básico 
articular o ensino e a pesquisa com as demandas da sociedade, possibilitando o intercâmbio 
de práticas, reflexões e resultados de ações de extensão desenvolvidas pela comunidade 
acadêmica, por meio de uma rede ampla e diversificada de atores e instituições sociais 
beneficiadas, além de desenvolver novas formas de saberes e conhecimento. Cada volume 
corresponde a um ano e possui dois números, um por semestre.
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A revista de Extensão Unihorizontes, publicada pelo Centro Universitário Unihorizontes – 
Pró-Reitoria de Graduação e Extensão, tem como objetivo apresentar à sociedade atividades 
de extensão universitária, desenvolvidas no Unihorizontes, bem como a sua integração com o 
ensino e a pesquisa. 

Com uma publicação semestral, a Revista de Extensão Unihorizontes utiliza dos canais de co-
municação online para tornar público os resultados alcançados, seja pela sua atuação como 
estratégia de aproximar os conteúdos abordados em sala de aula com a prática e a realidade 
vivida pelos diversos segmentos da sociedade, seja pela necessidade de tornar mais claro o 
papel da academia no contexto regional. 

A extensão universitária constitui-se como espaço privilegiado para o desenvolvimento e a 
disseminação do conhecimento ao propiciar a ruptura com a visão de que a universidade é 
o único espaço de construção do conhecimento. À medida em que se avança para além dos 
limites da academia, amplia-se a interação entre as instituições acadêmicas e os demais seto-
res da sociedade, propiciando uma onda ampliada de conhecimentos.

A extensão universitária no Unihorizontes compreende o desenvolvimento das funções 
sociais e transformadoras de uma instituição de ensino com intuito de promover o desenvol-
vimento social e local, fomentar projetos e programas que levem o conhecimento para além 
dos muros que cercam o meio acadêmico. 

O Centro Universitário Unihorizontes, a partir desse contexto, busca realizar mudanças na 
própria Instituição, envolvendo a comunidade acadêmica, alunos, professores e técnico-ad-
ministrativos, na reflexão e reconstrução de práticas tanto nas atividades acadêmicas quanto 
sociais, econômicas e culturais, retroalimentando-se, transformando-se juntamente com a 
região na qual está inserida, e vem se destacando pela qualidade dos projetos de extensão 
publicados, apresentando relatos de experiências e pesquisas realizadas, a partir de vivências 
que integram o ensino, a pesquisa e a extensão.

A Revista de Extensão Unihorizontes está construindo sua notoriedade na prática da dissemi-
nação do conhecimento, com a formação de um núcleo editorial qualificado, que acompa-
nha os avanços que vem sendo feitos para dinamizar o processo de publicação online, com 
rigor na escolha dos projetos.

Esta edição traz as atividades de extensão promovidas pelo Unihorizontes, por meio de seus 
núcleos jurídico, socioassistencial e fiscal, bem como cursos e eventos destinados à socieda-
de em geral, além de entrevistas com grupos de alunos contando experiências vivenciadas na 
extensão e resultados de Projetos realizados com a comunidade. 

Assim, com a edição do segundo número, a Revista de Extensão Unihorizontes vem nos opor-
tunizando aproximar das ações que estão sendo desenvolvidas na Instituição. Por isso, convi-
do-o a tornar-se um leitor dessa publicação, a observar as diversas experiências vivenciadas 
nas diferentes áreas do conhecimento e, quem sabe, despertar o seu interesse em divulgar 
aquilo que faz, em sintonia direta com as comunidades colocando em prática a interdiscipli-
naridade como forma de superar a visão fragmentada do mundo. 

Boa leitura!

Prof. Rogério Naves Rezende
Vice-Reitor do Centro Universitário Unihorizontes

EDITORIAL
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EXTENSÃO NO UNIHORIZONTES 
A CAMINHO DE 2020

O Centro Universitário Unihorizontes encara as 
atividades de extensão como instrumento ade-
quado para difundir o conhecimento produzido, 
além de prestar serviços complementares às de-
mandas específicas dos diversos segmentos da 
sociedade e também como forma de produção 
de conhecimento. 

A Resolução nº 7, de 2018, preconiza que a Exten-
são na Educação Superior Brasileira é a atividade 
que se integra à matriz curricular e à organiza-
ção da pesquisa constituindo-se em processo 
interdisciplinar, político educacional, cultural, 
científico e tecnológico, que promove a interação 
transformadora entre as instituições de ensino 
superior e os outros setores da sociedade. 

Assim, estamos prontos para começar a atender 
a Resolução nº 7 de maneira integrada, comple-
mentar e transdisciplinar. 

Os estudantes de todos os cursos oferecidos 
pelo Unihorizontes deverão cursar, a partir do 
1º semestre de 2020, uma disciplina para maior 
conhecimento e compreensão do papel da exten-
são na sua formação profissional. 

Os cursos de bacharelado terão, também, uma 
disciplina referente à diversidade na sociedade 
brasileira, finalizando-a com uma prática de 
extensão. 

Também teremos mais Projetos de Extensão, 
ao longo dos cursos, estamos trabalhando com 
um novo conceito “sala”, que não mais se limita 
ao espaço físico tradicional de ensino apren-
dizagem, integrando espaços dentro e fora do 
Unihorizontes, aprendendo um processo real da 
construção da formação profissional responsável 
e comprometida com a realidade local.

E ainda inovamos, na forma de realização das 
atividades complementares exigidas para cada 
curso agregando a obrigatoriedade da extensão. 

A nossa proposta de cumprimento das atividades 
de extensão não está finalizada, trata-se de um 
processo de construção continua, reflexiva, ino-

vadora que se alicerça na experiência realizada e 
nos resultados obtidos. 

O eixo pedagógico clássico constituído pelo mo-
delo de relação “estudante-professor” passa a ser 
mais amplo onde os nossos estudantes deixam 
de ser meros receptáculos de um conhecimento 
validado pelo professor para serem partícipes do 
processo de construção de sua formação, reali-
zando de forma integrada atividades de ensino, 
pesquisa e extensão por meio da relação “estu-
dante-professor-comunidade”. 

Prof.ª Dr.ª Marlene Catarina de Oliveira Lopes 
Melo
Reitora do Centro Universitário Unihorizontes

Estudantes deixam de ser meros receptáculos do conhecimento

Grupo: Alexsandro Pires Cândido; Ana Flavia Berthouldo da Silva; 
Edirlane de Souza Santos; Lafaiete Miro Batista Pereira; Stefany Duarte 
Prates Gonçalves

Grupo: Camila Vieira da Silva; Carla de Paula Ferreira; Carolina Rodri-
gues de Souza; Daniel Oliveira de Assis; Marcela Ferreira dos Santos
Marta Andreza dos Reis Santos

Extensão: “integrando espaços dentro e fora do Unihorizontes”
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UNIHORIZONTES 
EM AÇÃO
Resultados do NAF – Núcleo de Apoio 
Contábil e Fiscal 

No 1º semestre de 2019, os alunos do Nú-
cleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), sob a 
orientação da profa Adelaide, realizaram 787 
atendimentos, sendo 323 na Unidade Barrei-
ro e 464 na Unidade Santo Agostinho. 

Deste total de atendimentos, 86% foram de-
mandas para elaboração do IRPF e regulari-
zação de CPF. Os demais (14%) referem-se a 
atendimentos dos contribuintes do Microem-
preendedor Individual relativo a constituição 
de empresas pelo MEI, tais como:

• baixas dos CNPJs referentes ao MEI, parce-
lamento das dívidas provenientes de débitos 
perante a Receita Federal, emissão das guias 
DAS proveniente da atividade do MEI, elabo-
ração da Declaração do MEI;
• isenção de tributos para portadores de ne-
cessidades especiais;
• baixa de CNPJ inativos; e
• orientação aos contribuintes referente ao 
Microempreendedor Individual.

Atuação do NAS - Núcleo de Assistência 
Social
No 1º semestre de 2019 o Núcleo de Assistên-
cia Social (NAS), totalizou 120 agendamen-
tos, com 73 atendimentos efetivados.

O perfil etário da maioria (58%) dos atendi-
dos é acima de 50 anos.

A maioria (72%) dos atendidos possui renda 
mensal de até 3 salários mínimos no valo 
vigente.  

76% dos atendidos não recebem nenhum 
tipo de benefício. 

Foto: arquivo do Unihorizontes

Fonte: Relatório NAS

Fonte: Relatório NAS

Alunos da disciplina do NAF durante atividade

Fonte: Relatório NAS



Convênios com instituições da comuni-
dade belorizontina

O Núcleo de Assistência Jurídica do Centro 
Universitário Unihorizontes possui Termo 
de Cooperação técnica com o Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais (TJMG), publicado no 
Diário Oficial Eletrônico, cujo objeto é a insta-
lação do Juizado de Conciliação e Mediação.
Destaca-se, também, o Termo de Parceria 
com o Centro de Apoio a Portadores de Cân-
cer e os Termos de Parceria com o Conselho 
Tutelar Centro-Sul, Nordeste, Norte, Barreiro 
e Noroeste.

Projeto “Foco no Idoso” realiza 
atividades no Barreiro  

Aconteceu no dia 25 de maio, na Unidade 
Barreiro, o evento “Unihorizontes Aberto 
ao Idoso” com atividades gratuitas para a 
população idosa de BH. Houve atendimentos 
na área da saúde e dicas para uma vida mais 
saudável para esse público, tais como afe-
rimento de pressão, pesagem, medição da 
glicemia, orientação para obtenção de maior 
longevidade e qualidade de vida, medição de 
circunferência abdominal, dicas de oftalmo-
logista para cuidados com os olhos, técnicas 
de relaxamento, massoterapia, entre outros.

NAJ – Núcleo de Assistência Jurídica em 
números

O Núcleo de Assistência Jurídica (NAJ) finali-
zou o 1º semestre de 2019 com 354 pastas 
ativas, sendo 325 com ações ajuizadas. As 
demais pastas estão em análise para encami-
nhamento jurídico.

Ao longo do 1º semestre de 2019, foram 
realizados no Núcleo de Assistência Jurídica 
(NAJ) do Centro Universitário Unihorizontes:
• 113 atendimentos a novos clientes;
• 119 processos abertos, sendo 18 proces-
sos de natureza criminal e os demais 101 de 
natureza cível;
• 77 atendimentos com ações em andamen-
to;
• 56 ações judiciais ajuizadas. 

Núcleos do Unihorizontes realizam ativi-
dades externas

O Unihorizontes esteve presente na Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes do Traba-
lho – SIPAT, na empresa Tambasa Atacadistas 
- Tecnologia, Inovação e Logística, localizada 
na Via Manoel Jacinto Coelho Junior, nº 1001, 
em Contagem/MG em junho de 2019, onde 
os núcleos NAJ, NAS e NAF puderam prestar 
assistência na esfera jurídica, social e fiscal.
Destaca-se a presença da Prof.ª Gabriela Dou-
rado Nunes de Lima; da Prof.ª Marcella Paga-
ni (NAJ); do Prof. Juliano Aparecido Almeida 
(NAS) e ex-aluna Talita Conceição Henrique 
representando o NAF.
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A maioria das demandas apresentadas 
(82%) pelos atendidos está relacionada ao 
direito de família.

Fonte: Relatório NAS

Foto: Arquivo Unihorizontes

Foto: Arquivo Unihorizontes

Equipe do NAJ participa de evento



O Centro Universitário Unihorizontes promo-
ve nos meses de setembro e outubro o Proje-
to 50+ que traz um ciclo de atividades gratui-
tas para o público com faixa etária superior 
a 50 anos compreendendo cursos, palestras 
e oficinas. São mais de 20 atividades que 
receberam mais de 400 inscrições. 

“A ideia do Projeto 50+ Unihorizontes nas-
ceu como forma de atender as diferentes 
demandas da população da 3ª idade – cada 
vez mais crescente no Brasil – por serviços 
gratuitos voltados para a promoção do lazer, 
da saúde, da qualidade de vida e do bem-es-
tar”, explica a Reitora do Centro Universitário 
Unihorizontes, Prof.ª Dr.ª Marlene Catarina 
de Oliveira Lopes Melo. Até 2050, um quinto 
da população mundial será composta por 
pessoas com mais de 60 anos, totalizando 
cerca de 2 bilhões de idosos, de acordo com 
a Organização Mundial de Saúde (OMS). O 
Brasil possui a quinta maior população na 
faixa da 3ª idade, segundo dados do Ministé-
rio da Saúde.

“As atividades englobam áreas do conhe-
cimento variadas e vão ao encontro das 
diferentes necessidades vivenciadas na 3ª 
terceira idade nos âmbitos social, cultural, 
tecnológico, financeiro e da qualidade de 
vida”, explica a Prof.ª Marlene Catarina. Infor-
mática segura e simples, viver com saúde e 
envelhecer com prazer, elegância não tem 
idade, educação financeira e orçamento fa-

Unihorizontes promove ciclo 
de atividades gratuitas para 
pessoas da 3ª idade 

miliar, produtos bancários e suas particulari-
dades e entendendo os limites dos planos de 
saúde estão entre os temas que serão apre-
sentados por professores do Unihorizontes e 
profissionais para a população com mais de 
50 anos.

Confira os temas das atividades:
Informática segura e simples
Viver com saúde e envelhecer com prazer 
Filme comentado: E se vivêssemos todos juntos? 
Reorganização financeira
Relacionamento interpessoal 
Oficina: Elegância não tem idade
Oficina: passos básicos de forró 
Educação financeira e orçamento familiar
Filme comentado: Uma lição de vida 
Oficina de interpretação de poesia 
Investimento em mercado de ações 
Produtos bancários e suas particularidades
Alimentação e avaliação de cardápio 
Mercado financeiro e moedas virtuais
Dicas de prevenção e segurança 
Conhecendo os direitos dos idosos 
Inclusão digital: Facebook/Instagram/Whatsapp 
Exercitando a memória: ginástica cerebral 
Oficina: Técnicas de relaxamento
Entendendo os limites dos planos de saúde 
Arranjos com flores permanentes
Maquiagem para mulheres na 3ª Idade 
Saúde mental e qualidade de vida
Envelhecimento com saúde 

Mais informações sobre o Projeto 50+ Uniho-
rizontes você confere na próxima edição da 
Revista de Extensão Unihorizontes. 

08 Revista de Extensão Unihorizontes 

CURSOS E EVENTOS

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES 
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E: Como surgiu a ideia de trabalhar este 
tema? 

R: A nossa orientadora, Prof.ª Gleise Apare-
cida Dutra, sugeriu que trabalhássemos com 
algo relacionado ao 3º setor que, na maioria 
das vezes, são organizações mantidas por 

meio de doações. Pensamos que poderia ser 
um tema interessante, mostrar para a socie-
dade como são aplicados os recursos capta-
dos. Pela facilidade de acesso, escolhemos o 
Hospital da Baleia. 
 

Doações ao Hospital da Baleia: 
divulgando os resultados
O grupo formado pelos alunos Bruno Neri de Oliveira, Helbert Adriano Rosa, Marcela 
de Oliveira Rosário Cruz, Mariana Lindisaen Rodrigues de Oliveira, Pedro Henrique 
Moreira Faria da Silva e Raquel Corlaite Pimenta, do curso de Ciências Contábeis, de-
senvolveu um Projeto de Extensão intitulado “Terceiro Setor: aplicação de recursos em doação 
a empresas”. O objetivo foi promover a transparência e a prestação de contas das doações 
realizadas por clientes do Supermercado Epa ao Hospital da Baleia, instituição mantida pela 
Fundação Benjamin Guimarães, que presta assistência médica e hospitalar para todo o Esta-
do de Minas Gerais. O grupo foi orientado pela Prof.ª Gleise Aparecida Dutra. 

Na entrevista a seguir, os alunos contam como foi a experiência de desenvolver o Projeto. 

Foto: Arquivo Unihorizontes
Alunos Raquel Pimenta, Bruno Oliveira e Marcela Cruz contam como foi a experiência do grupo
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ENTREVISTAS
ALUNOS CONTAM COMO FOI A EXPERIÊNCIA DE REALIZAR O PROJETO 
DE EXTENSÃO
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E: Como foi o processo de planejamento 
do trabalho?

R: A primeira coisa que fizemos foi uma 
reunião com o setor de capitação de recur-
sos, que nos mostrou todas as formas de 
captação do Hospital. Eles nos mostraram 
relatórios de doações arrecadadas nos su-
permercados Epa e como funcionava todo o 
processo. A etapa seguinte foi escolher o que 
levar para a população. Como o Epa já havia 
demonstrado interesse nesse sentido, de 
divulgação dos resultados, optamos por fazer 
o trabalho com foco nessa empresa. 

E: Como foi realizado o Projeto? Quais 
foram as ações?

R: Pensamos em desenvolver um folder 
com a divulgação dos resultados para ser 
entregue para os clientes, mas o Epa já tinha 
esse material pronto. Esse folder foi entregue 
como forma de agradecimento aos clientes, 
juntamente com um bombom. Explicávamos 
como funcionava a campanha de arrecada-
ção, o que era feito com os recursos. Escolhe-
mos as lojas que mais arrecadavam e as que 
menos arrecadavam. Tivemos a percepção 
que naquelas que menos arrecadavam não 
havia tanto empenho das operadoras de 
caixa. Aí fazíamos um trabalho com esses 
funcionários no sentido de conscientizá-los 
da importância, repassávamos as informa-
ções para o Hospital e sugeriamos estratégias 
de ação. 

E: Como foi o processo de pesquisa para 
o desenvolvimento?

R: Essa parte foi mais fácil, pois a Prof.ª Gleise 
Aparecida Dutra, nossa orientadora, é funcio-
nária do Hospital na área de contabilidade, 
então ela disponibilizou várias informações 
como a história do hospital, como são desen-
volvidas as atividades, o balanço patrimonial 
da instituição. Fizemos análise de todas as 
informações, tudo com o embasamento 
teórico visto ao longo do curso. Analisamos o 

que arrecada, o que supre e o que não supre. 

E: Como vocês avaliam a contribuição do 
desenvolvimento desse projeto para a 
formação de vocês? 

R: O importante para nós foi conhecermos 
como funciona o terceiro setor. Trouxe 
conhecimento tanto para o lado pessoal e 
humano quanto para o lado profissional. Co-
nhecer o Hospital, visitar suas dependências, 
conhecer os pacientes, a ala de oncologia, o 
setor de hemodiálise. Isso tudo mexeu muito 
com a gente. Vimos de perto como funciona 
o 3º setor, os funcionários e como é a distri-
buição hierárquica na instituição. 

E: E para a sociedade? Qual a contribui-
ção? 

R: A sociedade teve a oportunidade de 
conhecer de perto o Hospital, o seu trabalho, 
como funciona uma fundação e como são 
utilizadas as doações. Percebemos que havia 
um certo tipo de discriminação das pessoas 
por não acreditarem no trabalho do Epa, 
achando que a empresa lucrava com isso, en-
tão foi uma forma de vencer esse preconceito 
e dar retorno para as pessoas. Acreditamos 
que contribuimos com o Hospital no senti-
do de aumentar as arrecadações. Teve uma 
parte legal que levamos dois pacientes com 
a gente, que contavam suas histórias para as 
pessoas, algumas pessoas se emocionavam. 
Foi um trabalho grandioso que agregou mui-
to em nossas vidas. 

Foto: Autores do projeto/reprodução

Grupo reunido para a ação juntamente com representantes do Hospital

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES 
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E: Como surgiu a ideia de trabalhar esse 
tema no Projeto de Extensão de vocês?

R: Eu, Fernanda, já trabalho com jovens de 
grupos de igreja e tinha essa vontade de fazer 
alguma coisa para ajudá-los nessa questão 
de emprego, eles me procuravam para tirar 
dúvidas porque sabem que trabalho com 
Recursos Humanos. Propus o tema e todas 
do grupo concordaram. 

E: O que vocês acharam da ideia quando 
ela propôs? 

R: Prof. Dr. Marco Aurélio Ramos, nosso 
orientador, queria algo que a gente pudes-
se aplicar o conhecimento que vimos em 
sala de aula. Vimos o diferencial nesse tema 
porque tivemos  a oportunidade de explicar 
para eles as possíveis perguntas em uma 
entrevista de emprego, explicamos as dinâ-

Auxiliando jovens a conquistar 
uma vaga de emprego
O grupo formado pelas alunas Ana Paula Soares Mendes, Fernanda Lourenço Rodrigues 
e Takimura Neves dos Santosdo curso de Administração desenvolveu o trabalho intitulado 
“Projeto de Extensão: entrevista de emprego”. O objetivo foi orientar adolescentes e jovens de 
como se preparar para uma entrevista de emprego. Eles foram treinados em como se compor-
tar; quais os trajes adequados; como funciona uma dinâmica de grupo; e quais os documen-
tos necessários para admissão. O Projeto de Extensão foi realizado na Escola Estadual Pedro 
Evangelista Diniz, localizada no Centro do município de Ibirité. O grupo foi orientado pelo 
Prof. Dr. Marco Aurélio Ramos. 

Na entrevista a seguir, as alunas contam como foi a experiência de desenvolver o Projeto de 
Extensão. 

Foto: Arquivo Unihorizontes

Auxiliar jovens a conquistar uma vaga no mercado de trabalho motivou o trabalho das alunas de Administração
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micas, os possíveis tipos de gerentes que eles 
poderiam encontrar, os estilos de liderança 
mais comuns nas empresas, como lidar com 
cada tipo de chefe, como se comportar em 
uma entrevista, os tipos de roupa, os tipos de 
linguagens coporais e posturas mais adequa-
das, bem como as diferentes dinâmicas de 
grupos. 

Falamos para eles também a respeito do pro-
cesso de recrutamento e seleção, o que pode 
eliminar um candidato no processo seletivo, 
enviamos modelos de currículos para eles. 
Conteúdos que vimos em sala de aula. 

E: Como foi desenvolver o planejamento 
do trabalho? 

R: Foi relativamente fácil, pois eu já trabalho 
na área e tivemos essa matéria, então a gente 
consegue realmente entender como funcio-
na. Eu , Fernanda,  fiz o contato com a escola 
por meio de uma amiga que foi a minha 
ponte com o diretor da escola. Em menos 
de uma semana entre a conversa inicial já 
apresentamos a palestra para eles.  

E: Como vocês avaliam a receptividade 
do Projeto por parte dos alunos? 

R: Foi excelente. Foi ótimo. Na verdade, 
estávamos receosas de que eles não fossem 
prestar muita atenção, já que era uma tur-
ma grande, cerca de noventa adolescentes. 
Tivemos uma preocupação em prender a 
atenção deles. Não houve conversar para-
lelas, eles estavam realmente interessados, 
prestando a atenção, participando das dinâ-
micas e interagindo. Saímos da sala realmen-
te felizes, pois a receptividade foi acima da 
nossa expectativa. 

E: Vocês tiveram algum tipo de feedback 
em relação ao Projeto?

R: A professora que acompanhou a atividade 
e o professor disseram que os alunos ficaram 
maravilhados, que tinham gostado bastante 
e perguntaram se seria possível uma nova 
edição no próximo semestre.  

E: Qual o perfil dos jovens que participa-
ram? 

R: São jovens na faixa etária entre 15 e 17 
anos que moram em Ibirité. Não é uma esco-
la de classe alta. 

E: Como foi o envolvimento dos mem-
bros do grupo?

R: Todos do grupo se envolveram com as 
atividades, cada um ficou responsável por 
apresentar uma parte: introdução, apresentar 
os conceitos, a dinâmica. 

E: Como vocês avaliam a contribuição do 
Projeto para a formação de vocês?   

R: Esse foi um dos melhores trabalhos que 
fizemos ao longo do curso, até mesmo por 
ter esse contato, de poder passar o conhe-
cimento para outras pessoas que precisam. 
A receptividade também foi algo que fez a 
diferença. Foi útil para eles e um aprendizado 
para nós, uma forma diferente de aprender 
do que lemos ou escrevemos. 

E: Como vocês avaliam a contribuição do 
Projeto para a comunidade atendida?

R: Acho que é uma oportunidade para esses 
meninos não chegarem tão despreparados 
em uma entrevista de emprego, por exemplo, 
e com isso ampliar as chances de conseguir 
um bom emprego.  O diretor da escola acei-
tou a ideia de imediato. Ele nos relatou que 
já tinha percebido que essa era uma neces-
sidade dos alunos e que não havia ninguém 
para falar disso com eles. Então, foi uma 
contribuição nesse sentido.  

 

A receptividade foi “excelente”, contaram as alunas

Foto: Arquivo Unihorizontes
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E: Como surgiu a ideia de trabalhar este 
tema no Projeto de Extensão?

R: Eu, Clara, faço estágio no Tribunal de 
Justiça e vejo que existem muitos casos de 
curatela que envolvem idosos em situação 
de vulnerabilidade e rompimento dos víncu-
los. Trouxe esse tema para os meus colegas. 
Pesquisamos a fundo sobre o tema e vimos 
que existem poucas coisas voltadas para o 
idoso. Então, nosso objetivo foi realizar algo 
que atendesse essa demanda. 

E: Como foi a escolha do Lar do Idoso 
Amor Fraterno? 

R: Uma amiga nossa fez a ponte entre o 
grupo e a instituição. Com isso, nós fizemos 
o contato com a assistente social do Lar, 
que foi bastante receptiva. Nós mostramos o 
nosso projeto, visitamos o local e fizemos um 
diagnóstico do funcionamento interno da 
instituição. 

Um olhar atento para a questão 
do idoso
O grupo formado pelos alunos Ananda Cardoso Muniz, Átila Ferrari Protti, Clara de 
Assis Barbosa Pinto, Ingred Wilia Mariana Ferreira, Mirian Cristiane Souza Ribeiro, 
Soraia de Moura do curso de Serviço Social desenvolveu o Projeto de Extensão intitulado 
“A importância do reconhecimento da pessoa idosa como pessoa de direito e o fortalecimento 
de vínculos sociais para os idosos” com a finalidade de realizar um trabalho educativo junto 
aos profissionais do Lar do Idoso Amor Fraterno, localizado no bairro Pindorama, em Belo 
Horizonte. Os objetivos foram fomentar a temática sobre o fortalecimento de vínculos e sua 
importância; elucidar a importância de os idosos institucionalizados terem um bom convívio 
entre eles, e como isso influencia na qualidade de vida deles; debater a importância do outro 
e como a convivência pode ser prazerosa. O grupo foi orientado pelo Prof. Juliano Apareci-
do Almeida. 

Na entrevista a seguir os alunos contam como foi essa experiência. 

Foto: Arquivo Unihorizontes

Átila Protti e Clara de Assis: “passamos a dar mais atenção às pequenas coisas”
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E: Como foi o processo de desenvolvi-
mento do Projeto? 

R: Trabalhamos juntos com o Prof. Juliano 
Aparecido de Almeida, nosso orientador, que 
trouxe algumas ideias e nos deu dicas do que 
era possível ser feito. Todas as ideias eram 
debatidas com o grupo. Uma das integrantes 
do grupo já tinha experiência com programas 
e eventos voltados para idosos, então, isso 
ajudou bastante também. Fizemos várias 
pesquisas em torno das ideias que eram 
discutidas, a partir daí desenvolvemos o 
planejamento. Baseamos-nos no apoio de 
fundações do idoso, no Estatuto do Idoso, fi-
zemos um levantamento do perfil do público 
e, com isso, trabalhamos aquelas políticas 
voltadas para idosos que são pouco conheci-
das. Descobrimos que a pirâmide geracional 
está crescendo e que a nossa cidade, por 
exemplo, não está preparada em termos de 
infraestrutura para isso. 

E: Como vocês avaliam a receptividade do 
Projeto?

R: No Lar do Idoso Amor Fraterno estão ido-
sos de grau dois e três, que são mais depen-
dentes, então, muitos ali não conseguiram 
assimilar de forma concreta o que nós fala-
mos, mas conseguiram absorver por meio 
das dinâmicas e das músicas que utilizamos. 
Tivemos um feedback positivo da institui-
ção que nos contou que depois das nossas 
atividades os conflitos entre os residentes 
diminuíram. Percebemos que é necessário 
trabalhar o fortalecimento de vínculos. 

E: Como esse projeto afetou vocês en-
quanto estudantes e futuros profissio-
nais? 

R: Com esse projeto, acho que passamos a 
dar mais atenção para as pequenas coisas e 
isso é muito importante. Outro ponto posi-
tivo foi ver o sorriso no rosto das idosas e a 
qualidade de vida que elas têm, mesmo com 
debilitação física e intelectual, elas demons-
tram aproveitar a vida como se aquele mo-
mento fosse o último e isso serviu de inspira-
ção para nós que estamos na faculdade. 

Uma outra reflexão é que pudemos perceber 
o quanto a vida é frágil e o processo de enve-
lhecimento é delicado, um simples acidente 
pode mudar toda a nossa progressão de 
vida. Pudemos perceber que o abandono é 
um fenômeno complexo que envolve con-
dições estruturais, familiares e financeiras. A 
institucionalização pode, em muitos casos, 
garantir maior qualidade de vida para o 
idoso. Profissionalmente,  consideramos que 
esse Projeto nos ajudou a pensar nas formas 
de atender os direitos dos idosos: lazer, pre-
vidência, educação e trabalho. Nos ajudou 
a refletir sobre qual é o papel do assistente 
social frente a esta situação. 

Foto: Arquivo Unihorizontes

Foto: Arquivo Unihorizontes

Foto: Arquivo Unihorizontes

Integrantes de grupos no Lar do Idoso

Grupo no dia da apresentação do Projeto

Dinâmica com os idosos 
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1 Introdução

O projeto de extensão universitário consiste 
em incentivar os alunos na elaboração de 
projetos na área em que atuam. Ele gera 
benefícios à determinadas comunidades e 
proporciona ao aluno aplicar conhecimentos 
teóricos na prática, explorar o mercado de 
trabalho com pesquisas em temas do seu 
interesse, possibilitando uma troca de experi-
ências entre a comunidade e o estudante.

O principal motivo para os alunos realizarem 
a extensão é desenvolver a sua criatividade 
direcionando-a para novos projetos, apren-
dendo, aplicando conceitos, conduzindo as 
tendências do mercado de trabalho e, assim, 
adquirindo uma experiência gratificante 
ao levar conhecimento e aprendizado para 
aqueles que necessitam de auxílio na área 
escolhida para a realização do projeto de 
extensão.

Capacitando microempreendedor 
Amanda dos Santos Batista
Bárbara Oliveira de Vasconcelos
Gabriela de Paula Coelho Silva
Gessiane Soares da Silva 
Nathália Monteiro Lage
Orientadora: Profª Gleise Aparecida Dutra | Curso: Ciências Contábeis

Foto: Autores do projeto/reprodução

Alunos realizaram atividade com pequenos comerciantes 

V. 1, Nº 2, Out. 2019
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Dessa forma, este projeto de extensão consis-
te em elaborar uma consultoria para orientar 
os empreendedores de feiras livres informais, 
que possam vir a tornarrem-se microempre-
endedores individuais (MEI), com o objetivo 
de tornarem-se empreendedores com regis-
tro no MEI, desfrutando da formalização e 
dos benefícios oferecidos pelo programa.

O MEI é um programa do governo federal, 
criado em 2008, com o objetivo de regularizar 
o grande número de trabalhadores informais 
e possibilitar alguns benefícios aos trabalha-
dores, desde que esses atendam aos requisi-
tos da LC nº 128/2008. 

De acordo com Cleps (2009), o termo infor-
mal pode representar acontecimentos muito 
distintos, como evasão e sonegação fiscal, 
terceirização, comércio de rua ou ambulante, 
contratação ilegal de trabalhadores assa-
lariados, trabalho temporário, trabalho em 
domicílio e trabalhador avulso.

2 Proposta e Implementação da Inter-
venção

Para a elaboração deste projeto, foi realizada 
uma pesquisa bibliográfica que, conforme 
Silva e Menezes (2001), é aquela formada 
a partir de material já publicado por meio 
de livros, artigos, periódicos e, atualmente, 
também de meios eletrônicos. Sendo assim, 
foram utilizados materiais disponíveis na in-
ternet como leis, decretos, portarias, informa-
ções do site da Receita Federal, entre outros. 
Além dos conhecimentos adquiridos com os 
professores durante o período acadêmico.

O projeto de extensão foi realizado no primei-
ro semestre de 2019, nas cidades de Belo Ho-
rizonte e Caeté, voltado para os feirantes, que 
expõem seus produtos nas ruas, e pequenos 
comerciantes, que podem não ter o conheci-
mento das vantagens de ser um Microempre-
endedor Individual, podendo auxiliá-los no 
desenvolvimento do negócio. 

Foto: Autores do projeto/reprodução

Distribuição de panfletos a feirantes em BH e Caeté 
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3 Resultados da intervenção

Na consultoria direcionada aos feirantes 
de Belo Horizonte e Caeté, procurou-se 
demonstrar as funções e benefícios do MEI, 
trazendo o microempreendedor ao cenário 
econômico-financeiro, envolvendo a contabi-
lidade e os meios de acesso às informações, 
em busca de entender as dificuldades dos 
feirantes diante do MEI.

Foram entregues livretos aos feirantes com 
informações necessárias e resumidas refe-
rentes ao programa de microempreendedor, 
seus benefícios e valores. Após a consultoria 
observamos que as orientações repassadas 
aos feirantes surtiram efeito positivo. 

Ao orientar os feirantes sobre a formaliza-
ção do MEI, notamos que seria uma opção 
vantajosa para eles, pois todo o processo é 
feito de forma prática, gratuita e online, sem 
burocracia, demandando apenas o acesso à 
internet. Os microempreendedores não pos-
suem os conhecimentos necessários para a 
formalização, mas, de imediato, descartam a 
possibilidade de auxílio dos contadores, pois 
os acessos aos intermédios do microempre-
endedor são simplificados. 

Diante dos motivos que influenciaram os 

entrevistados a se formalizarem como mi-
croempreendedores individuais, foi relatado 
que um dos motivos principais para adesão 
ao MEI seria o fato dos custos para manter o 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) 
serem bem menores, uma vez que os tribu-
tos se resumem a uma única guia, de valor 
único, incluindo a contribuição ao Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), as taxas 
unificadas que saem mais barato do que 
manter uma sociedade limitada (LTDA), além 
da obtenção do alvará para manter-se dentro 
da legalidade. 

Com relação às obrigações, os feirantes fo-
ram informados de que a principal obrigação 
do MEI é o recolhimento do Documento 

de Arrecadação Simplificada (DAS), feito 
mensalmente representando todos os tribu-
tos devidos. Outra obrigação é a Declaração 
Anual do Simples Nacional (DASN), que infor-
ma os rendimentos e gastos do negócio que 
ocorreram durante o ano calendário anterior.

Quanto aos benefícios em formalizarem 
como MEI, destacaram-se o baixo custo e a 
facilidade de ser gerado o tributo somente 
em uma guia única, a contribuição do INSS, 
uma vez que pagando a guia já está con-
tribuindo para sua aposentadoria e outras 

Foto: Autores do projeto/reprodução

A consultoria incentivar aqueles comerciantes sem MEI a buscar regularização 
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garantias, o fato de ter burocracia reduzida, 
além de o site do microempreendedor apre-
sentar outros benefícios tais como, linhas de 
créditos especiais, descontos especiais para 
pagamento de mercadorias e apoio do Ser-
viço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE) quanto à capacitação e 
ao aperfeiçoamento de suas atividades.

Foi observado pelo grupo que os feirantes 
em grande proporção possuem conhecimen-
to e são Microempreendedores Individuais, 
além disso, demonstraram ter conhecimento 
diante da tributação do MEI, bem como das 
obrigações a serem cumpridas e dos benefí-
cios a serem gerados. Destaca-se, entretanto, 
que uma pequena quantidade de feirantes 
não tem acesso à essas informações e a 
consultoria prestada serviu como ponto de 
apoio para progredir em uma possível busca 
de se registrarem como MEI.

4 Considerações finais

O assunto abordado neste projeto de ex-
tensão possibilitou maior aprofundamento 
em relação à teoria, à prática, à trajetória 
e aos critérios para o enquadramento dos 
Microempreendedores Individuais, além dos 
benefícios e das dificuldades enfrentadas. 

A trajetória dos Microempreendedores Indi-
viduais até se formalizarem como MEI varia 
de acordo com a atividade, as necessidades 
e as situações nas quais estão inseridos. Os 
motivos que influenciam o enquadramento 
como Microempreendedor Individual são a 
busca pela formalidade, mantendo-se dentro 
da legislação de forma regular; os baixos 

custos dos tributos, uma vez que eles são 
pagos em uma única guia mensal; e a prati-
cidade de se formalizar como MEI, já que os 
procedimentos são simplificados, gratuitos e 
sem burocracia.

Os benefícios dos Microempreendedores 
Individuais variam entre vantagens relaciona-
das à previdência, como aposentaria, auxílio 
doença, auxílio maternidade, auxílio reclu-
são, vantagens com relação às obrigações 
que são reduzidas, resumem-se em tributos 
que são fixos, unificados e a um preço acessí-
vel, que devem ser recolhidos mensalmente, 
a declaração anual simplificada que deverá 
ser enviada uma vez ao ano, contendo os 
rendimentos e os gastos do MEI, com relação 
às notas fiscais a obrigatoriedade é apenas 
para vendas ou prestação de serviços para 
pessoa jurídica.

Foto: Autores do projeto/reprodução

Microempreendedores Individuais não preceberam dificuldades no processo de obtenção do MEI
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Com relação às dificuldades, percebemos 
que os Microempreendedores Individuais 
consideram tanto a adesão ao MEI como as 
obrigações um processo muito simplificado, 
não encontrando dificuldades para se forma-
lizarem e nem para manterem-se dentro das 
obrigações exigidas.

A criação do microempreendedor individual 
auxiliou a economia do país, uma vez que 
reduzir o número de trabalhadores informais 
aumenta a quantidade de tributos recolhi-
dos.

Por meio da consultoria realizada, embasa-
dos pela teoria vista, como crítica apontamos 
que, embora a formalização como Micro-
empreendedor Individual seja um processo 
simples e os entrevistados possuam conheci-
mentos sobre o MEI, os feirantes não possu-
íam todos os conhecimentos que englobam 
essa categoria, mas apenas os conhecimen-
tos que lhe interessam, estando a par de 
informações relevantes sobre o MEI. Outros 
feirantes não possuíam conhecimento do 
MEI, obtendo-o através da consultoria, o que 
fez agregar maior valor à prática realizada.

Ressalta-se ainda que o desenvolvimento 
deste projeto foi muito proveitoso para o 
crescimento profissional do grupo e con-
ciliou grande experiência intelectual que 
acompanhará seus integrantes. Referências

CLEPS, G. D. G. Comércio informal e a 
produção do espaço urbano em uberlân-
dia (MG). Sociedade & Natureza, Uber-
lândia, v. 21, n. 3, dez. 2009. Disponível 
em: http://www.scielo.br/scielo.php?pi-
d=S1982-45132009000300008&script=sci_art-
text. Acesso em: 15/03/2019.

SILVA, E. L.; MENEZES, E.; M. Metodologia da 
pesquisa e elaboração de dissertação. 3. ed. 
São Paulo: Atlas, 2001.

A prática de extensão traz conhecimento e satisfação

Feirante recebe orientação do grupo



A casa de idosos: uma intervenção 
visando à melhoria da gestão
Diego Antônio dos Santos
Haroldo Gonçalves Martins
João Henrique Ferreira de Souza
Lucas Santos de Sousa
Lucas Soares Costa
Yago Barbosa Batista
Orientador: Prof. Dr. Luciano Zille Pereira | Curso: Administração

Introdução

A extensão vem acompanhando há muito 
tempo a formação nas academias de todo 
continente americano. O conceito foi as-
similado nos anos 80 como uma solução 
imprescindível para as áreas da educação 
e da pesquisa acadêmica. Nesse período 
a extensão era realizada com enfoque no 
assistencialismo e na submissão ao mercado 
(FARIA, 2001). 

Para Sales et al. (2009), a extensão é uma das 
principais contribuições que as instituições 
de ensino proporcionam à sociedade, uma 
vez que leva o desenvolvimento social emba-
sado em conhecimento científico.

Dessa forma, a extensão pode ser realizada 
por meio da construção de políticas públicas, 
realização de consultorias, palestras e outros 
trabalhos que visem à articulação intelectual 
construída em sala de aula, com a aplicação 
no contexto da sociedade (DUARTE; BORGES 
e ARRUDA, 2011).

Nesse contexto, este projeto de extensão teve 
como objetivo aplicar os conhecimentos 
adquiridos no Curso de Administração do 
Centro Universitário Unihorizontes, em prol 
da comunidade, nesse caso, uma casa de 
repouso para idosos.

A instituição pesquisada situa-se na região 
norte da cidade de Belo Horizonte/MG e, no 

momento da intervenção, possuía 33 pacien-
tes idosos e 15 funcionários. A instituição 
vem apresentado problemas como absen-
teísmo e turnover elevados, falta de planeja-
mento das atividades e certa dificuldade no 
contexto da gestão. Com base nessa consta-
tação foram desenvolvidas atividades para 
melhoria do funcionamento da instituição.

Proposta de intervenção

Posto o objetivo deste trabalho, que buscou 
a identificação e a solução dos problemas 
inerentes à instituição, visando à construção 
de uma organização mais eficaz no desenvol-
vimento da sua missão, o primeiro caminho 
percorrido foi a realização de um diagnóstico 
procurando identificar as dificuldades ora 
enfrentadas pela casa de idosos.

Foto: Autores do projeto/reprodução

Reuniões para identificar problema a serem solucionados
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Com objetivo de identificar os problemas da 
instituição, foram realizadas reuniões en-
volvendo a coordenação e os funcionários, 
visando entender a dinâmica do funciona-
mento e as dificuldades percebidas por esses 
atores em relação às atividades realizadas na 
instituição. 

Tendo como referência as reuniões realiza-
das, observou-se que os principais proble-
mas enfrentados pela casa de idosos foram 
os seguintes: elevado índice de absenteísmo 
e turnover; ausência de uma sistemática de 
planejamento que pudesse orientar o desen-
volvimento das atividades; falta de critérios 
para contratação dos funcionários; ausência 
de direcionamento em relação às atividades 
a serem realizadas por cada funcionário; des-
motivação do corpo funcional; e, de forma 
geral, inadequação dos processos de gestão 
por parte da coordenação da instituição.  

A proposta para intervenção na casa que 
cuida de idosos, localizada na cidade de Belo 
Horizonte/MG, foi concebida com base nas 
observações realizadas por meio de diagnós-
tico da instituição. 

No momento, a casa de repouso acomoda 
33 pacientes, sendo que cada um dos idosos 
precisa de acompanhamento individualiza-
do para realizar as atividades/necessidades 
diárias e a instituição é composta por 15 
funcionários que trabalham em turnos para a 
realização das tarefas relativas aos cuidados 
dos idosos. 

Com base no diagnóstico, observou-se que 
parte dos funcionários realiza um grande 
número de atividades, o que, de certa forma, 
vem contribuindo para a alta rotatividade de 
pessoal. Outro aspecto identificado é que al-
guns funcionários necessitam de treinamen-
to especializado para desenvolver melhor 
suas atividades relativas aos cuidados com 
os idosos. 

Diante desses dados elaborou-se um Plano 
de Ação, que consiste na realização de ações 
que possam ser implementadas e contribu-
am para a melhoria dos serviços prestados 
pela instituição no atendimento aos pacien-
tes idosos.

Foto: Autores do projeto/reprodução
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Plano de ação

Após a realização do diagnóstico, algumas 
ações, que serão apresentadas a seguir, 
foram realizadas com objetivo de sanar os 
problemas identificados.

Foram realizadas reuniões com foco moti-
vacional, com a participação de todos os 
funcionários da instituição. As palestras ob-
jetivaram incentivar o comprometimento do 
quadro de pessoal, demonstrando a impor-
tância, não só na esfera da relação de empre-
go e no que se refere aos aspectos econômi-
cos, mas, sobretudo, no contexto social.

Concomitantemente às reuniões motivacio-
nais, estabeleceu-se um plano estratégico de 

ações, para que a instituição pudesse de-
senvolver as suas atividades de forma mais 
estruturada, contribuindo, assim, para um 
melhor resultado em relação à sua missão 
institucional.  O plano foi elaborado de forma 
participativa, envolvendo toda a estrutura de 
pessoal da instituição, tendo sido 

consolidado num formato de ‘cartilha’ para 
que a coordenadora e todos os funcioná-
rios ficassem cientes do que foi planejado e 
realizassem suas ações a fim de alcançar os 
objetivos previstos.

O plano, em linhas gerais, foi estruturado de 
forma a contemplar os seguintes objetivos: 
reduzir o turnover e melhorar a inserção de 
pessoal na instituição “Lar de Idosos”; apri-
morar os processos de trabalho; resgatar a 

Fonte: dados da pesquisa, 2019.
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por melhoria, principalmente, as questões 
administrativas que estavam sendo mal 
desenvolvidas, a sobrecarga de trabalho na 
responsabilidade da coordenadora, a falta de 
motivação dos empregados, dentre outros 
aspectos importantes. 

Nesse sentido, entendeu-se que, em um 
primeiro momento, seria necessário realizar 
reuniões com a coordenadora, pontuando 
os tópicos classificados como deficientes e 
apresentando ações de melhoria, além de 
buscar identificar dentre os funcionários 
quais tinham aptidões administrativas. 

Foram identificados dois funcionários e eles 
participaram de uma entrevista com a co-
ordenadora, com o intuito de identificar na 
própria equipe da casa alguém que pudesse 
auxiliá-la, quando necessário, em relação aos 
serviços administrativos.

Após realizar a descentralização de algumas 
atividades administrativas com a participa-
ção de um funcionário que detém a compe-
tência necessária para o trabalho, foram rea-
lizadas reuniões, com explicações didáticas 
e práticas de conceitos, técnicas e métodos 
administrativos, focadas no entendimento 
e desenvolvimento da gestão da instituição, 
tendo sido observados reflexos positivos, em 
curto prazo, em relação à gestão da casa de 
repouso.

Também foram tratados aspectos relaciona-
dos à motivação, à forma de delegar as tare-
fas e, até mesmo, à realização das atividades 
mais simples que poderiam contribuir para 
a melhoria dos processos de trabalho. Foi re-
latada por todos os participantes a sensação 
de renovação, isso não só na instituição, mas 
no corpo de funcionários e na responsável 
pela coordenação das atividades, que antes 
se via em um ambiente cansativo, tornando-
-se agradável.  

Outro resultado a ser ressaltado foi a criação 
de um cronograma básico para atuação dos 

motivação dos funcionários; e estabelecer 
indicadores de desempenho organizacional. 

Ainda alicerçado no Plano de Ação instituído, 
além de objetivar as melhorias relativas aos 
processos de trabalho, buscou-se contribuir 
para a melhoria da imagem da instituição, 
não só para os usuários como também para 
a sociedade. 

Acredita-se que as estratégias e ações apre-
sentadas irão melhorar o ambiente de traba-
lho, melhorando também o desempenho de 
toda a equipe, reduzindo o turnover e os pro-
blemas identificados na instituição. As ações 
propostas têm amplitude de seis meses e 
como indicadores de resultados a serem 
observados serão considerados os níveis de 
turnover, os absenteísmos, a motivação da 
equipe e a qualidade do trabalho realizado, 
resultados esses que serão mensurados. 

Resultado

Ao longo do processo do estudo do caso, 
identificaram-se, por meio de um diagnós-
tico, alguns pontos que poderiam passar 

Foto: Autores do projeto/reprodução
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pontos motivacionais e aproximar os objeti-
vos individuais de cada um dos objetivos da 
instituição.

Em síntese, o resultado do projeto de exten-
são foi muito positivo, tanto para a institui-
ção quanto para os participantes do projeto. 
Contudo, é valido salientar que os resultados 
obtidos até então foram obtidos a partir de 
ações de curto prazo, podendo ser mais pro-
fícuos num futuro próximo. 

Tendo em vista o cronograma proposto, 

os resultados de longo prazo não serão adi-
cionados neste trabalho, porém o grupo 
comprometeu-se a acompanhar os resulta-
dos e auxiliar a casa de repouso mesmo após 
o término do projeto de extensão, fornecen-
do apoio técnico dentro das competências 
que foram aprendidas pelo grupo ao longo 
da vida acadêmica.

cuidadores dos idosos, ou seja, um checklist, 
que se mostrou de grande utilidade. Elimi-
nou-se uma questão que antes demanda-
va muito tempo da coordenadora e trazia 
intranquilidade entre os funcionários, visto 
que tudo que deveria ser realizado era cobra-
do pela coordenação e apenas ela detinha 
esse conhecimento tácito. Com o tempo os 
funcionários absorveram o que deveria ser 
realizado, acarretando o sentimento de segu-
rança e autonomia na realização do trabalho, 
melhorando significativamente o nível de 
motivação.

Além de melhorar o ambiente organizacional, 
foi possível perceber que alguns funcioná-
rios ficaram empolgados com as palestras, 
levando os pontos mencionados não só para 
o trabalho, mas para vida pessoal. Durante 
as palestras e ações que foram realizadas, foi 
distribuído para todos os funcionários um 
material didático prático para auxiliar no dia 
a dia dentro da instituição, visando salientar 

Foto: Autores do projeto/reprodução

Projeto contribuiu com a melhoria do clima organizacional
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Conclusão

O grupo buscou investigar, por meio de 
diagnóstico, propondo um plano de ação 
para atuar nos pontos identificados como 
críticos na instituição. Isso envolveu palestras 
e reuniões para transmitir o conhecimento 
necessário junto aos funcionários e à coor-
denação, visando aperfeiçoar os pontos que 
necessitavam de melhorias.

Os funcionários da instituição que partici-
param do projeto foram muito receptivos e 
ativos no processo, fazendo com que a apli-
cação da extensão no “Lar para Idosos” fosse 
exitosa e adequada à realidade, contando 
com a colaboração de todos os envolvidos. 

No que diz respeito à percepção do grupo, 
todos os participantes, de alguma forma, 
conseguiram transmitir o conhecimento por 
meio da extensão para a instituição assisti-
da. Os membros do grupo concordam que 
durante o projeto houve uma troca de co-
nhecimento, interação essa promovida pelo 
projeto de extensão do Centro Universitário 
Unihorizontes, permitindo que os compo-
nentes da equipe colocassem em prática os 
conhecimentos adquiridos durante o perío-
do acadêmico vivenciado na instituição de 
ensino, em prol da sociedade.
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Introdução

O Projeto de Extensão se caracteriza-se pelo 
desenvolvimento de atividades, promovidas 
por instituições de ensino superior, destina-
das à interação entre elas e a comunidade da 
qual fazem parte, contribuindo para integra-
ção entre comunidade e universidade. 

É um projeto que vai além do ambiente aca-
dêmico.  A troca de conhecimento é a princi-
pal e mais importante função da atividade de 
extensão, pois tanto a instituição acadêmica 
quanto a sociedade em geral democratizam 
e socializam o saber.

Está claro no plano Nacional de Extensão 
(1999) que a extensão universitária é o pro-
cesso educativo, cultural e científico que vin-
cula o ensino e a pesquisa de forma inerente 
e viabiliza a relação de transformação entre 
Universidade e Sociedade (CORRÊA, 2003).

De acordo com Chedid (2018), o projeto de 
extensão acontece no modelo de cursos, 
oficinas ou prestação de serviços à comuni-
dade, dentro ou fora da instituição de ensino, 
dependendo da escolha do público alvo. São 
gratuitos, porém, dependendo da atividade 
escolhida pode haver cobrança de taxas de 
inscrição, por exemplo.

Obejtivos

O objetivo geral proposto neste trabalho é ve-
rificar como as ações sociais exercem o papel 
de melhorar o desenvolvimento das crianças 

e adolescentes oferecendo atividades com-
plementares que possam aumentar o apren-
dizado escolar. 

Assim, os objetivos específicos são: 

- analisar a instituição estudada nesse proje-
to de extensão e verificar as necessidades da 
comunidade em que está inserida; 

- desenvolver ações que facilitem o conhe-
cimento das crianças e adolescentes em 
relação às matérias escolares; 

- desenvolver aula teórica e prática de Portu-
guês e Matemática; e

- promover momentos de lazer para crianças 
e adolescentes.

Justificativa

Esse projeto se justifica pela importância da 
continuidade de ações sociais que valorizem 
o bem-estar da sociedade. Contribuindo, as-
sim, para a diminuição das diferenças sociais, 
minimizando barreiras que são enfrentadas 
diariamente por crianças e adolescentes e 
despertando a capacidade de estudos que 
possibilitem que as crianças, os adolescentes 
e toda a comunidade adquiram conhecimen-
to e sejam capazes de executar mudanças 
em suas realidades. 

Acredita-se que será uma grande oportuni-
dade de integrar a vida acadêmica com um 
projeto social, promovendo e desenvolvendo 
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a capacidade do aluno em orientar e liderar 
projetos, despertando a sensibilização e a 
mobilização, a fim de fortalecer os vínculos 
sociais.

A Instituição

A Instituição objeto de estudo é o Instituto 
Nova Geração. Uma sociedade civil, fundada 
em 04 de setembro de 2014, localizada no 

bairro Durval de Barros na cidade de Ibirité, 
Minas Gerais, sem fins lucrativos. Ela de-
senvolve ações sociais para a comunidade 
oferecendo aula de reforço, aula de jiu-jítsu, 
aula de judô, entre outros. 
- A secretaria do instituto funciona de segun-
da a sexta, de 9h às 17h;

- As aulas de jiu-jítsu acontecem de 16h às 
20h, com intervalo entre os horários;

- As aulas de reforço acontecem todas as 
terças e sextas-feiras, de 13h às 15h; 

- As aulas de dança ofertadas são balé, dança 
contemporânea e dança urbana, iniciadas no 
dia 03/06/2019, com realização nas segundas 
e quintas-feiras;

- As aulas de informática, iniciadas no dia 

04/06/2019, têm duração de uma hora e 
meia, de 15:30h às 17h. 

Comunidade

A comunidade selecionada para execução do 
projeto foi a cidade de Ibirité, um município 
do estado de Minas Gerais. Fundada em 1 
de março de 1963, sua população estimada 
é de 177.475 habitantes (IBGE/2017). Integra 
a região metropolitana de Belo Horizonte e 
limita-se com os municípios de Betim, Con-
tagem, Sarzedo e Brumadinho. Sua área é de 
73,83 quilômetros quadrados.

No que diz respeito à educação, em 2015, os 
alunos das séries iniciais da rede pública da 
cidade tiveram nota média de 5.8 no Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB). Para os alunos das séries finais o 
resultado foi 4.2. 

Na comparação com cidades do mesmo 
estado, a nota dos alunos dos anos
iniciais colocava Ibirité na posição 541 de 
853. Considerando a nota dos alunos dos 
anos finais a posição era 626 entre 853. A 
taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 
14 anos) era de 97.5 em 2010. Isso coloca o 
município na posição 475 de 853 dentre as ci-
dades do estado e na posição 2.904 de 5.570 
dentre as cidades do Brasil. 

Imagem: Logo Instituto Nova Geração/Facebook/reprodução
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Etapas do projeto

- Nos dias 23 e 25 de abril de 2019, os aca-
dêmicos deste projeto propuseram a elabo-
ração de aula de reforço focado no apren-
dizado escolar para crianças e adolescentes 
carentes da comunidade onde o instituto 
está localizado.

-Foram desenvolvidas aulas práticas e teóri-
cas de Português e de Matemática, verifican-
do a dificuldade de cada criança. Ao mesmo 
tempo, foram desenvolvidas atividades 
caracterizadas como momento de lazer 

para as crianças e os adolescentes atendidos.

- O Instituto Nova Geração disponibiliza aula 
de reforço toda terça e quinta para os alunos 
do 6°, 7° e 8° ano e os autores deste projeto 
participaram dando auxílio nas aulas.
 
- O objetivo foi desenvolver uma boa relação 
com os alunos durante a aula de reforço, pro-
curando entender quais são os seus pontos 
fracos e fortes, entender quais as particulari-
dades de cada um, o que eles esperavam, se 

sentiam falta desse reforço escolar, ouvindo 
as opiniões e observando o avanço no apren-
dizado. 

- No dia 01 de maio de 2019 foram realizadas 
algumas atividades sociais, com o auxílio 
das alunas desse projeto. Foram ofertadas 
atividades como corte de cabelo masculino 
e, para mulheres, foi proporcionada a arru-
mação de cabelo. Para as pessoas idosas foi 
disponibilizada a aferição de pressão arterial.

- No dia 07 de maio de 2019, juntamente com 
desenvolvimento das aulas, foi utilizada a 

brinquedoteca, para proporcionar a intera-
ção dos alunos com os brinquedos pedagó-
gicos, de modo a auxiliar o entendimento 
deles, reduzindo as dificuldades escolares.

Conclusão

O desenvolvimento do presente trabalho 
possibilitou contribuir com ações
sociais, com a finalidade de melhorar o 
desenvolvimento de crianças e adolescentes, 
oferecendo atividades complementares que 
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auxiliaram a aumentar o aprendizado escolar 
no Instituto Nova Geração.

Além disso, foram oferecidas, para as pessoas 
da comunidade do bairro Durval de Barros, 
em Ibirité, algumas atividades sociais, 
como cortes de cabelo e aferição de pressão 
arterial, além de aulas de reforço escolar 
de Português e Matemática para crianças e 
adolescentes do sexto, sétimo e oitavo anos 
do Ensino Fundamental.

Este trabalho se justificou pelo poder de 
promover uma interação entre indivíduos e 
sociedade, com intuito de fazer essas pesso-
as participarem de eventos abertos, já que 
muitas delas não têm acesso fácil à essas 
atividades.

O Instituto Nova Geração se sensibiliza-se 
com atividades gratuitas para a sociedade e, 
a partir disso, aceita de braços abertos ajuda 
de voluntários que possam dar continuidade 
nesse projeto. 

Nesse sentido, com este trabalho é possível 
recomendar:

- que novos estudos, com maior abrangência 
e profundidade, sejam realizados, permitin-
do-se conhecer atividades importantes que 
são desenvolvidas no meio social;

- que ações sociais sejam realizadas por 
estudantes ou voluntários, como forma de se 
contribuir, ainda que timidamente, à redução 
de desigualdades sociais, tão marcantes em 
nosso país; 

- que se estimulem-se lideranças políticas, 
funcionários públicos, estudantes bolsistas 
de sistemas públicos de ensino, lideranças 
comunitárias, assim como empresas, a assu-
mirem atividades importantes para o desen-
volvimento social.

 - os autores agradecem a oportunidade de 
terem desenvolvido uma atividade, ainda 
que singela, mas de muita importância, tanto 
para a melhor inserção social, quanto para o 
aprendizado em seus cursos de graduação.
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1 Introdução

Em um mundo globalizado, no qual a tecno-
logia e inovação estão em constantes trans-
formações, é necessário criar profissões para 
acompanhar o mercado atual. Nesse sentido, 
o universo acadêmico deve se adaptar às 
mudanças e inserir novos cursos e disciplinas 
relacionadas à essas especialidades. 

O projeto de extensão é um meio que as uni-
versidades vem utilizando para agregar essa 
importante experiência aos discentes e levar 
conhecimento à comunidade.

De acordo com Demo (2000), considera-se 
extensão o processo de ensino-aprendiza-
gem, permitindo que os indivíduos realizem 
seu próprio projeto, questionando, agindo 
e intervindo através de ações e analisando 
situações com olhar crítico, no qual o pro-
fessor é orientador dos questionamentos a 
serem levantados. É considerado ainda como 
potencial emancipador em se tratando de 

agregar conhecimento aos alunos, segundo 
Santos (2001). Considera-se também que o 
projeto de extensão possibilita a junção da 
participação e aplicação do conhecimen-

Foto: Autores do projeto/reprodução 
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to adquirido no ambiente acadêmico e da 
responsabilidade social, proporcionando 
benefícios para a população. 

Diante disso, o presente projeto de extensão 
objetivou realizar um trabalho de responsa-
bilidade social com adolescentes da Colmeia 
Centro de Educação e Profissão, demons-
trando como buscar a inserção no mercado 
de trabalho, auxiliando-os na elaboração de 
currículos e comportamentos em entrevistas.

2 Proposta de Intervenção

O projeto desenvolvido na ONG Colmeia 
Centro de Educação e Profissão foi proposto 
em três etapas. A primeira etapa consistiu 
em oferecer uma palestra sobre o mercado 
de trabalho, com dicas sobre elaboração de 
currículo, como se preparar para o primeiro 
emprego e se comportar em uma entrevista. 
Na segunda etapa, aconteceu uma oficina 
para colocar em prática o que foi abordado 
no primeiro encontro e, na terceira etapa, o 
projeto foi finalizado com um cinema comen-
tado. Foi exibido um filme com temática de 
emprego, dilemas e a busca pelo sucesso 
profissional. O filme foi definido pelo grupo 
com auxílio de professores e profissionais da 
área de recursos humanos.

A proposta do projeto foi bem aceita pelas 
coordenadoras da ONG, visto que existem 
diversas dúvidas em relação ao mercado de 
trabalho, considerando que o acolhimento 
das adolescentes acontece até alcançar a 
maioridade e, após isso, elas precisam man-
terem-se sozinhas, ou seja, nesse momento 

uma qualificação profissional é de extrema 
importância.

2.1 Implementação da proposta   

Primeira Etapa:

Os alunos Alisson e Leandro foram os pales-
trantes. Eles iniciaram explicando o projeto, 
bem como a proposta do grupo, a importân-
cia de concluir a graduação e passar o co-
nhecimento adquirido durante o curso para 
outras pessoas. 

Inicialmente, cada participante foi apresen-
tada, buscando informações do lado profis-
sional de cada uma. Leandro deu início ao 
assunto acerca do mercado de trabalho, das 
posturas e de como entregar currículos e de 
qual a vestimenta adequada.

Foi explicado o que é o mercado de trabalho 
e a importância de acompanhar o seu desen-
volvimento e a sua evolução. Foram mostra-
dos os requisitos que o mercado passou a 
exigir com o passar do tempo, tendo em vista 
a necessidade do aperfeiçoamento profissio-
nal e sua relevância para obter sucesso no 
mercado competitivo. Foi abordado para as 
jovens a importância do primeiro emprego, 
no qual são moldadas profissionalmente, e 
enfatizado que seu comprometimento com 
o trabalho é essencial para sua permanência 
no emprego. Informamos às jovens as leis 
que estão em vigor voltadas para os progra-

Foto: Autores do projeto/reprodução 

Foto: Autores do projeto/reprodução 

Na primeira etapa do Projeto foi realizada uma palestra 

Grupo reunido para a apresentação
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mas de Jovem Aprendiz e a importância des-
se modal para a inserção na área de trabalho, 
além dos diversos modos que os jovens 
têm de realizar cursos profissionalizantes 
e os requisitos para conseguir tais cursos. 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comer-
cial (SENAC), Sistema Divina Providência e 
Associação Profissionalizante do Menor de 
Belo Horizonte (ASPROM) são exemplos de 
instituições que oferecem cursos que possi-
bilitam a inserção no mercado de trabalho.

As jovens foram questionadas sobre seus 
sonhos profissionais, a partir da seguinte 
indagação: quais de vocês estão se preparan-
do para o mercado de trabalho? Foi citada a 
importância de traçarem-se metas e buscá-
-las incessantemente, não se deixando parar 
pelos obstáculos que a vida impõe.
 
Foram exibidos vídeos voltados à importân-
cia do currículo e como se comportar em 
uma entrevista. Posteriormente explicou-se o 
que é um currículo, a importância de sempre 
atualizá-lo, devendo ser apresentável, digita-
do, conter sempre as informações verdadei-
ras e precisas, atender às necessidades da 
vaga, ou seja, colocar aquilo que irá ajudar a 
conquistar a vaga pretendida.

Para isso, mostraram-se tipos de currículos 
que não estão no padrão que as empresas 
necessitam e foram citadas as informações 
essenciais que um bom currículo deve con-
ter. Falou-se sobre os cursos que existem na 
internet, de formas gratuitas e pagas, com 
entrega de certificados que podem agregar 
valor ao currículo. 

Em questão das qualificações, mostrou-se o 
cuidado que se deve ter ao colocar as infor-
mações, buscando sempre falar a verdade. 
Outro ponto orientado foi nunca mentir 
quanto à experiência, primeiro emprego 
deve ser descrito sem nenhum medo.

Em se tratando de comportamento em 
entrevistas, discutiu-se sobre as reações das 

pessoas quando são submetidas às avalia-
ções e a importância de manter-se calmo. Foi 
explorado cada quesito importante em uma 
entrevista de emprego, mostrando o que fa-
zer, como fazer e quando fazer. Foram citados 
exemplos como pontualidade, maneira de se 
apresentar, postura correta e aparência.

Exibiu-se um vídeo sobre a dificuldade de 
contratar pessoas. De uma forma descontra-
ída, o vídeo mostra a importância de cada 
etapa da contratação, do currículo, da entre-
vista, até o momento da efetivação. O vídeo 
mostra também que o trabalho, por mais 
simples que seja, oferece experiência, conta-
tos, e proporciona retorno financeiro. O autor 
do vídeo mostra que tudo começa por baixo, 
ninguém começa em um ótimo emprego e 
nem ganhando muito bem, sendo essencial 
buscar crescer cada vez mais. Outro ponto 
retratado no vídeo é a importância de saber o 
que é postado nas redes sociais, uma vez que 
as empresas acessam para saber mais sobre 
a vida e sobre o comportamento do candida-
to em questão.

O evento foi encerrado com o vídeo e foi feito 
um convite para o próximo encontro, no qual 
foram elaborados currículos por meio de 
uma oficina de informática.

Segunda Etapa: 

Os discentes Álvaro e Tatiane foram os pales-
trantes na oficina de informática, ressaltando 
a importância de elaborar um currículo de 
forma funcional, considerando que ele é a 
porta de entrada para a empresa e citando 
quais as informações imprescindíveis ele 
deve conter.

Foto: Autores do projeto/reprodução 

Jovens aprederam a formatar currículo
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Neste encontro não foi possível contar com a 
participação de todas as jovens, pois algu-
mas encontram-se em processo de reintegra-
ção familiar e não puderam estar presentes 
na data em que ocorreu a oficina. 

As duas jovens presentes foram auxiliadas 
pelos integrantes na elaboração do currículo, 
possibilitando tirar as dúvidas que surgiram 
a respeito do preenchimento do currículo, 
sendo sobre as habilidades que podem ser 
citadas para agregar valor, como citar ade-
quadamente as experiências de trabalho já 
vivenciadas, a criação de um objetivo profis-
sional, dentre outras. 

Foi citada ainda a importância de manter o 
currículo atualizado, bem como os dados 
pessoais fornecidos, tais como e-mail e tele-
fone, pois são as formas mais utilizadas pelas 
empresas para realizar contatos e agendar 
entrevistas. 

Os discentes ensinaram as jovens a formatar 
o currículo dentro das normas da ABNT e a 
salvá-lo em formato PDF, modelo mais utili-
zado para tal fim. 

Após a finalização, os currículos foram enca-
minhados para a psicóloga responsável pelas 
jovens e arquivados na pasta de documentos 
de ambas.

O evento foi encerrado e foi feito um convite 
para o último encontro, uma proposta intera-
tiva, na qual foi reproduzido o filme “Além da 
Sala de aula”, que retrata como o trabalho e 
o estudo podem transformar a vida de uma 
pessoa. Após a realização desse encontro, o 
grupo tirou fotos na área externa da organi-
zação.

Terceira Etapa: 

Nesta etapa aconteceu o terceiro e último 
encontro do projeto de extensão realizando 
na ONG Colmeia, participando do encontro 
três meninas assistidas do projeto e os seis 
integrantes do grupo, o encontro foi condu-
zido pelos integrantes Carla Vanessa e Alef 
Tiago. 

O encontro baseou-se em um filme chamado 
Além da sala de aula (2011), do diretor Jeff 
Bleckner. O filme que é baseado em fatos 
reais, contou a história da professora Stacey 
Bess, que desde criança sonhava em ser 
professora, e quando entrou na adolescência 
precisou sair do colégio por causa de uma 
gravidez e do casamento. Depois retornou 
ao estudo, formou e procurou uma vaga de 
emprego como professora. Ela foi designada 
para uma “escola de abrigo”, que consistia 
em um espaço de moradores em situação 
de rua e pessoas em situações de vulnerabi-
lidade social e econômica, que passavam a 
noite ou conseguiam pequenos quartos para 
dormirem, que era destinado para ministrar 
aulas para as crianças que viviam no abrigo. 
No começo da carreira ela enfrentou mui-
tos desafios, pensando até em desistir, mas 
com o tempo percebeu que poderia ajudar 
as crianças e transformar o ambiente em 
que elas estavam inseridas em um ambiente 
agradável e o mais próximo possível de uma 
sala de aula de “verdade”. 

Foto: Autores do projeto/reprodução 

Grupo realizou oficina de informática
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O filme retrata a realidade vivida pela maioria 
das adolescentes, que param muitas vezes 
de estudar por causa da gravidez e da res-
ponsabilidade de ser mãe, e depois de um 
tempo decidem correr atrás dos sonhos, 
encontrando obstáculos e “n” motivos para 
desistirem de seus sonhos. 

Foi percebido que em muitas cenas, elas se 
identificaram, sendo que em um determi-
nado momento do filme, no qual o pai de 
uma aluna do abrigo deixa a filha ficar com a 
professora, para que fosse possível continuar 
o processo de aprendizado. As meninas do 
Colmeia comentaram entre elas que pare-
ce com as histórias delas, que deixam seus 
filhos com outras pessoas (educadoras do 
projeto) para correrem atrás de suas coisas, 
escola, trabalho, cursos. 

Foi interessante ver as meninas sensibiliza-
das com o filme e comentando entre elas 
algumas cenas. O grupo sentiu que conse-
guiu alcançar o objetivo proposto para a 
terceira etapa. Além de ser uma realidade de 
que nunca é tarde para alcançar seus sonhos 
e que, independentemente da situação, com 

força de vontade é possível realizar mudan-
ças na sua vida e na vida de outras pessoas. 

O encontro foi encerrado com o agradeci-
mento do grupo às integrantes do projeto 
Colmeia e às funcionárias que receberam o 

grupo tão bem, foram atenciosas e se dis-
puseram-se a ajudar em tudo que estava ao 
alcance delas.

3. Resultado da intervenção

Foi possível notar com a realização do proje-
to, a falta de conhecimento por partes das as-
sistidas em relação ao mercado de trabalho. 
Esse fator no momento de uma entrevista, 
por exemplo, pode ser crucial e acabar com-
prometendo o ingresso delas no mercado.

A proposta deste projeto foi ampliar o conhe-
cimento das assistidas em relação aos temas 
mercado de trabalho, primeiro emprego, 
entrevista e currículo, possibilitando que, em 
uma oportunidade, elas consigam sobres-
sair-se.

Foto: Autores do projeto/reprodução 

A terceira etapa foi a exibição do filme Além da sala de aula (2011), do diretor Jeff Bleckner
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Em relação aos resultados alcançados com 
o projeto, apesar de não ter sido elaborada 
nenhuma avaliação para mensurar o conhe-
cimento absorvido pelas assistidas, pode-se 
extrair duas percepções. Em primeiro lugar, 
destacou-se a atenção que algumas jovens 
destinaram às palestras e aos workshops 
ministrados, interrompendo com perguntas 
e comentários, interagindo de forma par-
ticipativa, colaborando com o andamento 
das apresentações. Segundo, a dispersão de 
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algumas outras no momento das palestras, 
como se o conteúdo não tivesse nenhuma 
valia. Porém, é provável que tal atitude esteja 
ligada, ou à idade ou à falta de informação.

Por outro lado, para os graduandos, a expe-
riência foi enriquecedora, pois permitiu que 
eles colocassem em prática conhecimentos 
adquiridos no decorrer do curso e, também, 
fizessem uma contribuição social.

Imagem: Logo Colmeia - Centro de Educação e Profissão 

Foto: Autores do projeto/reprodução 

A satisfação de poder aplicar conhecimento visto em sala de aula
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Política Nacional de Enfrentamento 
à violência contra a mulher itinerante
Bruno Gomes da Silva Célio 
Junio Lopes Ferreira 
Emilena Thalita G. Bemfica 
Lorena Rosa Pereira Coutinho 
Lucas de Oliveira Barbosa 
Thamara Aparecida Rocha
Orientadora: Prof. Indira Trindade Barreto | Curso: Serviço Social 

Introdução

Ao fazer uma análise da sociedade, é possível 
observar que a questão da violência contra a 
mulher é um tema que vem sendo cada vez 
mais discutido, contudo, a banalização e a 
tolerância perante a violência persistem. 
O enfrentamento, as políticas, os planos e os 
programas ainda permanecem desconhe-
cidos por quem pratica e, em muitos casos, 
por quem sofre as agressões. Além disso, a 
falta de profissionalismo dos agentes pú-
blicos dificulta o enfrentamento à violência 
doméstica.

As mulheres acometidas pela violência têm 
sérias implicações, não só para o seu desen-
volvimento, como para prática da cidadania 
e direitos humanos. Ademais, a violência 
afeta o desenvolvimento socioeconômico do 
país.

Conforme Bravo (1994), a violência contra as 
mulheres não é mais um assunto particular, 
mas um elemento de preocupação social.
De acordo com Alves e Coura Filho (2001) 
[...] “a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
considera que o assunto é de saúde pública 
pela sua dimensão e pela gravidade das se-
quelas orgânicas e emocionais que produz”. 
Além disso, movimentos sociais começaram 
a se manifestar, para evidenciar que a violên-
cia doméstica é uma expressão da questão 
social e não pode ser ignorada. 

Justificativa 

A pretensão de realizar um projeto de exten-
são de cunho interventivo, para a orientação 
da população que se depara com as faces da 
violência doméstica, advém do número in-
contável de mulheres que estão em situação 
de abuso e de outras tantas que morreram 
por não conhecerem a justiça de fato e nem 
as formas de enfrentar esse problema. 

O Plano Nacional de Políticas para as Mulhe-
res (PNPM) é constituído por diversos assun-
tos constantemente debatidos em socieda-
de, como luta, resistência e núcleo familiar. 
Foi constatado também que essa política é 
formada por diretrizes, normas e conceitos 
que norteiam estratégias para fortalecer e 
unificar as formas de combate à temática 
(BRASIL, 2011).

Foto: Autores do projeto/reprodução 

Grupo identificou gargalos na Política de enfrentamento da violência
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Observam-se alguns gargalos na Política, 
como a falta de divulgação das informações; 
a banalização da violência; a falta de acesso à 
informação, tanto das vítimas em relação aos 
seus direitos quanto dos agentes públicos; 
e das providencias que devem ser tomadas 
frente à violência. 

Nesse contexto, foi proposta a utilização do 
aplicativo digital WhatsApp como alterna-
tiva de intervenção, para funcionar como 
ferramenta no combate e enfrentamento à 
violência contra a mulher. Visto que estamos 
na era da tecnologia, ela pode ser uma forte 
aliada, erguendo pontes de conhecimento, 
para que, assim, tenhamos um futuro digno e 
humanizado para as próximas gerações.

Objetivos

Este projeto de extensão tem como objeti-
vo geral elaborar ações e atividades como 
alternativas de intervenção nas deficiências 
identificadas na Política Nacional de Enfren-
tamento à Violência contra as Mulheres. 
Os objetivos específicos são:

- divulgar os quatro eixos estruturantes da 
Política Nacional de Enfrentamento à Violên-

cia contra as Mulheres ao público participan-
te do projeto;
- desenvolver e executar um plano de ação 
que promova a reflexão e interação da so-
ciedade com o tema da violência doméstica, 
seus rebatimentos, enfrentamentos e preven-
ções; 
- analisar como o aplicativo digital WhatsApp 
pode ser uma ferramenta para fornecer infor-
mações sobre os serviços ofertados dentro 
da Política Nacional de Enfrentamento à 
Violência contra as Mulheres.

Foi realizada uma análise do cenário na 
região do Jatobá, em Ibirité, com intuito de 
conhecer as forças e as fraquezas do local 
onde atuaríamos. Com essas análises de-
senvolvemos atividades articuladas em um 
plano de ação, o qual contemplou ações so-
cioculturais, como poesias, palestras, teatros 
e orientações acerca da violência contra as 
mulheres, assim como, a confecção de uma 
revista informativa. 

Foram confeccionados panfletos e fichas de 
reação para serem distribuídos no dia pre-
visto de nossa intervenção, com intuito de 
expandir as informações pretendidas.
Somado a essas ferramentas metodológicas, 
foi disponibilizada a revista informativa e 
todo o material palestrado em forma de PDF, 
por meio do aplicativo de celular WhatsApp. 
Isso facilitou a leitura e o conhecimento so-
bre o que é a violência doméstica, os direitos, 
as leis e o enfrentamento dessa problemáti-
ca, além de incentivar a denúncia das mulhe-
res vítimas aos órgãos responsáveis sobre as 
várias violências acometidas.

A Instituição

As atividades do projeto de extensão “Política 
Nacional de Enfrentamento à Violência con-
tra as Mulheres itinerante” foram executadas 
na ONG “Caminho, Verdade e Vida”, na região 
do Jatobá. 

A instituição foi fundada em 2000, tendo 

Foto: Autores do projeto/reprodução 

Grupo realiza análise cenário na região do Jatobá
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aportes religiosos. Além disso, a ONG tem 
um espaço físico que abrange a vizinhança 
também na forma de associação de bairro. 
Isso possibilita que serviços culturais, como 
capoeira, dança, atividades de ginastica 
laboral e aulas de música sejam ofertados 
à comunidade. Ademais, a instituição ainda 
tem um serviço de bazar.

A comunidade tem um trabalho externo com 
ocupações urbanas, situadas nas redondezas 
do bairro Jatobá. As atividades e a gestão ad-
ministrativa são gerenciadas pelo padre Tom 
José, que partilha da preocupação com as 
demandas sociais, como os rebatimentos da 
violência contra a mulher no bairro Jatobá.
 
Etapas do Projeto

Dia 24 de março: Após os planos traçados 
para concretização do projeto, escolhemos 
a comunidade “Caminho, Verdade e Vida”, 
localizada na região do Jatobá, em Ibirité. 
Devido ao local ser uma região de fácil aces-
so para os integrantes do grupo e ter uma 
instituição que serve de apoio para as de-
mandas sociais da população que reside ali, 
a análise de cenário foi concluída com êxito. 
No dia 24 de março, em visita à instituição 
“Caminho, Verdade e Vida”, foram apresenta-
das as diretrizes do projeto, os objetivos e a 
justificativa da sua implantação na região. Os 
integrantes do grupo foram recebidos pelo 
padre Tom José, responsável pela instituição 
e articulador das atividades de cunho social 
no local.

Dia 27 de abril: O grupo se reuniu nova-
mente na ONG “Caminho, Verdade e Vida” 
para a execução do plano de ação proposto 
para a comunidade.

Plano de ação
 
A palestra foi o momento de extensão, noa 
qual, levamos até a comunidade “Caminho, 
Verdade e Vida’’ o acesso ao conteúdo teóri-
co da pesquisa sobre a Política Nacional de 

Enfrentamento à Violência contra as Mulhe-
res, realizada pelo projeto PNEVM ITINERAN-
TE no ano de 2017. 

A roda de conversa contextualizou os servi-
ços ofertados pelos quatro eixos que estrutu-
ram a Política Nacional de Enfrentamento à 
Violência contra as Mulheres, os rebatimen-
tos e nuances da violência doméstica, bem 
como o que poderia ser feito para evitá-la, e 
os procedimentos cabíveis para denunciar 
os agressores e não mais fazer parte do ciclo 
de violência. Além disso, foram apresentados 
os direitos assegurados por lei. Essa roda 
de conversa aconteceu de forma dinâmica, 
descontraída e informativa. 

Por fim, os materiais apresentados na pales-
tra foram divulgados pelo aplicativo WhatsA-
pp aos contatos do público presente, coleta-
dos pela ficha de avaliação. 

Ao final do encontro entregamos panfletos 
contendo um resumo dos conteúdos abor-
dados, juntamente com um questionário 
composto por 5 perguntas estruturadas para 
promover uma avaliação das atividades. 
O intuito do questionário foi identificar o 
nível de satisfação e as opiniões acerca do 
projeto.
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Investigação de patologias em uma instituição 
social e proposição de melhorias

Introdução

O Brasil é um país que detém cenários 
socioeconômicos instáveis que acarretam 
obras com velocidades de execução grandes. 
Isso gera falta de controles e auditorias em 
projetos, materiais e profissionais envolvidos 
que por diversas vezes colocam a qualidade 
em risco.

Esse fato aliado a cenários mais complexos, 
como a deficiente formação de engenheiros 
e arquitetos, as políticas habitacionais e os 
sistemas de financiamento inconsistentes 
vêm provocando a queda gradativa da quali-
dade das nossas construções, até o ponto de 
encontrarem-se edifícios que, antes de serem 
ocupados, já estão virtualmente condenados 
(THOMAZ, 1989).

O projeto visa utilizar os conhecimentos 
adquiridos na Engenharia Civil para propor 
soluções em uma instituição utilizada pela 
sociedade. Essas soluções têm como objeti-
vo aprimorar e melhorar o espaço oferecen-
do conforto, acessibilidade e segurança para 
a população. 

Para isso, faz-se necessário um estudo de-
talhado do local, o que inclui, terreno, tipo 
de materiais utilizados, verificação de solo, 
ambiente, dentre outros. Após o estudo é de 
grande importância traçar um projeto e as 
etapas a serem desenvolvidas em um plano 
de ação, contendo data para cada etapa ou 
ação.

Estudos de viabilidade incluem a pauta 
financeira, que abrange quantidade, qualida-
de e especificação de materiais, gastos com 
mão de obra própria e terceiros. O estudo de 
viabilidade engloba o pacto com o governo/
município que é responsável pela instituição. 
Vivemos um momento em que as obras pú-
blicas possuem pouco investimento, prazos 
extensos, falta de um sistema de fiscaliza-
ção e redução de valores na qualidade dos 
materiais, o que compromete a segurança da 
população e dos trabalhadores.

As patologias existentes e identificadas são 
fontes de estudos e devem ser detalhadas 
e atacadas na sua origem. O estudo fornece 
um melhor conhecimento do mecanismo 
envolvido no fenômeno e pode auxiliar no 
diagnóstico dos problemas encontrados e na 
escolha da melhor tratativa para a patologia 
ou anomalia. 

Este projeto de extensão abordará a análise 
e o levantamento de uma instituição pública 
de ensino infantil (creche) quanto às suas 
necessidades no que tange melhoria de es-
trutura e tratativas de anomalias.

Objetivos

Conhecer a estrutura da instituição, verifican-
do possíveis anomalias/patologias e traçan-
do planos para melhorias estruturais, com 
foco em segurança e conforto da população 
usuária. 

Filemon Ferreira Guimarães 
Iury Filipe Gomes Motta 
Letícia Ramos Castro Macedo 
Patrícia Maria Pena 
Wagner de Almeida Mello 
Wallace da Cruz Soares
Orientador: Prof. Ronan de Almeida Matuzalem | Curso: Engenharia Civil
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Objetivos Específicos:

 - realizar um estudo detalhado da estrutura, 
contendo tipo de solo e fatores externos que 
podem contribuir com patologias; 
- estudo de viabilidade de tecnologias dispo-
níveis no mercado para tratativa das patolo-
gias encontradas; e
- buscar junto aos órgãos públicos respon-
sáveis soluções financeiras para realização 
das adequações e melhorias propostas no 
projeto.

Justificativa

Denominam-se patologias das construções 
os defeitos apresentados por uma estrutura. 
Apesar do termo patologia vir da medicina, é 
bastante utilizado na construção civil e signi-
fica que uma edificação está doente, possui 
alguma anomalia ou falta de saúde. Geral-
mente, a origem das falhas está no projeto 
deficiente, na execução ou nos materiais de 
baixa qualidade. 

O projeto vem identificar as patologias exis-
tentes na instituição de ensino infantil (cre-
che) e propor melhorias e tecnologias para 
saná-las, bem como colaborar para pesqui-
sas realizadas sobre patologias.

A Instituição

No ano de 1977, a região que é hoje conhe-
cida como Pedreira, localizada nos fundos 
do Cemitério Parque da Colina, dentro da 
área de abrangência da Vila Vista Alegre e do 
conhecido “Aglomerado Cabana”, começou a 
ser ocupada por uma população migrante do 
interior do estado mineiro para a capital.
No início dos anos 80, o “Conselho Comuni-
tário da Comunidade de São Sebastião da 
Pedreira” sentiu a necessidade de utilizar o 
salão comunitário para o funcionamento de 
uma creche que acolhesse as crianças filhas 
e filhos das mães moradoras da comunidade 
que trabalhavam e não tinham com quem 
deixar suas crianças.

A organização da comunidade, com a ajuda 
de outras entidades jurídicas, viabilizou uma 
intervenção com a Prefeitura, que encami-
nhou tais solicitações e ajudou na ampliação 
do salão comunitário. Essa ação possibilitou 
a abertura da creche, no ano de 1981, para 
atendimento inicial de 35 crianças que eram 
cuidadas por voluntários da comunidade, 
além de contar com doações e ajuda de inú-
meros parceiros.

Em 2001, o pátio e o refeitório foram cons-
truídos a partir de aquisições de barracões 
vizinhos desmanchados para a obra.
Já em 2006, a entidade escreveu um projeto 
arquitetônico para a busca de recurso para 
melhoria das instalações. A creche teve a as-
sistência de técnicos de setores de obras da 
prefeitura para elaborar esse projeto que foi 
apresentado ao Núcleo de Educação Infantil 
da Secretaria Municipal de Educação (SMED). 

No final de 2011, o projeto acatado foi apro-
vado para ser executado com recursos da 
Jornada Estado de Minas, em parceria com a 
Prefeitura de Belo Horizonte. 

Em janeiro de 2012 inicia-se o trabalho de 
reforma e ampliação executado pela equipe 
de obras da AMAS (Associação Municipal de 
Assistência Social).

A reforma foi concluída em julho de 2013 e 
possibilitou a ampliação do atendimento 
de 79 para 97 crianças. A cozinha e o refei-
tório foram reconstruídos, adequando-os às 
exigências da Vigilância Sanitária. O aumento 
do espaço interno possibilitou a criação de 
mais três salas de atividades.

Plano de intervenção

Plano de Intervenção com aplicação de 
sistemas periódicos de inspeção das edifica-
ções é uma das soluções viáveis para que a 
detecção de patologias possa ocorrer antes 
mesmo que seus efeitos danosos possam ser 
sentidos (LOURENÇO E MENDES, 2011).
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A estrutura do método genérico é formada 
por três partes distintas:

Etapas de análise de patologias da constru-
ção:

Parte 1 - Levantamento de subsídios: repre-
senta acumular e organizar as informações 
necessárias e suficientes para o entendi-
mento completo dos fenômenos (Vistoria do 
local; Anamnese do caso). 

Parte 2 - Diagnóstico da situação: ocorre a 
compressão dos fenômenos e identificação 
das múltiplas relações que caracterizam a 
patologia. Lichtenstein (1985) afirma que o 
processo de diagnóstico da situação consti-
tui na contínua redução da incerteza inicial 
pelo progressivo levantamento de dados.
 
Parte 3 - Definição de conduta: prescrição do 
trabalho a ser executado para resolver o pro-
blema, incluindo a definição sobre os meios 
(material, mão de obra, equipamentos) e a 
previsão das consequências em termos do 
desempenho final. 

Para definir a conduta, inicialmente é feito o 
prognóstico da situação, ou seja, são levan-
tadas hipóteses da tendência de evolução 
futura do problema e as alternativas de 
intervenção acompanhadas dos respectivos 
prognósticos.

Propostas de intervenções

 O local é constituído por dois pavimentos, 
totalizando 461,93m². No primeiro pavimento 
temos sala, capela, pátio, playground, depó-
sito, refeitório, cozinha, lavanderia, dispensa 
e banheiros, com 259,70m², já no segundo 
pavimento temos sala de multimídia/repou-
so, 5 salas de aula, 3 banheiros, armários 
e escada, totalizando 202,23m². Conforme 
figura abaixo:

  
As características construtivas são estrutura 
de concreto armado, alvenaria rebocada 
e pintada. Parte do imóvel possui telhas e 
forro, outra parte possui laje. O piso é cerâmi-
co. As instalações elétricas e hidráulicas não 
apresentam defeitos e estão em bom estado 
de conservação e uso. 

A escada de acesso ao segundo pavimento 
está fora dos padrões da Associação Brasilei-
ra de Normas Técnicas (ABNT), os degraus e 

        Fonte: Lichtenstein, 1985

        Fonte: Dados do Projeto, 2019

        Fonte: Dados do Projeto, 2019
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espelhos estão com diferentes tamanhos e 
com desnível significativo entre um degrau 
e outro, o que tem ocasionado queda de 
alunos, pois a escada projeta a criança para a 
frente e, em alguns degraus, para trás. 
As figuras abaixo demonstram as irregulari-
dades da escada de acesso para o segundo 
pavimento:

  

Intervenção na Escada 

A intervenção com menor custo e tempo de 
obra seria remover o revestimento cerâmico, 
fazer um novo emboço dos degraus deixan-

do-os nivelados e na medida ideal conforme 
norma regulamentadora, e realizar novo 
revestimento na escada, com material anti-
derrapante. De acordo com a NBR9077/2001 
(Saída de Emergência em Edificações) e a 
NBR 9050/2004 (Norma de Acessibilidade), 
escadas são meios não mecânicos que 
permitem a ligação entre planos de níveis 
diferentes. 

As dimensões dos pisos e espelhos devem 
ser constantes em toda escada, de modo que 
fique proporcional em toda a sua dimensão. 
Segundo a NBR 9077, os espelhos devem ter 
altura entre 15cm e 18cm e pisos entre 28cm 
e 32cm. As escadas são constituídas por: 

 - degraus: pisos e espelhos; 
 - pisos: pequenos planos horizontais que 
constituem a escada;
- espelhos: planos verticais que unem os 
pisos; 
- patamares: pisos de maior largura que suce-
dem os pisos normais da escada, geralmente 
ao meio do desnível do pé direito, com o 
objetivo de facilitar a subida e o repouso 
temporário do usuário da escada; 
- lances: sucessão de degraus entre planos a 
vencer, entre um plano e um patamar, entre 
um patamar e um plano e entre dois patama-
res; 
- guarda-corpo e corrimão: proteção em al-
venaria, balaústre, grades, cabos de aço, etc. 
Na extremidade lateral dos degraus para a 
proteção das pessoas que utilizam a escada.

Intervenção na cozinha 

A cozinha é um dos locais mais utilizados no 
ambiente escolar, são oferecidas às crianças 
4 refeições diárias. As cozinheiras sofrem com 
o excesso de calor e o clima abafado durante 
o preparo dos alimentos, devido à falta de 
ventilação no local. Não há possibilidade de 
instalação de janelas, por tratar-se de uma 
comunidade, a falta de espaço para a instala-
ção é um grande obstáculo.
 

        Foto: Autores do projeto/reprodução

        Foto: Autores do projeto/reprodução
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Como não há possibilidade de instalar jane-
las apropriadas, a instalação de uma coifa 
se faz necessária, para tornar o ambiente de 
trabalho salubre. O local apropriado para a 
saída da tubulação é através de um bascu-
lante que dá acesso a um espaço inutilizado 
entre a cozinha e a dispensa, uma área a céu 
aberto, sendo possível instalar a chaminé da 
coifa e não interferir em alguma instalação já 
existente.

Entre a cozinha e a dispensa há um vão que 
não tem cobertura, excelente local para a 
instalação da chaminé da coifa, conforme 
figura abaixo:

A coifa é um equipamento responsável por 
absorver o ar quente e retirar a fumaça, a 
gordura e o mau cheiro, após a fritura ou 
cozimento de alimentos. O ar que é retirado 
passa por um filtro metálico, que deve ser 
removido e limpo com determinada frequ-
ência. Além da fácil manutenção, ajuda na 
limpeza, pois evita o acúmulo de gordura nas 
superfícies da cozinha.

Intervenção na Instalação de gás inaca-
bada 

O gás de cozinha é um dos itens de consumo 
de maior despesa para a creche, pois utilizam  
um fogão industrial com um gás de vasilha-
me convencional de 13kg. Esse gás não é 
compatível com o fogão, pois para chegar ao 

seu pleno desempenho é consumido muito 
gás. 
Uma instalação de gás de 90 kg já foi inicia-
da, porém houve falha na execução do piso, 
tendo total interrupção de sua tubulação. 
Instalaram revestimento cerâmico acima da 
tubulação, que amassou e, com isso, o gás 
não chegava até o fogão. 

Uma nova instalação do gás foi realizada em 
local de armazenamento do gás de 90 kg, 
conforme figura abaixo, fora das dependên-
cias da cozinha, na área externa. A interven-
ção mais objetiva é refazer o projeto da tubu-
lação ao invés de sair pelo piso, ser aérea, de 
mais fácil execução e manutenção. Assim, o 
risco de acidentes torna-se mais abstruso.

 

Existem diversas normas que envolvem as 
instalações de gás, mas as principais são a 
ABNT NBR 15526/13 – Rede de distribuição 
interna para gases combustíveis em ins-
talações residenciais e comerciais; ABNT 
NBR 13523/08 – Central de GLP; ABNT NBR 
15923/11 – Inspeção de rede de distribuição 
interna de gases combustíveis; e ABNT NBR 
13103/13 – Instalação de aparelhos a gás 
para uso residencial. 

O local de instalação do aparelho deve aten-
der aos requisitos de volume bruto mínimo 
e área total útil das aberturas de ventilação, 
definidos em função do tipo e potência dos 
aparelhos a gás instalados.

        Foto: Autores do projeto/reprodução

        Foto: Autores do projeto/reprodução



44 Revista de Extensão Unihorizontes 

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES 

Intervenção no Telhado/Laje

Ao realizar inspeção no telhado, verificou-se 
que a cobertura era mista, sendo parte de 
laje pré-fabricada e o restante coberto so-
mente por telhas de zinco, com forro de PVC 
fazendo o acabamento interno. Local onde 
há vazamentos, possui trincas e furos de 
fixação sem acabamento. A figura abaixo é de 
uma das salas que tem problemas de vaza-
mento e que possui apenas telhas e forro de 
PVC.

 
A infiltração nada mais é que uma manifesta-
ção patológica causadora de outras. Ela atin-
ge, principalmente, estruturas de concreto e 
alvenarias com deficiência na impermeabili-
zação, causando manchas indesejáveis nas 
paredes, bolhas, danos na pintura e inunda-
ções, danificando parte ou toda a estrutura 
da edificação (Instituto IDD, 2017). 

Como o local possui um sistema misto de 
cobertura, o encontro da laje com as telhas 
torna-se local vulnerável ao acúmulo da água 
da chuva, ocasionando as goteiras.

A utilização de impermeabilizante na laje irá 
minimizar ou extinguir os problemas das go-
teiras. Caso persista, uma nova intervenção 
deverá ser realizada verificando mais deta-
lhadamente se há problemas na execução 

        Foto: Autores do projeto/reprodução

da laje ou possíveis rachaduras. Já para as 
telhas de zinco, a solução adequada é reali-
zar a vedação onde há os parafusos utiliza-
dos para fixação das telhas. Também a troca 
de algumas, que estão já danificadas devido 
à exposição a intempéries da natureza.

Intervenção na Pintura 

As pinturas são tidas como materiais de 
acabamento, sempre havendo uma preocu-
pação com seu desempenho estético, porém 
é nítida a função das pinturas como agentes 
com função de impermeabilização de super-
fícies, como revestimentos de argamassa, 
esquadrias metálicas e de madeira, entre 
outros componentes de uma edificação (DO 
CARMO, 2003). 

A figura abaixo demonstra desagregação da 
pintura externa, que pode ter sido ocasiona-
da por erros durante a execução do processo 
da pintura, que pode ter sido realizado antes 
da cura do reboco ou por intempéries da 
natureza.

Reparos na pintura 

Na parte externa, houve o descascamento da 
pintura. 
- Causa provável: superfície mal preparada, 
com presença de gorduras ou material solto; 
umidade na superfície; superfície aquecida; 
oureações entre a tinta e a superfície. 
 - Correções: remover a camada de pintura; 
aprimorar a limpeza, extraindo os contami-

        Foto: Autores do projeto/reprodução
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nantes da superfície; fazer a correção da su-
perfície se houver material solto ou desagre-
gado; eliminar causas de aquecimento ou de 
umidade da superfície, se for o caso, ou usar 
tintas especiais para superfícies aquecidas.

Internamente houve formação de bolhas. 
 - Causas possíveis: acabamento aplicado 
sem limpeza da superfície ou com superfície 
oleosa; falta de lixamento; falta de cura do 
revestimento da base; existência de umidade 
na superfície. 
- Correções: remover a camada que apre-
senta as bolhas; aguardar a cura do reves-
timento, se for o caso; eliminar as causas 
de umidade; fazer a limpeza adequada da 
superfície; fazer o lixamento e limpeza do pó 
e reaplicar o acabamento.

Alternativas de Intervenção

Dentre os principais fatores a serem obser-
vados para escolha da alternativa podem-se 
citar aspectos técnicos, econômicos, opera-
cionais, arquitetônicos e ambientais (HELE-
NE, 2003).

Antes de qualquer intervenção em uma 
estrutura afetada é essencial determinar qual 

a melhor estratégia a ser utilizada no caso 
estudado. 

O tipo da intervenção vai depender de como 
a manifestação patológica está apresentada. 
Para haver uma correta seleção de alternativa 
de intervenção conforme o nível dos agravos 
e a disponibilidade de materiais na região 
onde está inserida a edificação deve haver 
a análise do tipo de terapia a ser adotada 
(MOREIA, 2006). 

O quadro abaixo resume os diagnósticos 
encontrados através de pesquisa em campo 
e sugere a terapia (proteção, reparos e refor-
ços) na qual as irregularidades devem incidir, 
levando em conta as condições econômicas 
da edificação analisada.

Conclusão

A realização de manutenções preventivas 
evita que problemas de fácil resolução, se 
detectados inicialmente, tornem-se onerosos 
e intensifiquem-se a ponto de comprometer 
a estrutura. 

As edificações são constituídas por materiais 
que envelhecem e têm sua vida útil 

     Fonte: Dados do projeto
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diminuída devido às intervenções climáti-
cas e de patologias que ajudam a danificar 
cada vez mais as estruturas.  As patologias 
da construção civil podem ter suas origens 
em qualquer uma das etapas do processo de 
execução/construção. 

A edificação em questão não foi construída 
para esta finalidade. As casas no entorno 
foram sendo desapropriadas e conjugadas 
aos poucos, assim aumentado a extensão da 
creche. Com isso, os critérios de construção 
e controle de qualidade não foram emprega-
dos. 

Por ser um local carente, as casas geralmente 
não são construídas com materiais de boa 
qualidade e desempenho. 

No geral, a estrutura do local apresenta estar 
em boa forma de uso e há alguns anos houve 
a intervenção onde melhorias e reparos ne-
cessários foram realizados. 

Por isso, hoje, as patologias encontradas são 
apenas intervenções para melhorar as condi-
ções de vivência e conforto dos usuários.
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Educação financeira: administração dos gastos 
pessoais  

1 Introdução

Este projeto de extensão apresenta a impor-
tância de uma boa gestão financeira pessoal, 
seja na busca por adquirir bens e produtos 
de maior valor seja pelo simples fato de 
poupar como método de garantia de uma 
qualidade de vida futura melhor, visando não 
se endividar. O descontrole no orçamento 
pessoal, muitas vezes, é proveniente da falta 
de informações e de planejamento, bem 
como do consumo desenfreado, sendo o 
endividamento das famílias algo comum.

Ao organizar a vida financeira deve-se atentar 
aos mínimos gastos, tais como despesa com 
lanches, passeios, entre outros, que muitas 
das vezes são os grandes vilões do orça-
mento pessoal. O consumismo não atinge 
somente adultos, chefes de famílias e líderes 
de empresas, as crianças e jovens já são 
inseridos no mundo incentivados a comprar 
compulsivamente. Passa-se a ideia de que 
bem-estar caminha junto com a aquisição. 
O fácil acesso à fontes de crédito e os gran-
des parcelamentos, que envolvem juros por 
vezes até “escondidos”, dão a falsa sensação 
de poder aquisitivo e acabam, por diversas 
vezes, tornando as pessoas reféns das dívi-
das.

A qualidade de vida é afetada quando se 
analisam os impactos de uma sociedade 
que não teve foco em cuidar dos seus ativos, 
uma vez que, quando se adquirem dívidas, o 
estresse, a ansiedade e o desequilíbrio, por 
exemplo, geram conflitos familiares.
A educação financeira consiste em muito 

mais que cortar gastos e controlar despesas. 
Compreende as melhores ações a serem 
tomadas para que se consiga obter seguran-
ça econômica futura, tanto na vida pessoal 
quanto na vida empresarial. Aprender a 
controlar as finanças deveria ser algo rotinei-
ro e ensinado às crianças para que quando 
adultos não passem por “sufocos” e “enforca-
mentos” financeiros.

São grandes os benefícios da educação 
financeira, sendo possível modificar o perfil 
consumista, reduzir o estresse do endividado 
causado pela preocupação com as dívidas 
a pagar e, ainda, auxiliar na manutenção 
monetária e projeção de conforto financeiro 
futuro.

O fluxo de caixa consiste em uma ferramen-
ta primordial para o controle financeiro de 
todos os gastos, uma vez que ele consegue 
expor todas as entradas e saídas de dinheiro, 
desde que bem organizado e com o lan-
çamento de todas as despesas e receitas. 
Atualmente existem diversas maneiras de 
manter as finanças pessoais em dia, seja por 
meio de aplicativos para smartphone, plani-
lhas facilitadoras e, até mesmo, por anota-
ções. Vale ressaltar que a fidedignidade das 
informações expostas é o que irá expressar 
os resultados positivos ou negativos em sua 
saúde financeira.

Este projeto tem como objetivo analisar os 
benefícios da educação financeira pessoal, 
expondo as ferramentas facilitadoras e práti-
cas para se economizar.

 Alícia Thayná Coelho Viana da Costa 
Carla Alves dos Santos 
Célio Assis de Souza 
Jhonatan Nascimento de Oliveira 
Pedro Henrique Batista
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2 Proposta  e Implementação 
da Intervenção

A metodologia abordada para a realização 
deste projeto partiu de pesquisa bibliográfi-
ca, a partir da qual buscou-se adquirir conhe-
cimento acerca do assunto abordado, para 
que fossem repassadas informações verídi-
cas à população. 

Outro método utilizado foi a pesquisa de 
campo, visto que foram abordadas pessoas 
com o intuito de questionar quais as ma-
neiras de créditos eram utilizados por elas, 
se estavam endividadas devido à utilização 
de algum desses métodos e, ainda, passar 
parte do conhecimento adquirido através de 
pesquisa bibliográfica, como meio de acon-
selhar e orientar sobre melhores maneiras 
de se adquirir mercadorias ou produtos com 
melhores taxas do mercado, de forma a não 
contrair dívidas. 

Considera-se também uma pesquisa explo-
ratória devido à vivência com os entrevista-
dos e os conhecimentos adquiridos junto 

        Foto: Autores do projeto/reprodução

A realização do projeto se deu através de abordagens ao público e aos feirantes que se encontravam localizados na Feira Hippie

às bases bibliográficas, trazendo-nos mais 
facilidade na compreensão do tema.

A realização do projeto deu-se através de 
abordagens ao público e aos feirantes que se 
encontravam localizados na Avenida Afonso 
Pena/BH, na Feira Hippie, que acontece aos 
domingos na capital mineira há vários anos e 
conta com um grande e diversificado público. 

A abordagem teve o intuito de orientar as 
pessoas sobre a importância do controle 
financeiro, bem como arquitetar estratégias 
e métodos para o alcance da estabilidade 
financeira. Salientando sobre os ônus e 
bônus dos métodos de crédito existentes, 
norteando sobre os momentos para o uso e 
apontando técnicas e procedimentos para a 
construção ou restauração de saúde monetá-
ria pessoal.

3 Resultado da intervenção

Apresenta-se aqui a análise juntamente com 
a discussão dos resultados obtidos através 
da pesquisa de campo sobre as finanças 
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pessoais, estratégias e métodos de controle, 
conhecimentos dos ônus e bônus dos meios 
de créditos. 

Foram realizadas entrevistas com indivíduos 
abordados aleatoriamente na capital minei-
ra, buscando compreender o entendimento 
da população acerca do assunto tratado, 
com o intuito de verificar seus conheci-
mentos sobre finança pessoal e apresentar 
estratégias, planos e ações para aquisição ou 
melhoramento da saúde financeira.

Quando indagados sobre as taxas e momen-
tos adequados para a utilização dos tipos de 
crédito disponibilizados pelo mercado finan-
ceiro, foi perceptível que o tema é desconhe-
cido pela maioria. Os créditos pessoais são 
utilizados, majoritariamente, como métodos 
de sanar os endividamentos existentes, sem 
estudos ou conhecimentos prévios. 

Questionados sobre métodos de plane-
jamento pessoal, os manifestos foram de 
inexistência de estratégias para controles 
eficientes e complexos. Quando existente, o 

        Foto: Autores do projeto/reprodução

A abordagem orientou sobre a importância do controle financeiro

controle era feito apenas de forma superfi-
cial, compondo apenas as despesas fixas. An-
drade (2017) esclarece que os gastos devem 
ser divididos com intuito de suprir as necessi-
dades e evitar o endividamento. Destinando 
50% da renda adquirida em despesas es-
senciais, 15% em prioridade financeiras e os 
35% restantes em gastos relacionais a lazer e 
estilo de vida. 

Muitos entrevistados relataram os cheques 
pessoais e empréstimos bancários como 

vilões, mas informaram que em algum mo-
mento usufruíram deles. 
 
Quanto à empréstimos e financiamentos 
bancários, a população entrevistada definiu 
que esses são meios procurados apenas nos 
momentos de extrema urgência e importân-
cia, como o financiamento para aquisição da 
casa própria, carro, estudos, além de emprés-
timos bancários para quitar uma dívida que 
se tornou uma bola de neve e/ou motivos 
considerados “superiores”. 
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Os cartões de crédito foram definidos pelos 
entrevistados como possibilidade de poder 
aquisitivo e método de menor complexida-
de para conquistas de bens. Eles também 
alegaram conhecer ou ser reféns do famoso 
dinheiro de plástico, mencionando o ciclo 
vicioso gerado. 

Ainda a respeito dos cartões de crédito, os 
entrevistados relataram que mesmo com 
as taxas altas dos cartões, ele é um méto-
do considerado pela maioria como “auxílio 
quando se está no sufoco” devido à grande 
parte das pessoas possuírem um cartão no 
bolso e logo que necessitam apenas tem o 
trabalho de tirá-lo do bolso e utilizarem. Para 
completar o quesito cartão de crédito, sobre 
o pagamento do valor mínimo estipulado 
pela marca do cartão de crédito a cada fatura 
emitida, as pessoas em massa relataram 
conhecimento sobre este ponto negativo 
do cartão, pois afirmam que este é um dos 
meios de se entrar em uma bola de neve de 
dívidas do cartão. 

4 Considerações Finais

O assunto desenvolvido ao longo deste 
projeto é a da análise dos métodos de con-
trole financeiro pessoal desenvolvidos pelos 
entrevistados, bem como a compreensão de 
como estes são absorvidos por eles. 

Constatou-se que grande parte dos entre-
vistados desconhecia a real importância do 
controle financeiro e os métodos para o seu 
desenvolvimento. Assim, os discentes instru-
íram sobre a existência de ferramentas para 
o controle orçamentário, exemplificando es-
tratégias para melhoria da saúde financeira e 
arquitetando individualmente artifícios para 
sanar o endividamento e propor uma melhor 
divisão dos gastos. 

Foi perceptível que as circunstâncias que 
levam o indivíduo ao endividamento são o 
desconhecimento das taxas bancárias, a ine-
xistência de estratégias para gastos e controle 

financeiro e a insipiência quanto ao momen-
to adequado para a utilização dos métodos 
de créditos ofertados à sociedade. 

No decorrer deste estudo conseguimos 
evidenciar a real importância do controle 
orçamentário pessoal, salientar as caracterís-
ticas dos meios de créditos (ônus e bônus) e 
fornecer parâmetros e estratégias para o de-
senvolvimento da saúde financeira pessoal. 

Por fim, podemos dizer que o desenvolvi-
mento deste projeto foi de grande valia para 
o grupo, pois por meio dele conseguimos 
evidenciar a real importância da necessidade 
do controle financeiro e ressaltar artifícios 
para melhoria desse. Mas, ainda assim, é 
fundamental o avanço no aprofundamento 
do tema para auxiliar o enriquecimento das 
conclusões deste estudo.

Imagem da Feira Hippie, local em aconteceu a ação
Foto: www.belohorizonte.mg.gov.br/reprodução 
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