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EDITORIAL
A Revista de Extensão Unihorizontes traz
neste número atividades de extensão desenvolvidas no 2º semestre de 2020, como, por
exemplo, as ações realizadas pelo Núcleo
de Assistência Jurídica, o Projeto 50+ voltado para idosos e cursos gratuitos de curta
duração. Esta publicação traz, ainda, projetos
desenvolvidos pelos alunos do Unihorizontes
para a comunidade externa, que abordaram temas como sustentabilidade e meio
ambiente, planejamento e plano de ação,
reengenharia em empresas de pequeno porte, práticas organizacionais como a análise
de planilhas, planejamento de marketing,
gestão de estoque, pesquisa mercadológica e
melhoria da produção.
Mas afinal, qual a importância da Extensão
universitária para o aluno do ensino superior?
A vida universitária não se resume apenas
no que se aprende dentro da sala de aula. A
realização de uma boa graduação, envolve,
dentre outras coisas, grupos de estudo, pesquisa, iniciação científica, estágios, cursos de
aperfeiçoamento e atividades de Extensão.
Há que se destacar que a forma mais adequada para conectar alunos à comunidade
se dá pela execução de Projetos de Extensão,
que contribuem com a melhoria das condições de vida das pessoas que constituem
a comunidade na qual a instituição está
inserida.
Mas, qual o ganho real a Extensão pode trazer para o aluno e para a sociedade?

– Crescimento profissional e pessoal;
- A oportunidade de sair do espaço da universidade e conhecer de perto os desafios e as
estratégias de tomada de decisão;
- A oportunidade de se identificar e ter certeza que está no curso certo.
Para Comunidade:
- A oportunidade de resolver um problema
pontual identificado pelo aluno da instituição que recebeu;
- A oportunidade de uma consultoria qualificada e gratuita;
- A oportunidade de conciliar experiência
com a teoria;
- A oportunidade de reciclagem e aprendizagem.
Dessa forma, as instituições de ensino superior se colocam a serviço da sociedade desenvolvendo projetos voltados para a formação dos alunos para a melhoria da qualidade
de vida das pessoas e seu entorno.
A atividade de extensão oferece condições
para que a formação do graduando não fique
apenas limitada aos aspectos técnicos, mas,
também, aos aspectos políticos, sociais e culturais, criando uma conscientização crítica.
Abrace esta iniciativa! Dedique-se e participe
das atividades e projetos de Extensão. Contamos com vocês!
Prof. Tueli Rodrigues Tavares
Vice-Reitor
Pró-Reitor de Graduação e de Extensão

Para o aluno:
- A oportunidade de aplicar o que aprendeu
em sala de aula e descobrir coisas novas;
- Troca de experiências;
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UNIHORIZONTES
EM AÇÃO
NAJ divulga
números do
2º semestre
O Núcleo de Assistência Jurídica (NAJ) é uma
alternativa para quem necessita de assistência jurídica e não tem como arcar com os
custos relativos aos honorários de prestação
desse tipo de serviço. Os atendimentos são
realizados por alunos e professores. É necessário agendar o atendimento no Núcleo.
Depois é só comparecer na Unidade Barro
Preto, localizada na Rua Paracatu, 600.

Cíveis: 115
Criminais: 17
• As audiências e julgamentos realizados
totalizaram 64 casos, dividindo-se em:
Conciliação: 42 (casos em que se busca
uma solução para o problema enfrentado
no processo, com métodos alternativos de
solução de conflitos);
Instrução: 17 (audiências em que são produzidas provas orais, com a oitiva de testemunhas, interrogatórios de réus, depoimento
pessoal de partes, entre outros);

Confira a seguir os números do NAJ no 2º
semestre de 2019:

Admonitórias: 2 (audiências nas quais são
apresentadas regras pelo Juiz da Vara de Execuções Criminais no cumprimento de pena
privativa de liberdade);

• Os atendimentos novos realizados, que
compreendem os novos clientes que chegaram ao NAJ e tiveram as suas demandas
acolhidas, foram 189. Esse número se divide
em:

Justificação: 3 (audiências nas quais algum
ato de descumprimento das regras deve ser
justificado perante o Juiz da Vara de Execuções Criminais no cumprimento de pena
privativa de liberdade);

Cíveis: 64 (divórcio, pensão, guarda, reconhecimento de paternidade, ação de cobrança, usucapião, inventário, entre outros
temas);

Sessões de julgamento: 5 (sessões em que
os recursos aviados perante as instâncias
superiores são julgados).

Criminais: 14 (apresentando defesa para
réus acusados dos diversos crimes, bem
como atuando como assistente de acusação
em prol das vítimas);
• Os novos atendimentos geraram a abertura de 83 pastas internas no NAJ.
• Os atendimentos de retornos realizados, que compreendem os clientes do NAJ
já existentes que retornam para atendimento
foram 132. Eles se dividem em:

• Pastas baixadas, ou seja, os casos que
foram encerrados no período somaram 101,
sendo:
Criminais: 11
Cíveis: 65
• Não ajuizadas: 25 (são os casos que não
foi possível ajuizar ação judicial, seja pela inviabilidade jurídica da demanda, pelo abandono da parte ou desinteresse).
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O Núcleo de Assistência Jurídica encerrou
o ano de 2019 com um total de 210 alunos
participantes e 340 pastas ativas, sendo:
113 processos físicos e 215 processos
eletrônicos - PJE; 12 pastas não ajuizadas
(são os casos que não foi possível ajuizar
ação judicial, seja pela inviabilidade jurídica
da demanda, pelo abandono da parte ou
desinteresse).

Núcleos de pesquisa
realizam atividades
voltadas para empresas
No dia 17 de outubro de 2019, o Unihorizontes convidou empresas e profissionais para
participarem do debate “As Organizações
na Era 4.0: as fronteiras da inovação e neurobusiness”. O evento foi organizado pelo
Mestrado em Administração, por meio do
Nupec – Núcleo de Pesquisa em Estratégia
e Competitividade. Com a finalidade de ser
um espaço para discussão de novas ideias, o
evento contou com uma mesa redonda composta pela Prof.ª Dr.ª Caissa Veloso e Sousa,
Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa,
que mediou o debate entre os professores
Dr. José Edson Lara e Dr.ª Georgiana Luna
Batinga.

máticas nas situações de trabalho”. O evento
contou com a participação de representantes
de empresas de BH e foi conduzido pelos
pesquisadores Prof.ª Drª Marlene Catarina
de Oliveira Lopes Melo, Prof. Dr. Luiz Carlos
Honório, Prof. Dr. Luciano Zille Pereira e Prof.ª
Dr.ª Fernanda Versiani.

Unihorizontes sediou evento
da Associação Brasileira de
Ensino e Pesquisa em Serviço
Social – ABEPSS
Unihorizontes recebeu no dia 19 de setembro, na Unidade Santo Agostinho, a abertura
do 1º Seminário Regional Sobre os Desafios
da Pesquisa na Área do Serviço Social e
Oficina Regional Abepss Leste 2019. O evento
foi realizado pelo Associação Brasileira de
Ensino e Pesquisa em Serviço Social.

Projeto com aulas
preparatórias para o Enem
ofereceu conteúdos de
filosofia, física e redação
Fonte: arquivo Unihorizontes

Fonte: arquivo Unihorizontes

Aula de redação para estudantes que fizeram a prova do Enem
2019

Painel “Organizações 4.0 e as múltiplas temáticas nas situações
de trabalho”

No dia 13 de novembro, o Núcleo de Relações de Trabalho e Tecnologia de Gestão
(NURTEG) do Mestrado em Administração do
Centro Universitário Unihorizontes, realizou
o painel “Organizações 4.0 e as múltiplas te06 Revista de Extensão Unihorizontes

Nos meses de setembro e outubro de 2019, o
Centro Universitário Unihorizontes ofereceu
9 aulas e um curso online de redação para
estudantes que fizeram a prova do Enem
2019, que receberam mais de 500 inscrições.
As aulas trataram das áreas temáticas do
Enem e o curso online com duração de 12
horas apresentou técnicas de redação nos
padrões exigidos pelo Exame. As aulas presenciais apresentaram os seguintes temas:
Física, Filosofia Dicas para uma boa Redação,
Matemática, Sociologia e Química.
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Projetos 50+ Unihorizontes
Cursos, palestras e oficinas para a 3ª
terceira idade movimentaram as tardes do
Unihorizontes
O Centro Universitário Unihorizontes promoveu nos meses de setembro e outubro
de 2019, o Projeto 50+ com 22 atividades
gratuitas para as pessoas situadas na faixa
etária acima de 50 anos. Foram mais de 400
inscrições.
Os cursos melhor avaliados pelos participante foram:
• Interpretação de Poesias
• Biodança
• Exercitando a memória: ginástica cerebral
• Entendendo os limites dos planos de saúde
• Passos básicos de forró
A média geral das avaliações positivas
dos cursos foi de 87%.
Entre os elogios recebidos pelo programa,
destacam-se a oportunidade de aprendizado, por trazer informações excelentes para

o dia a dia, o conhecimento dos professores
que ministraram os cursos e a variedade dos
temas apresentados.
“A ideia do Projeto 50+ Unihorizontes nasceu 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-estar”, explica a Reitora do Centro Universitário
Unihorizontes no momento da oferta das
atividades, Prof.ª Dr.ª Marlene Catarina de
Oliveira Lopes Melo.
“As atividades englobaram áreas do conhecimento variadas, que foram ao encontro das
diferentes necessidades vivenciadas na 3ª
terceira idade nos âmbitos social, cultural,
tecnológico, financeiro e da qualidade de
vida”, enfatizou.
Fonte: arquivo Unihorizontes

Fonte: arquivo Unihorizontes

Oficina de arranjo de flores no Projeto 50+
Fonte: arquivo Unihorizontes

Palestra sobre os limites dos planos de saúde
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Confira a opinião de participantes
e professores do Projeto 50+
Fonte: arquivo Unihorizontes

Palestra sobre “Reorganização financeira”

“Já estava pensando nesse assunto há
algum tempo, questões relacionadas a investimentos, mas não tinha nenhum conhecimento sobre isso. O professor é muito bom,
ele deu muitas dicas, acho que valeu muito a
pena participar”.
Ângela Silvia Nogueira Valle e Costa, que
participou do curso “Reorganização financeira ministrado” pelo Prof. Dr. Gustavo Cunha.
“Acho que está bem diversificada a programação, me inscrevi em 8 atividades. Como é
voltado para o pessoal acima da faixa de 50,
abrange vários perfis de públicos para além
da 3ª idade”.
Dione de Melo Pereira, sobre as várias atividades que participou
“São temas atuais que nós idosos precisamos compreender, coisas que podemos por
em prática. A palestrante trouxe luz, uma
estrela surgiu para mim e para todo mundo.
Vejo como muito oportuna a iniciativa do
Unihorizontes, trabalhei com idosos em Salvador e os ensinamentos vieram para somar
ao meu conhecimento”.
Miryan Albin Macedo, gerontóloga.
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“Recebi a programação do Projeto enviada por amigos via Whatsapp e achei muito
interessante. O curso foi bastante produtivo,
abriu a mente e nos deixou mais espertos
para navegar pela internet e realizar compras. Começamos a usar a internet a pouco
tempo e o professor trouxe várias dicas importantes de como evitar golpes e a navegar
de forma mais segura”.
Zuleika de Oliveira Ankli, sobre o curso
“Informática segura e simples” com o Prof.
Gustavo Dolisse.

Fonte: arquivo Unihorizontes

Palestra sobre “Informática segura e simples”

“O que chamo de violência financeira é algo
que tem afetado muito o pessoal da 3ª idade. São casos em que gerentes de banco se
aproveitando do não conhecimento dessas
pessoas, da falta de uma educação financeira consistente, estão propondo investimentos com a finalidade única de cumprir meta e
não para atender as necessidades do cidadão. A receptividade do curso foi acima da
expectativa. O curso acabou sendo bastante
interativo, várias participantes contaram situações vivenciadas que se enquadraram no
conceito de violência financeira, casos que
inclusive cabem ações judiciais. Então, nesse
sentido, vejo que o curso que nós desenvolvemos foi bastante positivo”
Prof. Dr. Hudson Fernandes Amaral, que
ministrou o curso “Educação financeira e
orçamento familiar”.
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“O tema me chamou a atenção em razão do
momento financeiro e econômico em que
vivemos em nosso país e também pelo fato
de que ficamos bastante expostos a fraudes
e golpes financeiros”.
Astrid Sardinha Pinto, que participou da
palestra “Edução financeira e orçamento
familiar”.

Fonte: arquivo Unihorizontes

Palestra sobre “Educação financeira”

“É a primeira vez que participei do Projeto
50+ e achei muito interessante. Considerei
muito pertinente a escolha do tema, afinal,
como o próprio título diz, a elegância não
tem idade. Eu acho que o comportamento
cabe em qualquer lugar. Precisamos manter
a elegância sempre, seja no trabalho ou em
qualquer outro ambiente social. Tudo foi
muito bem explicado, muito bem falado, ele
demonstrou ter muito conhecimento sobre o
assunto”.

“Só de estar aqui hoje eu já conheci muita
gente, então, o importante é você compartilhar relacionamentos, sair de casa, ter
convivência e aprender. Esses projetos são
importantes pois contribuem para minimizar
a solidão do idoso, isso ajuda a evitar doenças, depressão, o idoso fica feliz, eu sou a
idosa mais feliz da minha casa”.
Amélia Cota, sobre as várias atividades que
participou.
“A escolha é adequada para a nossa faixa
etária. Geralmente nós temos certo desconhecimento em relação aquilo que nos é oferecido pelos bancos, temos certa dificuldade
de entender. O curso trouxe um conhecimento que eu não tinha”.
Eunice Ananias de Souza, sobre a palestra
“Produtos Bancários e suas Peculiaridades”
ministrada pelo Prof. Marco Aurélio Ramos.
Fonte: arquivo Unihorizontes

Oficina de interpretação de poesias
Fonte: arquivo Unihorizontes

Joana Alves, sobre a oficina “Elegância não
tem idade” com Prof. Claudiomiro Werner.
“Vi que a procura foi muito grande, principalmente para o ‘Curso de Maquiagem’ e a
‘Oficina de Forró’. A programação ficou muito
interessante, trouxe temas adequados à
nossa realidade. A 3ª idade tem uma certa
insegurança em lidar com as novas tecnologias, então o curso foi bastante apropriado”.

Exercitando a memória: Ginástica Cerebral
Fonte: arquivo Unihorizontes

Geralda Inês Pires, sobre as várias atividades que participou.

Produtos bancários e suas peculiaridades
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DESTAQUE
Curso traz dicas de
prevenção e segurança
para idosos de BH
O Capitão da Polícia Militar de Minas Gerais
Filipe Márcio Ferreira Marteletto, ministrou no
no Projeto 50+ Unihorizontes um curso com
“Dicas de prevenção e segurança” que trouxe
um panorama geral das diversas situações
do dia a dia em que o idoso pode estar sujeito a ser vítima de algum tipo de crime.
De acordo com o Capitão Marteletto, segurança e prevenção são temas atuais e recorrentes, que requerem atenção especial,
principalmente quando se trata da população idosa, que tende a ser mais vulnerável. “É
muito importante que as pessoas da 3ª idade
tenham conhecimento para adotar atitudes
preventivas no seu dia a dia, quando vão ao
banco, quando vão entrar no veículo, quando estão chegando em casa ou nas diversas
atividades que elas exercem no cotidiano”,
explicou.
Fonte: arquivo Unihorizontes

Capitão Marteletto oferece dicas de segurança

O Capitão Marteletto destacou os crimes cibernéticos que, de acordo com ele, são recorrentes e têm afetado de maneira crescente a
população idosa que cada vez mais faz uso
de dispositivos tecnologias. “É um tema de
10 Revista de Extensão Unihorizontes

destaque nos cenários nacional e mundial”,
conta. “Um número cada vez maior de pessoas é vítima de crimes cibernéticos, pois nos
tornamos, em certa medida, reféns das novas
tecnologias, realizando muitas das nossas
atividades diárias por meio de smartphones,
algo que não é diferente com os idosos que
navegam pela rede sem conhecimento dos
riscos que estão expostos”, acrescentou.
Entre os crimes mais comuns praticados pela
internet, o Capitão Marteletto destacou o
uso de identidade falsa e o uso indevido de
informações pessoais. “Existem casos em que
criminosos assumem a identidade de outra
pessoa na internet e pratica crimes usando
o nome dela, por isso é importante evitar
deixar perfis de redes sociais abertos”. Um
outro de tipo de crime é o chamado pishing,
que é bastante comum em mensagens de
sms, Whatsapp e e-mail. “Esse tipo de prática
geralmente ocorre quando a pessoa recebe
uma mensagem dizendo que possui algum
tipo de dívida em aberto. O idoso, pela falta
de conhecimento e pelo medo de ter seu
nome negativado, acaba clicando, fornecendo informações e até realizando pagamentos
indevidos”, explicou o Capitão Marteletto.
O Capitão também alertou aos participantes
do curso sobre os fatores que contribuem
para que a pessoa seja vítima de um crime:
“um alvo disponível, uma pessoa motivada
e a ausência de vigilância, seja ela qual for”,
explicou. “O segredo é desarticular esses
vetores, diminuído, assim, a probabilidade
da ocorrência de crimes”. Ele afirmou que a
desatenção é um elemento motivador para
a escolha da vítima, por isso, recomenda
atenção redobrada ao estacionar o carro, não
ficar parado em locais com pouca iluminação e atentar para a presença de indivíduos
suspeitos.
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Unihorizontes oferece cursos
gratuitos de Extensão para a
comunidade
O Centro Universitário Unihorizontes ofertou 18 cursos gratuitos de Extensão no mês
de novembro de 2019, nas unidades Santo
Agostinho e Barreiro, que receberam mais de
200 inscrições. A proposta tem a finalidade
de fazer uma ponte entre o meio acadêmico
e a sociedade, oferecendo treinamento de
curta duração para profissionais e estudantes
que buscam atualização e aprimoramento.
“A escolha dos temas foi pensada levando
em consideração as principais competências
requeridas pelo mercado de trabalho contemporâneo”, explica a Diretora de Ensino,
Pesquisa e Extensão do Instituto Novos
Horizontes, Prof.ª Dr.ª Marlene Catarina de
Oliveira Lopes Melo. “São cursos oferecidos
totalmente sem custos por uma equipe de
professores altamente qualificada e com a
emissão de certificado, com isso, os interessados em participar têm a chance de melhorar o currículo e ampliar seu reconhecimento
no mercado”, acrescenta.
Fonte: arquivo Unihorizontes

Palestra sobre Marketing Digital para empreendedores
Fonte: arquivo Unihorizontes

Fonte: arquivo Unihorizontes

Comunidade participa dos cursos de Extensão

Foram ofertados os seguintes cursos:
- As novidades do Direito do Trabalho
- Como aumentar vendas em tempos de crise
- Como ter acesso às políticas sociais
- Dicas de Prevenção e Segurança
- Exercitando a memória: ginástica Cerebral
- Finanças pessoais
- Gestão da Qualidade em empresas de serviços
- Gestão de processos organizacionais
- Inclusão Digital: Facebook/Instagram/Whatsapp
- Marketing Digital para profissionais e empreendedores
- MEI: Microempreendedor Individual
- Mercado Financeiro e Moedas Virtuais
- Navegação segura na internet
- Pensão Alimentícia: conheça os seus Direitos
- Planilha simplificada de custo para pequenas empresas
- Primeiros passos para construir seu negócio
- Suporte básico de vida: reanimação cardiorrespiratória
- Técnicas de rotina de pessoal

Palestra sobre gestão de processos organizacionais
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Semana da Responsabilidade
Social oferece atividades
gratuitas em BH
Nos dias 16, 18, 20 e 21 de setembro, o
Centro Universitário Unihorizontes realizou
a Semana da Responsabilidade Social com
atividades totalmente gratuitas para a comunidade externa, que aconteceram na Unidade Santo Agostinho.

Espro - Ensino Profissionalizante que trouxe
estudantes adolescente que inseridos em
situação de vulnerabilidade social, conforme explicou Célia Silva, instrutora do Espro,
que destacou a importância da iniciativa do
Unihorizontes.
Fonte: arquivo Unihorizontes

Representantes da Espro - Ensino Profissionalizante nas atividades da Semana de Responsabilidade Social do Centro Universitário
Unihorizontes

Entre os palestrantes estavam psicólogos,
pedagogos, médicos, professores e alunos
das áreas de Direito, Segurança, Serviço Social e Engenharia que abordarão temas como
“A Prevenção ao Suicídio na Adolescência”,
“Saúde e Qualidade de Vida”, “Como Manter
o Condomínio Seguro” e muito mais. Houve,
ainda, no sábado (21), considerado o Dia Nacional do Ensino Responsával, atendimento
jurídico e consultoria em projetos de arquitetura e decoração.
As atividades que ocorreram durante a
semana foram realizadas em parceria com o
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Semana de Responsabilidade Social se
insere em uma programação nacional idealizada pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes), da
qual o Unihorizontes participa todos os anos
desenvolvendo atividades e serviços gratuitos para a comunidade de Belo Horizonte e
Região Metropolitana. “O objetivo é promover a interação do meio acadêmico com a
sociedade. Com isso sensibilizamos e envolvemos toda a comunidade do Unihorizontes
em torno de ações voluntárias, oferecendo
serviços à população”, explica o Prof. Rogério
Naves Rezende, Reitor do Centro Universitário Unihorizontes.
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PROJETOS DE EXTENSÃO
EM DESTAQUE
Projeto de Extensão: “Sementes
do Futuro”
Autores: Ana Maria Souza, Angelita Gonçalves de Souza, Cláudia Patrício Gama,
Sandra Lúcia Ferreira, Milene Lopes Rodrigues, Rodrigo Teixeira
Orientadora: Prof.ª Indira Trindade
Curso: Serviço Social
1 INTRODUÇÃO
O Projeto de Extensão efetiva-se a partir de
três saberes: o acadêmico, o institucional e
o comunitário. De acordo com Scheidemantel e Klein (2004), a Extensão proporciona o
preparo do profissional que se credencia,
cada vez mais, juntamente com a sociedade,
num espaço aberto de conhecimento que
possibilita vencer as desigualdades sociais
existentes, a partir da atividade acadêmica,
que une instituições de ensino superior e as
demandas sociais apresentadas pela comunidade.
A sustentabilidade é uma temática relevante,
que deve ser disseminada desde a infância,
com objetivo de definir ações e atividades
humanas que visem suprir as necessidades
atuais dos seres humanos (FERNANDES,
2017). Com base nesta ideia, percebe-se a
dimensão e a profundidade deste tema muito presente na contemporaneidade desde o
advento da industrialização, a urbanização
e a globalização. Considerando os efeitos
desses fenômenos, nota-se que todos os seres humanos, em todas as áreas do planeta,
sofrem com os seus impactos sobre o meio
ambiente e o ecossistema.

Este Projeto se fez necessário, pois propõs
promover junto ao público beneficiado a
consciência reflexiva, atenção e cuidado
constante com as temáticas inerentes ao
contexto de sustentabilidade, considerando como espaço para diálogo a educação
infantil, uma vez que envolve todos os aspectos de vida e a saúde dos indivíduos em
formação. Promoveu ainda para o público
em questão, a formação de uma consciência
acerca dos diversos modos de interação e
de preservação do meio ambiente, por meio
de recursos naturais. Entende-se que essa
intervenção pode despertar uma consciência e postura responsáveis considerando a
correta utilização dos recursos naturais. Para
a Instituição, este projeto se torna relevante
devido ao contato institucional com a sociedade, possibilitando uma troca de valores
entre ambas.
O objetivo geral foi sensibilizar e promover a
reflexão dos alunos sobre a importância da
preservação do meio ambiente.
Já os objetivos específicos foram a) compreender o conceito de sustentabilidade e
seus reflexos no meio ambiente; b) pesquisar
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as principais práticas que colaboram com
sustentabilidade no planeta; c) ampliar o
conhecimento sobre as formas de reciclagem
de garrafas PET.

Municipal de Educação de Belo Horizonte,
que fixa normas para a educação infantil no
Sistema Municipal de Ensino de Belo HoriFonte: projeto

Projeto “Sementes do Futuro” de alunos de Serviço Social trabalhou com o tema sustentabilidade

2 A INSTITUIÇÃO
A creche Universo Infantil, foi fundada em
Belo Horizonte em 01/07/1988, situada na
Rua Viveiros de Castro,118 - bairro Copacabana e sua abrangência a nível de atendimento
compreende os bairros: Copacabana, Jardim
Leblon, Céu Azul, vila Apolônia e a ocupação
do Dandara. Trabalha com propostas pedagógicas baseada na LDB – Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (Lei n.º 9394/1996, o ECA
– Estatuto da Criança e Adolescente, e Resolução CME/BH n.º 7 01/2000, do Conselho

zonte. A estrutura da creche conta com três
salas, sendo que duas dessas salas são compostas por 32 crianças do Maternal II (2 e 3
anos) e uma sala com 20 crianças do Maternal III (3 e 4 anos); os critérios para ingressar
na creche são através de ficha de inscrição,
que será avaliada primeiro as crianças de
baixa renda e as vagas sobressalentes para as
demais.
Fonte: projeto

Fonte: projeto

O grupo escolheu a creche Universo Infantil para
desenvolver o Projeto de Extensão
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O público-alvo foram alunos da educação infantil

V. 2, Nº 1, Mar. 2019

Plano de ação desenvolvido pelo grupo

Fonte: dados do projeto

3 PRINCIPAIS PRÁTICAS QUE COLABORAM COM A SUSTENTABILIDADE NO
PLANETA
De acordo com Boff (2017, pg.14) a sustentabilidade deve ser vista como um estilo de
viver: “deve cobrir todos os territórios da
realidade, que vão das pessoas, tomadas
individualmente, às comunidades, a cultura,
a política, a indústria, às cidades e principalmente o Planeta Terra com seus ecossistemas” (BOFF, 2017). O conceito de sustentabilidade está associado a práticas simples que
adicionadas cotidianamente contribuirão
para um futuro saudável, algumas dessas
práticas podem ser exemplificadas como:

çao as incandescentes;
• Economia do uso de água;
• Usar transportes compartilhados ou bicicleta;
• Reutilizar água da chuva;
• Consumir alimentos orgânicos;
• Usar eletrodomésticos que consumem
menos energia;
• Reutilizar água da máquina de lavar;
• Usar menos papel;
• Usar embalagens recicláveis;

• Reciclagem do lixo;

• Plantar;

• O uso de acolas retornáveis, ao invés das de
plástico;

• Descarte do lixo no local correto;

• Diminuição do uso de energia;

• Pesquisar as principais práticas que colaboram com sustentabilidade no planeta.

• O uso de lâmpadas econômicas e eliminaRevista de Extensão Unihorizontes 15
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Fonte: projeto

O Projeto desenvolvido pelo grupo criou um cantinho da leitura na creche Universo Infatil e realizou com as crianças uma roda de conversa e
uma oficina de confecção de brinquedos com garragas PET.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

O presente projeto foi elaborado tendo como
base pesquisas bibliográficas e cientificas
com principal objetivo promover junto ao
publico da educação infantil (Creche Universo Feliz ) uma consciência reflexiva sobre a
necessidade de se ter um cuidado constate
com meio ambiente visando sua preservação
através de recursos naturais, do habito da
leitura do conhecimento e da comunicação.

ABIPET-Associação Brasileira da Indústria do
PET. Disponível em: http://www.abipet.org.
br/index.html?method=mostrarInstitucional&id=72, Acesso em 22/10/2019.

Afirma–se que a realização deste projeto
cumpre um papel de grande importância,
pois de acordo com as pesquisas realizadas a
educação como processo de formação e desenvolvimento do individuo é fundamental
para a construção de consciência mais ampla
sobre o meio ambiente e as formas de se
viver com responsabilidade na preservação
das matas, não poluir nascentes dos rios etc.,
garantindo assim melhor qualidade de vida
para futuras gerações.
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BOOF, Leonardo, Sustentabilidade o que
é, o que não é, 2017, Disponível em:<https://books.google.com.br/books?hl=ptBR&lr=&id=px46DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT2&dq=principais+pr%C3%A1ticas+
que+colaboram+com+a+sustentabilidade+no+planeta&ots=bDwjuB6bxf&sig=T4aiVRaghVHvgNlkbWMMxweb-5w#v=onepage&q
=principais%20pr%C3%A1ticas%20que%20
colaboram%20com%20a%20suste ntabilidade%20no%20planeta&f=false>Acesso em
23/10/2019.
FERNANDES Karla de Albuquerque, et al.
Cantinho da Leitura: Pensando no Futuro Cidadão nos caminhos da Atenção Básica e da
Sustentabilidade. Revista Inter Scientia;Vol 5
nº1, ano 2017. Portugal.
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Projeto de Extensão: Plano de
ação para os projetos do Grupo de
Missões
Autores: Fernando Willian Martins Sales, Grazielle Barbosa da Silva, Ketlin Lorraine
Duarte Simão da Silva, Laíssa Cristina de Souza Romão, Najla Thamires dos Reis.
Orientadora: Prof.ª Liliane Martins Cabral
Curso: Administração
1 INTRODUÇÃO
A concepção da Extensão Acadêmica no
Brasil surgiu no Plano Nacional de Educação
de 2001-2010, que exigiu a destinação de
10% das horas curriculares para atividades
de Extensão, voltadas para a comunidade.
No Plano de 2014-2023 esse percentual subiu
para 20% (GADOTTI, 2017).
O conceito estipulado pelo Ministério da Educação – MEC no Plano Nacional de Educação
para a Extensão Universitária encontra-se
no Art. 3º: “A Extensão na Educação Superior
Brasileira é a atividade que se integra à matriz curricular e à organização da pesquisa,
constituindo-se em processo interdisciplinar,
político educacional, cultural, científico,
tecnológico, que promove a interação transformadora entre as instituições de ensino
superior e os outros setores da sociedade,
por meio da produção e da aplicação do
conhecimento, em articulação permanente
com o ensino e a pesquisa”.
A Extensão é considerada como um processo
acadêmico que está desvinculado da formação do aluno e da geração de conhecimento.
Momento essencial para a formação técnica
e cidadã do discente. O modelo clássico de
aprendizagem “professor-aluno” é rearranjado para “aluno-sociedade’, trazendo um novo
conceito de sala de aula (CORRÊA, 2003).

Este trabalho torna-se relevante tanto para
o aluno, a faculdade e a sociedade. Já que a
extensão é um projeto de grande importância para realizar uma conexão das Instituições de Ensino Superior com a população e
para que os discentes coloquem em prática
parte do conhecimento adquirido promovendo o bem coletivo.
Fonte: projeto

O grupo desenvolveu o plano de ação para os projetos do Grupo de
Missões da igreja Evangelho Quadrangular – IEQ Durval de Barros

A Extensão busca abordar problemas da comunidade usando uma visão abrangente da
realidade social em que ela está inserida para
traçar um comparativo das particularidades
destes problemas com as relações socioeconômicas e políticas, objetivando, assim,
uma verdadeira contribuição à sociedade,
por meio da inclusão e transformação social
(CORRÊA, 2003). Para Silva e Vasconcelos
(2006), a Extensão pode ser representada por
projetos e ações, que devem ser programadas estrategicamente.
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O objetivo geral deste Projeto foi elaborar um
plano de ação para ser utilizado em todos os
projetos feitos pelo Grupo de Missões, para
organizar e melhorar os seus processos.
Já os objetivos específicos foram a) propor a
criação de um cronograma anual, com todas
as atividades pretendidas pelo grupo; b)
propor um processo de divulgação e comunicação das arrecadações necessárias para
a realização dos eventos; c) identificar as
possíveis parcerias de acordo com os eventos pretendidos.

sus, onde é realizada a entrega dos matérias
e produtos arrecadados além da promoção
de um dia de cuidados gerais para os idosos
(corte de cabelos, higienização das unhas,
acesso à cultura etc.). Estas visitas ocorrem
sempre no primeiro domingo de cada mês.
Fonte: projeto

2 A INSTITUIÇÃO
Foi realizado um projeto com a Igreja do
Evangelho Quadrangular – IEQ Durval de Barros, que teve sua inauguração em junho de
2002, inicialmente os membros ativos eram
apenas a família do pastor regente, que se
deslocavam de um bairro vizinho para poder
realizar os cultos na congregação em uma
pequena loja alugada.
Fonte: projeto

Foi fornecido lanche para os idosos que participaram de um das
atividades desenvolvidas pelo Grupo de Missõe
Fonte: projeto

O grupo desenvolveu um cronograma para as ações dos projetos,
formas de divulgação e busca de parcerias

Atualmente, a Igreja já conta com seu próprio
templo, mantém sua visão focada no auxílio
e apoio à comunidade.
O Grupo de Missões da congregação visa
estruturar projetos que auxiliem comunidades carentes. Atualmente, o grupo possui um
projeto instalado no Lar Balbina Maria de Je-
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No evento houve animação com palhaços e brincadeiras

V. 2, Nº 1, Mar. 2019
3 ETAPAS DO PROJETO
Foram propostas pelos alunos do 7º semestre de Administração do Centro Universitário
Unihorizontes alterações na programação
das visitas, nas parcerias e na divulgação do
projeto. As sugestões foram passadas diretamente à responsável pelo projeto da Igreja
em reuniões feitas entre ela e os alunos,
sendo apresentadas as planilhas e fotos para
acompanhamento das melhorias sugeridas.
Inicialmente, o foco foi a elaboração do cronograma, para que fossem organizadas todas
as atividades a serem efetuadas antes e durante os eventos. Foi dada atenção especial
à distribuição de tarefas e no tempo hábil de
execução. Posteriormente, os esforços foram
dirigidos aos meios de divulgação e à captação de parcerias fixas.

Foi realizado um acompanhamento da coleta
de recursos para visita, a divulgação do projeto e a aquisição das parcerias. Demonstrando
à responsável as melhorias que as alterações
trariam para o desenvolvimento e crescimento do Projeto, assim, ela pode visualizar o
trabalho de maneira geral por meio de planilhas, se inteirar e decidir o que seria benéfico
a Igreja e para as visitas.
Houve o acompanhamento da implementação das sugestões repassadas para a responsável dos projetos e sua equipe, assim, foi
possível visualizar o processo de mudança a
partir das ideias colocadas em prática. Algumas ações sugeridas podem ser implantadas
posteriormente de acordo com a gestão da
Igreja.

Plano de ação desenvolvido pelo grupo

Fonte: dados do projeto

Revista de Extensão Unihorizontes 19

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES
Os custos decorridos na realização do Projeto
de Extensão se deram com transporte, doações e impressões. O transporte foi calculado
considerando o deslocamento dos integrantes do grupo, com local de partida do Unihorizontes até o local da ação, sendo utilizado
o transporte público por todos os membros
do grupo. Para as doações , foi calculado
o somatório dos valores gastos por cada
integrante do grupo na compra de alimentos e presentes (meias, bonecas, toalhas e
roupas). O valor das impressões foi calculado
em cima da impressão de planilhas e cronogramas.

Os novos processos possibilitarão a mensuração de todas as arrecadações feitas pela
Igreja, auxiliando na criação de seu cronograma e acompanhamento das ações.
Os parceiros ou fornecedores da região,
poderão se planejar de acordo com a melhor data disponível dentro do período para
contribuição estipulada no cronograma,
diminuindo o excesso de atividades que não
respeitam o cronograma, colaborando para
que se tenha oficinas em todas as ações idealizadas pelo Grupo de Missões.

Fonte: projeto

As idosas receberam serviço gratuito de manicure e pedicure

3 PRODUTOS RESULTANTES DESSA PROPOSTA
Com o auxílio e os cronogramas elaborados
pelo grupo, a Igreja poderá se preparar para
realização das ações, proporcionando maior
interação com a sociedade e com as instituições em que prestam auxílio.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Projeto teve como objetivo criar uma
experiência em que foi possível beneficiar a
Instituição, o aluno e a comunidade. Essa interação torna possível a utilização do conhecimento com o objetivo de propor melhorias
à comunidade. Neste sentido, o Projeto visou
aplicar o conhecimento acadêmico na prática, auxiliando no processo de planejamento

V. 2, Nº 1, Mar. 2020

dos serviços sociais de uma igreja oferecidos
a casas de reabilitações, asilos, entre outros.
Primeiramente, foi realizada uma visita em
que foram identificados pontos a serem melhorados e adaptados nas visitas. Foi criada
uma planilha com as atividades desenvolvidas nos eventos e as possíveis alterações.
Após a finalização das propostas, foram apresentadas ao Grupo Missionário da igreja.
As propostas realizadas tiveram como objetivo auxiliar a Igreja no controle sobre as
atividades desenvolvidas no Projeto. Com a
implementação das propostas apresentadas,
tornou-se possível que o objetivo da Igreja
fosse melhor aproveitado, criando visibilidade e viabilidade para os projetos.
Com o intuito de aumentar o número de visitas e parcerias, a Igreja buscou desenvolver
estratégias de marketing para que o Projeto
possa ter mais visibilidade, conseguir mais
parcerias e melhor conscientização da comunidade ao seu redor.

REFERÊNCIAS
BRASÍLIA. Resolução nº 7, 2018, que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação
Superior Brasileira. Diário Oficial da União,
Brasília, 19 de dezembro de 2018. p. 49 e 50.
GADOTTI, M. Extensão universitária: Pra quê?
Disponível em: https://www.paulofreire.org/
images/pdfs/Extens%C3%A3o_Universit%C3%A1ria__Moacir_Gadotti_fevereiro_2017.pdf. Acesso
em: 29 ago. 2019.
Instituto Lobo e Associados Consultoria. A
extensão universitária: Definição, propósitos,
estratégias
e
ferramentas. Disponível em: http://www.institutolobo.org.br/
imagens/pdf/artigos/art_023.pdf . Acesso em:
28 ago. 2019.
Universidade Federal da Fronteira do Sul –
UFFS. Projetos de Extensão. Disponível em:
https://www.uffs.edu.br/institucional/pro-reitorias/extensao-e-cultura/extensao/projetos.
Acesso em: 29 ago. 2019.
Fonte: projeto

O Projeto de Extensão apresentou à Igreja
uma visão diferente sobre o Projeto Missionário, podendo assim adaptarem as ações
oferecidas à comunidade, com maior aproveitamento das atividades. Foi desenvolvido
um cronograma com otimizações das atividades, identificado as possíveis parcerias
e auxiliado no processo de divulgação do
projeto. Para ações futuras, sugere-se que
seja aprofundado o estudo sobre o marketing e divulgação sobre esses tipos de ações
e as barreiras enfrentadas de acordo com as
limitações encontradas.
Os alunos recolheram doações para a realização do evento
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Projeto de Extensão: Reorganização
de Empresa de Pequeno Porte
Autores: Adelson Souza Lima Amanda, Danielle Silva Rocha, Everton Junio da Silva Martins
Fábio Sérgio Silveira Dias, Gustavo Moreira Oliveira e Luciano Perret Fantaguzzi.
Orientador: Prof. Sérgio Caldas
Curso: Administração

1 INTRODUÇÃO

2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA EMPRESA

Entre o período de aprendizagem no curso
de Engenharia de Produção e o ingresso na
carreira, o aluno precisa passar por fases
importantes, dentre elas, o desenvolvimento
do Projeto de Extensão, parte integrante do
Projeto Pedagógico do Unihorizontes. Nesta
etapa, o aluno irá conhecer na prática, a utilidade das teorias adquiridas no decorrer do
curso e aplicar seus conhecimentos, desenvolvendo sua capacidade de resolver problemas, apresentando melhorias e ajudando na
construção e elaboração de projetos.

A cada de ração “Pets House”, empresa
beneficiada com este projeto, está localizada
na cidade de Betim, Minas Gerais, Brasil. Sua
atividade principal é a vendas de produtos
para animais domésticos (pets).

A função de Engenheiro de Produção tem
um grande papel nas indústrias, comércios,
setores de serviços, entre outros, devido ao
fato de que esse profissional trabalha com
uma gestão técnica, aplicando ferramentas e
buscando recursos que irão contribuir para
que as atividades de faturamento sejam mais
lucrativas, visando a redução de perdas e
desperdícios, otimizando processos para que
seja possível utilizar menores recursos na
produção ou serviço, atingindo maior lucratividade.
Assim, este projeto consiste em apresentar
como a gestão de estoque pode trazer maiores benefícios para uma empresa familiar
cuja principal atividade é a venda de produtos para animais domésticos (pets).
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Trata-se de uma microempresa familiar, que
foi inaugurada em junho de 2019. O proprietário da empresa buscava propostas que pudessem desenvolver o melhor layout possível
para a alocação de seus produtos e uma melhor organização do estoque, pois ele ainda
utiliza como armazenamento de estoque as
instalações de sua residência, não comportando a extensa variedade de produtos.
A empresa tem como missão proporcionar
aos clientes o melhor em serviços e produtos de Pet Shop, transmitindo qualidade e
confiança por meio da dedicação e carinho
por todos os pets. Sua visão consiste em
atingir um alto patamar e assim ser indispensável no mercado de Pet Shop na cidade de
Betim-MG, crescer a demanda gradativamente em decorrência da qualidade e confiança
transmitida, sendo evidenciado como uma
referência em Pet Shop na região e mercado
em que atua. Seus valores se resumem em:
higiene e qualidade dos serviços, atendimento especializado e ética profissiona.
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3 PRODUTOS RESULTANTES
Na casa de ração “Pet House”, foram avaliados o arranjo, o método de trabalho e o
fluxo dos processos. Nas análises que foram
feitas, foi detectada a necessidade de atuar
na gestão de estoque, devido ao alto volume
de produtos que estavam armazenadas no
estabelecimento. Também observamos uma
deficiência no controle de vendas dos produtos e na gestão da cadeia de fornecedores.
Além desses pontos apresentados, há também a necessidade que o proprietário tem
em conhecer os clientes, entender o fluxo
dos mesmos no estabelecimento e conhecer
suas verdadeiras necessidades (frequência
de compra dos produtos).

o proprietário utiliza seu espaço residencial
para armazenagem de produtos) e custos
logísticos (transporte de produtos da sua
residência para a loja).
Foi sugerido ao proprietário a redução e a
otimização de seu estoque, porém, ele não
aceitou, pois, as condições oferecidas por
seus fornecedores (descontos na aquisição
de produtos) são muito vantajosas e ele
definiu como critério, permanecer com um
número elevado de produtos em estoque.
Foi realizado o dimensionamento do espaço
físico do estabelecimento para avaliação da
necessidade de armazenamento dos produtos, para que estes sejam dispostos da

Os alunos toparam o desafio de auxiliar a Pet´s House em sua organização

O proprietário explicou que a estratégia de
trabalhar com o estoque elevado deve-se
a uma exigência dos fornecedores em relação ao valor mínimo do pedido para que os
produtos sejam fornecidos com o valor mais
atrativo para o comprador. Se o comprador
adquire o valor mínimo estipulado, é concedido um desconto de 15% no valor final do
pedido. Essa condição permite ao empreendedor uma maior margem de lucro, embora
haja um custo com estocagem.
Essa estratégia traz riscos como: a perda
de produtos devido ao prazo de validade;
redução de espaço físico na loja; necessidade
de custos com armazenamento externo (pois

Fonte: projeto

melhor maneira possível, pois eles estavam
mal posicionados, dificultando a movimentação dos clientes no interior da loja.
A partir daí, notou-se que era necessário a
verticalização do estoque, foi proposto então
a criação de um mezanino. O proprietário
aceitou a proposta e o espaço interno da loja
foi otimizado. O local passou a comportar
todos os produtos que estavam alocados
em sua residência e parte dos produtos que
estavam no piso da loja obstruindo os corredores.
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Foi observado que alguns produtos se encontravam próximo a data de vencimento,
como o proprietário consegue um desconto
de 15% mediante a compra de uma quantidade maior de produtos, foi sugerido que ele
realizasse uma promoção de vendas aplicando essa porcentagem de desconto para evitar
a perda destes produtos.
No decorrer da visita, notou-se que a loja não
possuía um sistema eficiente que controlasse
as vendas e a aquisição de novas mercadorias. São utilizadas anotações em blocos e
uma simples planilha no sistema Excel,

Como sugestão, foi apresentado um novo
sistema de gestão integrado, que controla
toda a movimentação da loja. Nele é possível cadastrar os produtos, definir o estoque
mínimo, utilizar uma taxa de desconto ideal,
cadastrar fornecedores, produtos e clientes,
além de gerar relatórios e indicadores que
auxiliam na tomada de decisões. O sistema é
gratuito e possui suporte online e tutorais de
autoajuda.
Além de todos os benefícios apresentados, o
sistema ainda permitiu uma gestão eficiente
de vendas, mostrando quais produtos
Fonte: projeto

O estoque foi reorganizado e o ambiente da loja ganhou mais espaço para o tráfego dos clientes

que não garante uma boa gestão do estabelecimento, pois foi constatado erros de
registros, informações duplicadas e falhas na
alimentação de dados na planilha.
Fonte: projeto

possuem uma maior demanda e quais têm
a menor, evitando a compra desnecessária,
diminuindo o volume do estoque. O sistema
é eficiente e atende todas as necessidades
do estabelecimento. Ele está em processo de
cadastramento de produtos, o que demanda
maior tempo devido à grande variedade.
Fonte: projeto

O controle de vendas era feito por meio de uma
planilha de Excel que contava com vários
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O grupo propôs a aquisição de um software
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O sistema é eficiente e atende todas as necessidades do estabelecimento

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio da visita realizada na empresa,
conseguimos cumprir com o objetivo geral
e com os objetivos específicos propostos
inicialmente. Com finalidade de executar o
que foi proposto, foram apresentados alguns
conceitos e uma análise dos dados coletados
realizados por meio de pesquisas.
Foi apresentado ao responsável pela empresa um sistema de vendas, onde é possível ter
controle de entrada e saída de produtos, das
vendas realizadas, além de toda movimentação financeira da loja. Houve sugestões
fornecidas pelo grupo ao empreendedor em
relação ao layout que foram aceitas parcialmente, visto que, nem tudo aquilo que foi
notado de errado foi corrigido pelo dono da
empresa.

Fonte: projeto

Enfim, as soluções apresentadas possuem
um custo relativamente baixo e, para que
elas sejam eficazes, ficou definido que o
empreendedor irá utilizá-las de acordo com o
seu critério pessoal.
REFERÊNCIAS
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Projeto de Extensão: Práticas organizacionais
em uma empresa de gás situada na cidade de
Belo Horizonte
Autores: Adriano Ferreira Barros, Ana Carolina da Silva Guimarães, Danielle Fátima Santos Soares, Dimmy Felis da Silva, Jonatas Henrique da Matta Oliveira
Suellem do Nascimento de Souza
Orientadora: Prof.ª Erika Neri Stole Ferreira
Curso: Administração

1 INTRODUÇÃO
A entrada no mercado de trabalho vem se
tornando cada vez difícil, devido à necessidade de uma boa formação acadêmica e
às experiências profissionais exigidas pelas
organizações. A exclusão social tem sido um
acontecimento frequente em diversas partes
da classe trabalhadora, uma vez que o enfraquecimento do trabalho, o aumento do trabalho temporário e subcontratado, conduz a
uma instabilidade das condições de vida.
Sendo assim, existem algumas possibilidades para estimular os estudantes a desenvolverem competências essenciais para se
sobressaírem nesse cenário. Um exemplo são
os projetos interdisciplinares, que possuem
como premissa inicial explorar e debater
diversos conteúdos em determinado período de tempo e os projetos de extensão, que,
sobre o ponto de vista acadêmico, contribuem para fomentar mais discussões acerca
da área de pesquisa, pois, os mesmos podem
ser aplicados em diversas áreas, contrapondo as teorias, conceitos e assuntos ministrados em sala de aula.
Silva (2011) enfatiza que essas alternativas de
Extensão têm como finalidade fazer a união
entre a instituição de ensino e a sociedade,
o que se torna indispensável na formação
de cidadãos conscientes e com comprometimento com a realidade em que estão ou
serão inseridos. Nesse contexto, a Extensão
26 Revista de Extensão Unihorizontes

possibilita ao acadêmico a experiência de
vivências significativas que lhe proporcionam
reflexões acerca das grandes questões da
atualidade e, com base nessas experiências
e nos conhecimentos produzidos e acumulados, o desenvolvimento de uma formação
compromissada com as necessidades nacionais, regionais e locais, considerando-se a
realidade brasileira (SARAIVA, 2007).
Deste modo, o presente estudo consiste
em um Projeto de Extensão elaborado por
alunos do 7º semestre do curso de Administração do Centro Universitário Unihorizontes,
tendo como objetivo auxiliar a empresa “A
Paulo H S de Oliveira - Gases Industriais” na
organização de suas atividades em duas vertentes: organização e controle de estoques e
auxílio na divulgação da empresa por meio
das ferramentas de marketing.
2 CONTEXTUALIZAÇÃO
Presente no mercado há 3 anos, a empresa
“A Paulo H S de Oliveira - Gases Industriais” é
de natureza privada, atua no setor de comercialização e aluguel de cilindros de gases
industriais e medicinais, sendo oxigênio,
acetileno, nitrogênio, gás hélio, Co2 dentre
outros gases, além de equipamentos para
solda industrial.
Hoje a empresa conta com 5 funcionários
(um proprietário, um auxiliar administrativo,
dois motoristas e um ajudante de motoris-
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ta), que são responsáveis pela entrega de
mercadoria, pela logística e pela gestão da
empresa, que conta com 3 caminhonetes e
1 caminhão sempre prontos para atender
com agilidade clientes com urgências, sendo:
pacientes com dificuldades respiratórias,
clientes nas áreas industriais, hospitalar,
laboratorial e centros automotivos.
Desde a sua fundação, a empresa vêm aprimorando seus serviços e produtos, criando
parcerias, adquirindo novas linhas de produtos a serem comercializados e abrindo
mercado em cidades próximas para ampliar
a carteira de clientes.
Cabe ao gerente (proprietário), com o auxílio
de seu pai, traçar as estratégias que serão
seguidas e as situações que precisam ser melhoradas. O planejamento estratégico é feito
semestralmente, com metas claras e objetivas para serem cumpridas a curto prazo.
3 ATIVIDADES PLANEJADAS E DESENVOLVIDAS PELOS ALUNOS PARA MELHORAR
O MARKETING DA EMPRESA

a melhor opção e viabilizar a criação de um
site para a empresa.
Sendo assim, foram criadas, também, a
missão, a visão e os valores da empresa,
que posteriormente poderão ser melhorados. Além disso, foram criadas contas no
Instagram e no Facebook, pois, são formas
de visualizar os produtos, tem um custo
razoavelmente baixo para empresas e são
práticas para verificar o retorno dos clientes
nos comentários utilizados como feedbacks,
além de responder às dúvidas. Foi realizado,
ainda, um treinamento com os funcionários
da empresa de como criar conteúdos para
essas redes e como criar anúncios no Google,
de forma a usar o marketing a favor da empresa. Por fim, foi criado um e-mail para que
a empresa se comunique de forma oficial na
comunidade do Google, respondendo perguntas e visualizando as críticas para melhorar os seus serviços.
Fonte: projeto

Identificou-se, por meio das visitas dos
alunos à empresa, que por ser nova no mercado, a empresa possui pouca visibilidade,
assim, desenvolveram-se estratégias visando
ganho de representatividade da marca, além
de reconhecimento, que terá como efeito a
obtenção de novos clientes.
Partindo dessa premissa, o marketing digital da empresa foi trabalhado por meio das
mídias sociais. Antes das visitas do grupo
para produção dessa atividade, não existia
nenhuma forma de divulgação, sendo assim,
foi acordado com o proprietário a criação de
um site oficial da empresa para levar ao conhecimento da sociedade a sua história, seus
valores, sua missão, visão, o tipo de negócio
e suas perspectivas futuras, além de melhorar o contato com os clientes, criando um link
direto para contato. Posteriormente, foram
repassados contatos de desenvolvedores de
site para que o proprietário pudesse escolher

O grupo ajudou a empresa a pensar o seu marketing digital: propôs
a criação de um site e criou contas no Instagram e no Facebook

Revista de Extensão Unihorizontes 27

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES
Fonte: projeto

O grupo também criou uma conta no Gmail para a empresa

4 MELHORANDO A GESTÃO DO ESTOQUE
Existem diferentes tipos de controle de estoque que podem ser usados pela empresa.
Foram criadas, pelos alunos, as planilhas
relativas a Entrada de Mercadorias, Saída de
Mercadorias, Informações Gerais, Controle
Simplificado e Controle Detalhado.
A planilha de Entrada de Mercadorias foi a
primeira a ser criada e contemplou as seguintes colunas: data, CNPJ, fornecedor, código,
produto, quantidade, preço e total, com isto
a planilha de Entrada possibilitará o gerenciamento de todo o estoque da empresa.
A segunda planilha criada foi a de Saída de
Mercadorias que tem função similar a da
planilha de Entrada de Mercadorias, porém,
o campo “Fornecedor” foi alterado para
“Cliente”.
A terceira planilha criada foi a de Informações Gerais, garantindo que a empresa tenha
acesso o mais rápido possível a todos os
dados em uma única tela de computador,
permitindo o acesso, consultas e atualizações por diferentes dispositivos digitais,
como tablets, smartphones e outros equipamentos, que estejam conectados a uma rede
de internet.
A quarta planilha criada foi a de Controle
de Estoque Simplificado, possibilitando ao
gestor identificar a data em que os produtos
entraram e saíram, valor de cada mercadoria,
o fornecedor de cada uma delas, bem como
28 Revista de Extensão Unihorizontes

o prazo de validade dos itens e o que mais for
relevante.
A quinta planilha foi a de Controle de Estoque Detalhado , que tem a função de registrar a movimentação de entrada e saída
de mercadorias. Com isso, todo o valor dos
produtos é calculado diante do lucro bruto
por meio do CRM (Custo Médio de Vendas). O
CMV compara o estoque inicial e o final, com
a intenção de calcular quanto foi ganho a
partir dos itens já vendidos, sem considerar o
desconto de impostos ou outras taxas.
Fonte: projeto

Foram implementadas melhorias na gestão do estoque a partir das
sugestões do grupo

Esse era o grande gargalo da empresa, com
uma arrumação precária os funcionários
às vezes se confundiam entre o que estava
cheio e o que estava vazio, como cita o entrevistado: “pude observar com outros olhos
um dos maiores problemas que vocês analisaram na empresa, como não tenho conhecimento na área e com tantos afazeres em
nosso cotidiano acaba que não percebemos
pequenos detalhes que fazem uma enorme
diferença, aprendemos que é importante
que haja uma disponibilidade de estoque
em quantidade considerável, não podendo
confundir o excesso com a necessidade.
Quando se trata de material para consumo,
é importante que se tenha uma distinção do
que é para venda ou uso próprio da empresa,
não tínhamos esta percepção, acabávamos
pecando no excesso e com isso levávamos
prejuízos”.
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Outro problema enfrentado pela empresa
era a discrepância entre o estoque físico e a
informações que estavam registradas no sistema, com isso, foi sugerido o procedimento
de realizar inventários periodicamente para
checar se a quantidade de produtos registrada no sistema coincide com o estoque físico,
assim, o estoque permanece sempre atualizado e sem riscos de passar informações
erradas para os clientes, conforme relata o
entrevistado: “às vezes é corrido, ocorre um
problema ou outro aí você sem querer desvia
o foco, quando percebe já deixou algo espalhado aqui, algo espalhado ali e para retomar
o raciocínio às vezes demora, aí você perde
muito tempo, tenta arrumar e quando vê o
estoque está bagunçado”.

De acordo com o relato do proprietário da
empresa beneficiada pelo Projeto de Extensão desenvolvido pelos alunos do Unihorizontes, foi de suma importância o grupo ter
estudado e desenvolvido métodos para a
gestão de estoques e concluiu: “esperamos
com isso nos tornarmos mais eficientes em
nossas entregas, ter sempre o produto para
atender os clientes com agilidade e maior
eficácia e buscar novos clientes, pois com
tantas melhorias provavelmente ampliaremos nossos horizontes”.
Fonte: projeto

Fonte: projeto

A empresa atua no setor de comercialização e aluguel de cilindros
de gases industriais e medicinais

REFERÊNCIAS
A empresa atua no setor de comercialização e aluguel de cilindros
de gases industriais e medicinais

Ainda de acordo com o proprietário, a variação da demanda é um ponto relevante que
deve ser questionado. Não é fácil prever qual
será o volume de vendas no próximo período. Se a empresa não possuir um estoque
de segurança, que possibilite atendimento
imediato ao cliente, ela vai acabar abrindo
mão da sua demanda para a concorrência.
Em outra situação, se a empresa não cumprir
os seus prazos de fornecimento ou entrega,
seja por imprevistos com o fornecimento de
insumos ou até mesmo com uma queda de
energia que impossibilite a produção, sua
imagem será afetada negativa junto ao mercado, principalmente agora, em que todos
estão conectados pela internet.
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Projeto de Extensão: Asilo Nossa
Senhora da Piedade: ações de Extensão
Acadêmica
Autores: Bruna Silva do Espirito Santo, Candisse Lobo Carvalho, Daiana Aparecida de
Araújo, Delis Silva Costa e Nilton Ramos Santana.
Orientador: Prof. Dr. Gustavo Rodrigues Cunha
Curso: Administração
1 INTRODUÇÃO
A Extensão Universitária constiu-se num
conjunto de técnicas aplicadas em diferentes ambientes, com o intuito de colocar em
prática os conhecimentos adquiridos na
academia e proporcionar atendimento à comunidade nos seus diversos setores, em um
ambiente composto por diversidades sociais
e culturais (ABRANCHES, 2008).
Essa prática de Extensão Universitária surgiu em meados do Século XX, com a criação
das universidades, por meio de ações de
interação dialógica, interdisciplinaridade,
interprofissionalidade e a indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão, proporcionando importante contribuição à formação
do estudante e uma transformação social
(FORPROEX, 2012).
A Extensão busca aproximar as instituições
de ensino superior da comunidade, principalmente de forma assistencial. Para o ensino acadêmico, a Extensão gera importante
impacto para os estudantes, agregando valor
à grade curricular dos divresos cursos (CASTRO, 2004; CORREA, 2005).
Dessa forma, a Extensão universitária é
caracterizada como uma importante estratégia para gerar benefícios tanto para o
aluno quanto para a instituição de ensino e a
comunidade. O aluno aprende na prática e a
comunidade recebe as contribuições neces30 Revista de Extensão Unihorizontes

sárias de acordo com os seus objetivos de
atuação (RODRIGUES et al., 2013).
Para a realização deste Projeto, focou-se nas
necessidades da comunidade e assim foi
escolhida uma instituição sem fins lucrativos,
composta por pessoas em prol do bem comum, de fácil acesso e de portas abertas para
novas experiências. Trata-se do “Asilo Nossa
Senhora da Piedade”.
Neste sentido, para a realização do Projeto,
o público-alvo cosntitui-se de colaboradores
e idosos que vivem na referida organização.
Este asilo é uma instituição sem fins lucrativos, que recebe auxílio de doações, ajuda
beneficente da Prefeitura de Belo Horizonte e
demais membros da comunidade.
Dada a dificuldade desta instituição em manter uma estrutura organizacional adequada
para o seu funcionamento, o objetivo geral
deste projeto foi a reorganização administrativa do Asilo, contribuindo com a adequação
de documentos e o melhor aproveitamento
do ambiente físico, visando promover o bem-estar de todos os envolvidos. Os objetivos
especificos da interveção foram os seguintes:
a) desenvolver ações de cunho social visando
à captação de mão de obra voluntária para o
funcionamento adequado do asilo; b) propor
ações de organização baseadas nos métodos
5S e o PEPS; c) oportunizar aos discentes de
administração em relação à aplicação de
conteúdos práticos para soluções organiza-
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cionais, apreendidas em ambiente acadêmico.

3 DESENVILVIMENTOS DOS TRABALHOS

A unidade de análise observada para realização do projeto foi o Asilo Nossa Senhora da
Piedade (Lar da Vovó), localizado na Rua Aziz
Abdi, 55, no bairro Jardim Paquetá em Belo
Horizonte, Minas Gerais.

Na primeira etapa do Projeto foi realizado
o reconhecimento do local , bem como a
identificação da sua história, estrutura de
funcionamento, as funções realizadas e os
pontos-chave para as ações de melhoria.
Ainda nesta etapa, buscou-se a captação de
mão de obra voluntária, além do desenvolvimento de ações com vistas à motivação dos
funcionários.

O Asilo surgiu de um sonho do casal Geraldo
de Almeida e Dávila de Freitas Almeida, que
queriam mudar a realidade de abandono de
muitas idosas brasileiras. Assim em 1969, o
casal deu início às atividades e fundou o Asilo Nossa Senhora da Piedade, mais conhecido como Lar da Vovó.

Na segunda etapa, o grupo apresentou aos
funcionários do Asilo ferramentas básicas
para intervenção na organização, como o
programa 5S e o método PEPS (primeiro que
entra, primeiro que sai), seja do ambiente,
ou em relação aos produtos e utensílios de
utilização do Asilo.

Como era difícil receber parceiros e verbas
para o funcionamento do Asilo, ele começou
apenas prestando assistência domiciliar a
várias idosas, doando-lhes cestas básicas,
medicamentos, roupas e ajudando no que
fosse necessário e possível. Somente em
setembro de 1987, o Asilo passou a receber
suas primeiras moradoras.

Foi importante a aplicação destes métodos,
visto que os produtos de higiene, toalhas de
banho, fraldas e alimentos do Asilo estavam
mal organizados, além da Instituição não
dispor de funcionários para realização de tais
atividades. Nesse sentido, foi necessária a
busca de voluntários para a comunidade.

2 O ASILO NOSSA SENHORA DA PIEDADE
(LAR DA VOVÓ)

O Asilo é composto por salas, quartos,
enfermaria, cozinha, lavanderia, despensa
de alimentos, escritório, sala de fisioterapia,
entre outras dependências. Atualmente abriga 31 idosas que são selecionadas e encaminhadas por meio do Centro de Referência
da Prefeitura de Belo Horizonte, que realiza
sindicâncias e analisa a real necessidade dos
pacientes.
Para tanto, conta com 51 funcionários, dentre
eles: cozinheiras, cuidadoras de idosos,
supervisora, fisioterapeuta, fonoaudióloga,
médicas, pessoal de limpeza e funcionários
administrativos.

Para as divulgações dos eventos do Asilo
são utilizadas as redes sociais Instagram e
Facebook, na terceira etapa da intervenção o
grupo desenvolveu um post para auxiliar na
captação de novos voluntários e mais recursos por meio de doações para a Instituição.
3.1 Ferramentas utilizadas no projeto
Para auxiliar na organização das tarefas,
foram utilizado as seguintes ferramentas de
qualidade:
a) Método PEPS: de acordo com Crepaldi
(1999, p. 45) “nesse sistema, as saídas do
estoque obedecem ao critério de que os
primeiros produtos a sair receberão o custo
correspondente ao das primeiras entradas
no estoque”.
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Como vantagem, este método evita perdas
de itens e que produtos novos sejam usados
antes dos produtos mais antigos que já estão
no estoque (EGESTOR, 2017).

remete a organização e estimula a colocar
tudo que é necessário em locais predeterminados dentro do processo produtivo e da
organização dos departamentos.

B) Programa 5S: de acordo com Bitencourt
(2010), este programa surgiu no Japão nas
décadas de 1950 e 1960, pois havia muita
sujeira dentro das fábricas japonesas, o que
exigia métodos de organização e limpeza. Então criou-se este programa com cinco sensos
básicos, derivado de 5 palavras japonesas,
visando acabar com perdas e desperdícios,
conscientizando as pessoas envolvidas nos
processos, que são eles:

3. Seiso – Senso de Limpeza: remete a limpeza e desperta atenção tanto para o aspecto
pessoal, da aparência, quanto do ambiente
de trabalho e também dos processos. Quanto menos sujeira no ambiente de trabalho,
melhor.
4. Seiketsu - Senso de Padronização: são
criadas regras e normas para manter o que
foi conquistado e a organização investe na
conscientização destas normas.
Fonte: projeto

O grupo criou material para divulgação do Asilo em redes sociais com a finalidades de conseguir voluntários

1. Seiri – Senso de Utilização: representa os
recursos e materiais desnecessários ou inúteis para o processo produtivo.
2. Seiton - Senso de Ordenação: este senso
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5. Shitsuke – Senso de Autodisciplina: o objetivo é monitorar, controlar e manter a disciplina para que todos os 5s sejam aplicados
continuamente.
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4. RESULTADOS DA APLICAÇÃO DO PROJETO
Atentando-se ao objetivo de desenvolver
ações de cunho social que promovam a captação de mão de obra voluntária para o Asilo,
o grupo criou um post que foi compartilhado
nas redes sociais da Instituição, com informações básicas permitindo a qualquer um
realizar uma visita ao Asilo. A estratégia foi fazer com que o Asilo ganhasse mais visibilidade por meio das redes sociais, uma vez que
uma das maiores dificuldades era encontrar
voluntários, não só para doações, mas também para a assistência, como conversar, dar
atenção e carinho para as idosas.

Outro exemplo de desogarnização foi verificado nas fraudas, que deveriam ser alocadas
nas prateleiras ou em montantes em espaços
adequados, sugestão dada pelo grupo. A
gestora do Asilo salientou que a prioridade é
o cuidado com as idosas, deixando a organização em segundo plano.
Geladeiras e televisores não utilizados foram
observados amontoados no espaço da cozinha, assim, o grupo propôs que esses objetos fossem retirados, liberando a área para
outras atividades.
Fonte: projeto

Quanto ao objetivo de propor ações de organização baseadas nos métodos 5S e o PEPS,
o grupo procurou repassar aos funcionários
do asilo um pouco sobre estas ferramentas,
que são consideradas básicas, mas que podem fazer uma grande diferença na organização do Asilo, evitando perdas e desperdícios.
As toalhas para banho, por exemplo, ficavam
expostas no ambiente podendo pegar mofo,
poeira, portanto, deveriam ser guardadas em
seus devidos lugares, de acordo com o Senso
de Ordenação.
Fonte: projeto

Grupo propôs o sistema 5S para a organização do ambiente interno
do Asilo

O objetivo geral deste projeto foi a reorganização administrativa,
adequação de documentos e o melhor aproveitamento do
ambiente físico
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Fonte: projeto

O Senso de Limpeza e zelo deve ser sempre
mantido, já que as idosas são mais vulneráveis a bactérias, desenvolvendo problemas
de saúde. Quanto a esse Senso, observou-se
que o Asilo prioriza a limpeza dos quartos,
mantendo tudo em ordem, portanto, não foi
detectada a necessidade de ações nesses
ambientes.
Fonte: projeto

O 5S é uma criação japonesa que ajuda eliminar perdas e
desperdícios

Percebeu-se também que falta o Senso de
Disciplina e que os funcionários estão insatisfeitos, não colaborando, portanto, com
a organização do local. A gestora do Asilo
acaba mantendo-os porque se demiti-los
terá de pagar uma multa rescisória alta, pois
trata-se de funcionários que já estão no Asilo
há muito tempo, o que faz com que a Instituição não tenha condições de arcar com os
custos e acaba aceitando a situação, mesmo
porque, captar novas pessoas não é uma
tarefa fácil.
Verificou-se que as embalagens de leite são
separadas por marcas, sendo que o correto é
separar pela data de validade, evitando, assim, que estraguem, acarretando na perda de
vários produtos ao mesmo tempo. A aplicação do PEPS foi fundamental nessa direção.
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O 5S é uma criação japonesa que ajuda eliminar perdas e
desperdícios

Em relação ao último objetivo específico,
este Projeto oportunizou aos discentes do
curso de Administração do Centro Universitário Unihorizontes, colocar em prática
os ensinamentos teóricos vistos em sala de
aula, como a importância das estratégias
de promover e captar voluntários para uma
instituição, a importância da aplicabilidade
das ferramentos de qualidade, incluindo
organização e limpeza, possibilitando assim
um ambiente agradável. Aplicaram-se tam-
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bém melhorias no layout e nos processos
de trabalho ali realizados. Foram implementadas ações voltadas para a orientação dos
fincionários em relação ao trabalho, além de
estratégias voltadas para a motivação, fator
fundamental para o bom funcionamento de
qualquer organização.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente Projeto de Extensão foi realizado
no Asilo Nossa Senhora da Piedade, mais conhecido como Lar da Vovó, como é carinhosamente chamado atualmente, com o intuito
de inibir o preconceito com o termo Asilo
e, com isso, facilitar a aceitação de forma
mais cuidadosa tanto pelas idosas como os
familiares e a sociedade. Este Projeto buscou
aproximar a teoria apresentada em sala de
aula com a prática, possibilitando atingir os
objetivos propostos.
O grupo que desenvolveu as atividades relacionadas à intervenção foi muito bem recebido e acolhido pela responsável pelo Asilo, a
senhora Maria Isaura idealizadora do Projeto
Lar das Idosas, onde há uma grande carência
de voluntários e todos os visitantes são muito bem-vindos. Conhecendo a estrutura da
Instiuição, percebeu-se que os conhecimentos acadêmicos adquiridos poderiam contribuir com a melhoria das suas atividades.
De acordo com o diagnóstico, um dos maiores desafios era aumentar a visibilidade do
Asilo, visando a captação de mão de obra
voluntária. Nesse sentido, o grupo realizou
algumas ações de marketing, com a finalidade de aumentar a visibilidade para a captação de novos voluntários. Foi confeccionado
um poster digital que foi compartilhado em
várias redes sociais como: Whatsapp, Facebook, Instagram e emails etc. Assim, obtendo
sucesso, pois foi observado o aumento de
visualizações nas redes sociais do Asilo, que
é monitorada por uma voluntária.
Ao propor ações de organização baseadas
nos métodos 5S e o PEPS os funcionários

foram receptivos, porém, demonstraram
um pouco de resistência, já que o foco é no
cuidado pessoal com as idosas e nem sempre é possível dar atenção quando recebem
doações. Como relatado, muitas vezes essa
falta de organização gera desperdícios, pois
alimentos perdem a validade por não serem
adequadamente armazenados.
Nesse quesito, os acadêmicos tiveram a
oportunidade de colocar em prática soluções
organizacionais, ferramentas da qualidade e
ações de marketing aprendidas no ambiente
acadêmico.
Como limitação do Projeto, destaque-se o
pouco tempo que o grupo teve para disponibilizar, visto que todos estudam e trabalham.
Porém, com certeza, o que foi realizado fez
grande diferença tanto para o Asilo como
para o crescimento profissional dos acadêmicos.
Recomenda-se que trabalhos neste sentido
sejam sempre realizados, pois a sociedade
precisa de conscientização para as ações
sociais, sendo uma ótima oportunidade de
aprendizado e crescimento pessoal.
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Projeto de Extensão: Conscientização
Previdenciária: apoio aos recicladores de papel,
papelação e materiais reaproveitáveis da ASMARE
Autores: Débora Cristina Barcelos de Lima, Franciele Silva Alves Gabriel Vitor Nunes, Leoni
Bruno de Souza, Samantha Kelly Corsino Pereira e Yure Gustavo de Paula.
Orientadora: Prof.ª Gleice Dutra
Curso: Ciências Contábeis
1 INTRODUÇÃO
Este projeto buscou promover ações direcionadas à sociedade, mediante a aplicação do
conhecimento adquirido ao longo da graduação por está equipe de graduandos do
Centro Universitário Unihorizontes.
Ao transmitir conhecimentos para a sociedade, além de adquirir experiência no que
tange a temática do projeto, o acadêmico,
além do aprendizado prático, cumpre com a
sua função social.

2 ASMARE - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAIS
REAPROVEITÁVEIS
A Associação objeto deste Projeto de Extensão é a Asmare, localizada na Av. do Contorno, 10555, Barro Preto, Belo Horizonte, Minas
Gerais. Os profissionais que ali atuam são
os catadores de papéis, papelão e materiais
reaproveitáveis.
Fonte: projeto

A Extensão Universitária é uma maneira de
aproximar estudantes e sociedade. Ao realizar o Projeto de Extensão, o aluno e a sociedade realizam uma troca de conhecimentos.
A sociedade recebe apoio dos acadêmicos e,
em contrapartida, estes adquirem conhecimentos práticos e passam a conhecer culturas diferentes (SILVA, 97).
Este projeto teve como objetivo promover
uma ação social em uma associação, tendo
como base os conhecimentos adquiridos
no plano acadêmico. Para isso, foi escolhida a Asmare - Associação dos Catadores de
Papel, Papelão e Materiais Reaproveitáveis,
com intuito de explicar e conscientizar os
catadores sobre a importância de realizarem
o recolhimento previdenciário, por meio da
realização do cadastro de Microempreendedores Individuais – MEI.
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A ASMARE desempenha um importante papel social em BH

A Asmare foi fundada em 1º de maio de 1990
e seu início se deu a partir de uma mobilização para a organização e valorização
dos trabalhadores que tinham como único
meio de renda a coleta e venda de materiais
recicláveis. O primeiro galpão da Asmare
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teve sua abertura em 1992, o que pode ser
considerado um marco na história desta
Associação, pois foi a partir desta data que os
trabalhadores que faziam parte deste grupo
de catadores iniciaram uma transformação
no que tange os conceitos de seus trabalhos,
principalmente, diante dos órgãos públicos.
Frente ao ocorrido, o trabalho dos catadores
passou a ser menos marginalizado e reconhecido como integrante da coleta seletiva
municipal.
Sendo assim, além de contribuir com a
coleta, destinação de matérias recicláveis e
elaboração de projetos de limpeza, a Asmare possui a atribuição de uma associação
que serve de oportunidade para um grande número de moradores de rua, além de
ex-detentos. Atualmente, a associação conta
com a seguinte estrutura: Núcleo de Beneficiamento de Material, Núcleo de Eventos
Sustentáveis, Núcleo de Arte e o Núcleo de
Cultura.

dade. Em decorrência dessa situação, este
Projeto buscou estender a eles a oportunidade de se enquadrarem no MEI – Microempreendedor Individual.
MEI é o empresário individual que deve ter
receita bruta anual de no máximo 81.000,00,
segundo informações do portal do empreendedor. O principal objetivo do MEI é garantir
a segurança no aspecto previdenciário e
realizar a formalização do negócio, com baixa
tributação.
O pagamento dos tributos do MEI é realizado
por meio de guias, cujo os valores de pagamento dos tributos de ISSQN e ICMS são de
acordo com o cadastro realizado no SIMEI. A
inscrição, baixa e alteração do MEI são realizas no Portal do Empreendedor, onde todo o
processo é completamente eletrônico e não
tem ônus algum. Todos os procedimentos no
Portal do Empreendedor são atualizados em
tempo real.
Fonte: projeto

O Projeto desenvolvido pelos alunos de Ciências Contábeis buscou conscientizar os catadores cadastrados na ASMARE da importância do
registro no MEI

Em contato com as pessoas associadas e
com o ambiente que estas atuam, nota-se a
dificuldade dos catadores em se estabelecerem como prestadores de serviços sociais
e econômicos, visto que eles não têm todo
o apoio que precisam, uma vez que a maior
parte destes profissionais está na informali-

3 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
A equipe que desenvolveu o Projeto é formada por graduandos do 7º semestre do curso
de Ciências Contábeis do Centro Universitário Unihorizontes e, como planejamento,
foram realizadas as seguintes etapas:
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Fonte: projeto

• Estabelecimento de contato com a Asmare;
• Apresentação do Projeto de Extensão e do
Centro Universitário Unihorizontes à associação, explicando sua finalidade;
• Identificação do público-alvo para possível
adesão ao MEI, validando a possibilidade da
aplicação do Projeto;
• Encaminhamento de proposta à associação Asmare, detalhando quais os benefícios
seriam concedidos aos profissionais catadores que aderissem ao MEI, assim como quais
deveriam ser suas obrigações;
• Obtenção de listagem, junto à Associação,
com os dados daqueles interessados em
participar do Projeto de Extensão e que decidiram realizar o cadastro no MEI;
• Realização de todo o procedimento para
aplicação ao MEI, junto ao pessoal da Asmare, orientando e explicando o passo a passo
nessesário para a concretização do cadastro.
Na finalização do Projeto, a equipe responsável pela sua condução junto à Asmare,
realizou a divulgação do trabalho dos profissionais ali atuantes, visando conscientizar
a comunidade sobre o importante trabalho
que eles realizam, ressaltando o papel que a
sociedade deve exercer para contribuir com o
meio ambiente e com os profissionais atuantes neste meio.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este Projeto atingiu o seu objetivo com a Asmare, que hoje conta com aproximadamente
120 associados cadastrados, a segurança que
o autônomo tem com a inscrição no MEI - Microempreendedor Individual, além de apoiar
na realização do processo de inscrição no
referido programa.
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O grupo conseguiu conscientizar os catadores dos benefícios para
quem busca a formalização, entre eles, a Previdência Social

Após um primeiro contato com o presidente
da Asmare, foi repassado para grupo a situação de um catador que sofreu um acidente
de trabalho que o impossibilitou de realizar
suas atividades e solicitou que a Associação
o remunerasse, porém, por serem associados
não existe vínculo empregatício entre a Asmare e os catadores. Diante dessa situação,
optou-se por abordar os objetivos do Projeto,
ressaltando as vantagens do cadastramento
no MEI.
Dando início as ações do Projeto, o grupo
mostrou para os catadores que quando um
profissional está formalizado no MEI, caso
ocorra algo que o impeça de exercer suas
funções, ele recebe amparo. Dessa maneira,
os associados foram orientandos que com a
aderência ao MEI, após o prazo de carência,
teriam direito à Previdência Social, abarcan-
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do auxílio-doença, aposentadoria por idade
ou invalidez, auxílio-maternidade, dentre
outros benefícios, inerentes ao sistema.
O trabalho do profissional de coleta apresenta riscos insalubres em suas atividades,
assim, o grupo presenciou o caso de um
catador que se feriu por separação incorreta
de vidros e outros tipos de recicláveis.
Na sequência dos trabalhos, o grupo ressaltou a importância em termos de segurança
para os catadores de recicláveis e os beneficios de adesão ao MEI. As informações foram
divulgadas pelo grupo via redes sociais e
panfletos digitais, visando a conscientização
para que estes catadores realizassem a manipulação correta dos recicláveis, obedencendo as normas de segurança e orientando-os
da importância de buscarem maior proteção
nas suas relações de trabalho por meio da
adesão ao MEI.

acredita que mais associados irão entrar em
contato para a concretização do cadastro,
condição que foi disponibilizada para estes
profissionais.
Ao término do Projeto foi apresentado aos
24 participantes um questinário com objetivo de proporcionar-lhes a possibilidada
de opinarem sobre o desenvolvimento das
atividades realizadas pelo grupo e a vontade de se tornarem microempreendedores
individuais. O resultado indicou que 5 (cinco)
participantes aderiram de imediato ao MEI e
13 (treze) ficaram de entrar em contato posteriormente com os participantes do projeto
para efetivarem o cadsatro. Os demais 6 (seis)
não demosntarram interesse em aderir ao
sistema.
Fonte: projeto

Um dos desafios em relação ao desenvolvimento do projeto foi à dificuldade de organizar as turmas de catadores para as orientações necessárias em relação ao projeto, uma
vez que os catadores saem muito cedo, entre
4h e 6h da manhã e retornam à associação
entre 14h e 15h, tendo apenas até as 18h
para realizarem as atividades de separação
dos recicláveis.
Outra dificuldade enfrentada pelo grupo foi
convencê-los da importância de conhecerem
o Projeto, uma vez que a preocupação era
com o trabalho, ou seja, se não saissem para
trabalhar teriam redução nas arrecadações.
No entanto, essa dificuldade foi superada e
as informações necessárias ao Projeto foram
repassadas aos catadores.
Apesar de poucos catadores terem efetivado
de imediato o cadastro, o grupo conseguiu
conscientizá-los da importância da formalização profissional, já que eles demonstraram interesse em realizar a opção pelo MEI
em um futuro próximo. Com isso, o grupo

Os catadores manifestaram interesse em formalizar o MEI
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Projeto de Extensão: A empresa Trancil
Autores: Danielle Randt Marques, Débora Rocha Leandro, Jéssica Magaton Costa, Marcos
Vinicius Timóteo, Rafaela Carvalho dos Santos e Rebeca Leal Silva.
Orientador: Prof. Hideraldo Freire Fonseca
Curso: Engenharia de Produção

1 INTRODUÇÃO

2 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

Denomina-se Extensão o processo educativo
realizado por instituições de ensino superior
para colocar os estudantes, com os seus
conhecimentos adquiridos em sala de aula e
em pesquisas, a serviço da sociedade.

Localizada em Rio das Pedras, bairro de Contagem, Minas Gerais, em um polo de 4.250m²,
onde funciona a fábrica e o principal escritório, a empresa Trancil, fundada em 1976, atua
no setor eletroeletrônico: produz e comercializa materiais elétricos, tais como: relés e
transformadores e produtos para iluminação
pública, residencial e empresarial.

Nesse contexto, a importância da Extensão se
configura pelo fato de ela ser uma oportunidade de os acadêmicos, como futuros profissionais, não só contribuírem de forma prática
com seus conhecimentos para a sociedade,
a fim de melhorá-la, mas aprimorarem, por
meio da experiência, os conhecimentos técnicos obtidos no âmbito acadêmico.
Considerando o conceito de Extensão e sua
importância, este Projeto apresentou uma
proposta à empresa Trancil, que fabrica
terminais elétricos, transformadores, relés,
luminária e está localizada em Contagem,
Minas Gerais.
A proposta se pauta na atualização tecnológica de equipamentos para a reorganização do
setor de estamparia de terminais elétricos,
especificamente investir e substituir a Prensa Pneumática Mecânica de 45 Toneladas
pela Prensa Serva Acionada para melhorar o
tempo do processo de fabricação, reduzir os
terminais que saem com defeitos e, consequentemente, os custos de manutenção com
a máquina.
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Entrada da Trancil

Fonte: projeto

3 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO
As atividades do Projeto de Extensão ocorreram no setor de estamparia de terminais
elétricos para resolver o problema relacionado aos relés modelo RFT18BCE, fabricados
para iluminação pública, que devido ao mal
funcionamento da máquina que os fabrica, a
Prensa Pneumática Mecânica de 45 Toneladas, estão apresentando defeitos de fabricação.
Objetivo geral do projeto foi apresentar as
vantagens envolvidas na substituição da
Prensa Pneumática Mecânica pela Prensa
Servo Acionada para a fabricação de relés
modelo RFT18BCE.
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Objetivos específicos do Projeto foram a)
conceituar os principais aspectos da Prensa
Pneumática Mecânica de 45 Toneladas e da
Prensa Servo Acionada; b) discorrer sobre a
importância da atualização tecnológica para
as indústrias; c) incentivar a Trancil a investir na substituição da Prensa Pneumática
Mecânica de 45 Toneladas pela Prensa Servo
Acionada na fabricação de relés modelo
RFT18BCE.
Para que a proposta fosse executada pela
empresa, o grupo responsável pelo projeto
de intervenção apresentou para os responsáveis pelo setor de estamparia de terminais
elétricos, uma palestra e, posteriormente,
prestou uma assessoria ao coordenador do
setor.
A partir do estudo sobre os principais aspectos da prensa pneumática mecânica e da
prensa servo acionada, bem como da importância da atualização tecnológica às indústrias, o grupo montará uma palestra que teve
a duração de cerca de uma hora e ocorreu na
Trancil.
Cada participante recebeu o material da palestra (os slides enviados por email) e o grupo
permaneceu por alguns minutos na empresa
à disposição para tirar dúvidas acerca dos
assuntos tratados na palestra. Em seguida, o
grupo aguardou por uma resposta do chefe da equipe e marcaram as datas junto ao
responsável pelo setor para prestar a assessoria (em um esquema de até uma hora por
semana) relacionada aos cálculos de investimento do projeto, retornos esperados, bem
como pesquisa de mercado para escolha do
modelo e, consequente, a compra de Prensa
Servo Acionada.
A Prensa atual da empresa tem mais de dez
anos de uso e a Trancil está interessada na
substituição da máquina (ainda não havia
sido realizado qualquer estudo para upgrade
na Prensa), a proposta do Projeto de Intervenção foi promover a atualização tecnológica na empresa a partir do investimento para

a substituição da Prensa Pneumática Mecânica pela Prensa Servo Acionada a fim de
melhorar o tempo do processo de fabricação,
reduzir os terminais que saem com defeitos
e, consequentemente, os custos de manutenção com a máquina.
4 RESULTADOS
A primeira ação do grupo foi a palestra, ocorrida na Trancil no dia 07/10, das 16h às 17h.
O debate foi embasado no material de apoio
confeccionado pelo grupo em Power Point.
Fonte: projeto

O Projeto autou no setor de estamparia de terminais elétricos

No dia seguinte, a proposta foi aceita: consultoria por três dias, no período da tarde,
sendo uma hora e meia por dia.
No primeiro dia, foi discutida a história da
Trancil, os pontos marcantes na trajetória
empresarial e principais clientes. O grupo
também teve a oportunidade de conhecer as
dependências da empresa e dar sugestões
gerais.
No segundo dia, foram apresentados os processos de produção e o grupo teve oportunidade de opinar acerca deles.
No terceiro dia, o grupo, juntamente com os
colaboradores do setor de aplicação do Projeto de Intervenção, se concentrou na pesquisa online para a escolha da Prensa Servo
Acionada.
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A empresa necessita de uma prensa que
suporte força de até 35.000 kN. Após analisar
seis modelos, foi escolhido negociar o preço
de um modelo com essa capacidade (cerca
de R$ 30.000 a ser pago em até 12 meses,
por meio de boleto) da marca Schuler, pela
confiabilidade transmitida pela marca por
meio das pesquisas (especialmente pelos
depoimentos de compradores) e tradição da
marca.

Prensa Pneumática Mecânica

Fonte: projeto

Retorno do investimento: a Trancil tem ganho anual de R$ 800.000 com a atual
prensa. Com a compra da prensa nova, ao
transformar os R$ 12.000 em lucro, vai
faturar R$ 812.000. Portanto, o retorno financeiro da iniciativa da Trancil se dará em um
ano e meio.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em um mundo onde as tecnologias otimizam
a vida individual e social, a constante atualização tecnológica é essencial para que as
empresas reforcem a sua competitividade e
sobrevivam no mercado.
No caso da Trancil, por exemplo, a substituição do uso da Prensa Pneumática pelas
modernidades da Prensa Servo Acionada
reduzirá desperdício e prejuízos à empresa
bem como permitirá a ela produzir mais e
melhor, o que, consequentemente, ampliará
seus lucros, atrairá e fidelizará clientes e melhorará sua reputação social. Dessa forma, o
gasto com a adoção da Prensa Servo Acionada representa um investimento de longo
prazo para a Trancil.
O grupo sentiu-se satisfeito por ter realizado
a palestra, pelo chefe da equipe do setor
ter concordado com a consultoria e as sugestões, especialmente por ter compreendido
as vantagens da Prensa e tomado a iniciativa
para comprar o equipamento.
REFERÊNCIAS

Prensa Servo Acionada

Fonte: Schuler

A estimativa do custo total referente à nova
prensa (compra + instalação) foi de R$ 50.000.
A estimativa dos ganhos com a nova prensa:
a Trancil tem prejuízo de R$ 1.000 por mês
com a atual prensa, que em doze meses,
resulta em R$ 12.000. Com a nova prensa, a
Trancil terá a oportunidade de transformar os
R$12.000 em lucro.
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Schuler. Prensa mecânica / de cunhagem /
servo-acionada / transfer. 2018.
Disponível em: <https://www.directindustry.
com/pt/prod/schuler-muellerweingarten/
product-13229-1093105.html>. Acesso em 11
out. 2019.
Trancil. Produtos. 2019. Disponível em:
<www.trancil.com.br/pb/bobinas-eletricas/>.
Acesso em 24 set. 2019.
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Projeto de Extensão:
Gauchão Lanches
Autores: Breno Stéphano Gonçalves de Oliveira, David Alex de souza Basílio,
Guilherme de Alencar Silva e Tayná Ingrid Teodoro
Orientador: Bruno Medeiros
Curso: Ciências Contábeis

1 INTRODUÇÃO

2 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

O Projeto de Extensão é uma ação que possibilita compartilhar o conhecimento adquirido ao logo do curso superior, aplicando-o
na comunidade, ou seja, ao público externo.
Tem como objetivo, associado ao conhecimento gerado por meio das instituições de
ensino, de interagir, contribuir e desenvolver
a realidade social a sua volta, não limitando
apenas a sua formação em nível profissional.

A empresa objeto de estudo é a Gauchão
Lanches LTDA –Me, localizada na Avenida
Ponta Grossa, 862, no bairro Milionários,
região metropolitana de Belo Horizonte – Minas Gerais (MG) – Brasil. Ela foi fundada por
um casal em março de 1997.

Este Projeto de Extensão tem como finalidade auxiliar na formação dos estudantes e
promover a comunicação entre a instituição
de ensino e a comunidade.
E neste contexto geral o grupo traçou como
objetivo geral: levantar as precificações atuais dos produtos ofertados, a fim de entender
a atual dificuldade em sua alteração, propor
ideias de melhorias e apurar os custos diretos
de fabricação de cada lanche que a empresa
oferece em seu cardápio.
Já os objetivos específicos propostos foram a) verificar e descrever os atuais preços
utilizados no Gauchão Lanches; b) identificar
possíveis métodos de implantação para melhoria no lucro do estabelecimento; c) Levantar e elaborar os custos de matéria prima dos
lanches para elaboração do preço de venda.

O funcionamento de segunda a segunda,
das 11h às 15h e de 18h as 0h, sendo que no
primeiro horário o funcionamento é restrito
apenas para entregas e o horário noturno é
aberto ao público.
3 DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL
Os pedidos para entrega são realizados por
telefone, mas a grande maioria por meio de
aplicativos como o IFood, Uber-Eats e Rappi.
O salão oferecido pela empresa comporta
10 mesas de atendimento ao cliente, com a
possibilidade de expandir para até 15 mesas,
porém, essa quantidade poderia resultar em
menor efetividade no atendimento.
Esboço do quadro de funcionários

Fonte: dados do projeto

Revista de Extensão Unihorizontes 43

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES
Na organização do estoque é utilizado é o
conceito “Just Time”. Ao final de cada dia, os
fornecedores entregam a mercadoria para o
funcionamento daquela noite e recebem o
pagamento no dia seguinte, ao realizar uma
nova entrega de mercadoria.
Durante o horário de funcionamento, as
mercadorias ficam armazenadas no freezer, porém, utilizando uma regra própria de
sistema de estoque inicial e estoque final de
emergência.
Este sistema funciona devido ao fato de existir outras empresas do mesmo seguimento
nas proximidades. Assim, ambos se ajudam,
caso a demanda do dia seja maior do que o
esperado.

Para a apuração dos custos dos ingredientes,
os dados foram dispostos em duas formas de
unidades: quilograma e unidade.
Desta forma foram levantados os seus valores unitários, sendo utilizada uma margem
de 100g como média que os lanches mais
comuns levam em sua composição.
Foi levantada a composição de cada lanche
com a quantidade utilizada para o preparo,
tendo assim o custo de produção referente à
matéria prima de cada sanduiche.
Com base nas tabelas foi possível analisar de
forma mais gerencial o custo sobre todos os
lanches, sendo que, dos 39 itens ofertados
no cardápio da empresa, 59% deles

Tabela de Ingredientes

Fonte: dados do projeto

4 ATIVIDADES DE EXTENSÃO
Foi realizada a elaboração de quadros com
os dados dispostos em ingredientes de cada
lanche com o levantamento do valor de cada
ingrediente por meio de uma entrevista e
cálculo derateio.
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apresentam margem de contribuição superior a 50% do seu custo de matéria prima,
sendo 33% deles apresentando margem de
contribuição entre 30% e 50% e apenas 8%
apresenta uma margem de contribuição
inferior a 30%.
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Tabela de Custo

Fonte: dados do projeto
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Neste contexto, é possível perceber que entre
os 19 principais lanches (aqueles que apresentam valor de retorno superior a R$10,00),
cinco deles estão entre os lanches com taxa
de retorno inferior a 50% e 14 com margem
de contribuição superior a 50%.
Em entrevista com a senhora Maria Cleonice,
a mesma que elaborou a lista com os 10 principais lanches mais pedidos, sendo eles:

A matriz BCG tem o intuito de demonstrar a
carteira de produtos e serviços de uma
empresa, na qual ela é dividida em duas
partes: participação de Mercado e crescimento do Mercado, além de quatro quadrantes:
Estrela; Em questionamento Vaca Leiteira;
Abacaxi. Deste modo cada quadrante significa:
- Em questionamento: neste quadrante é
posicionado os produtos com taxa de cresci

Taxa de Retorno

Fonte: dados do projeto

Com esta lista foi possível perceber que
apenas quatro dos 10 lanches trazem uma
taxa de retorno superior a 50%, ainda sim,
quatro deles apresentam retorno superior a
R$ 10,00.
Deste modo, com os dados levantados pode-se aplicar o conceito BCG para evidenciar
o a aceitação dos lanches em prol de sua
demanda.
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mento, este tipo de produto pode-se tornar
uma “Estrela”, desde que seja bem trabalhado pela empresa;
- Estrela: neste quadrante está posicionado
os produtos com alta taxa de venda, mas que
podem se tornar Vacas Leiteiras com o passar
do tempo;
- Vaca Leiteira: são produtos com mercado já
estabelecido e com taxa de venda moderada,
estes produtos são como base para a geração
de Caixa;
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- Abacaxi: são produtos com baixa demanda
e com pouca taxa de retorno, entretanto, eles
são necessários, pois servem como base para
outro produto.
Matriz BCG

alizados e não possuíam conhecimento de
qual sanduíche ou prato ofecerecia maior
lucro e tinha maior aceitações pelos clientes,
bem como desconheci quais os ingredientes
preferidos nos pratos ofertados e quais eram
os menos preferidos.
Sugerimos a empresa a adoção do método exposto durante o decorrer do projeto.
Levando em consideração a teoria com a implantação prática recomendamos que sejam
realizados estudos mais aprofundados para
que se possa obter a taxa de retorno líquida.
REFERÊNCIAS

Fonte: dados do projeto

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo teve como objetivo levantar as
precificações atuais dos produtos ofertados,
a fim de entender a atual dificuldade em sua
alteração e propor ideias de melhorias, além
de verificar e descrever os preços dos lanches
ofertados na empresa identificando possíveis métodos de implantação para melhoria
no lucro do estabelecimento com intuito
de levantar e elaborar os custos de matéria
prima dos lanches para elaboração do preço
de venda.
Com isso esse projeto demonstrou para a
empresa alvo os custos de fabricação
sobre a matéria prima e apresentou a viabilidade com os outros produtos ofertados.
Durante o desenvolvimento não foram
disponibilizados para o grupo os custos com
pessoal, alguns diretos e indiretos como
água, luz, gás dentre outros.

CARDAPIO GAUCHÃO LANCHES. Belo Horizonte, 21 de março, 2019. Disponível em:
http://www.gauchaolanchesbh.com.br/
cardapio.html. Acesso em: 31 de outubro de
2019.
SOBRE ADMINISTRAÇÃO. O que é e como
funciona a matriz BCG. Belo Horizonte, 21
de março, 2019. Disponível em: http://www.
sobreadministracao.com/o-que-e-e-como-funciona-amatriz-bcg/.Acesso em: 31 de
outubro de 2019
Principais lanches

Fonte: dados do projeto

Pode-se verificar que a empresa não faz uma
pesquisa constante e realista sobre o seu
momento e público de atendimento, pois
seu cardápio e precificação estavam desatuRevista de Extensão Unihorizontes 47
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A Extensão no
Unihorizontes
A Resolução nº 7 de dezembro de 2018 que
estabelece as diretrizes para a Extensão na
Educação Superior Brasileira deixa claro: as
atividades de extensão devem compor, no
mínimo, 10 % (dez por cento) do total da
carga horária curricular dos cursos de graduação bacharelado ou tecnológica, presencial
ou a distância. Ou seja, na prática estaremos
atuando na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e na interação da
comunidade acadêmica com a sociedade,
por meio do diálogo, troca de conhecimentos, vivência e aplicação dos conhecimentos,
além de participar de uma ação transformadora entre a Instituição de Ensino e setores
da sociedade.
O aluno do Centro Universitário Unihorizontes, deverá cursar disciplinas de formação
conceitual sobre a extensão , entender a
diversidade econômica, cultural, social,
tecnológica da sociedade brasileira, além de
elaborar e desenvolver projetos de extensão
(dois para a graduação bacharelado e um
para os cursos de graduação tecnológica).
Soma-se a isso as ações individuais ou de
iniciativa de pequenos grupos que deverão
compor 40% (quarenta por cento) da carga
horária das atividades complementares pre-

Prof.ª Dr.ª Marlene Catarina
de Oliveira Lopes Melo

vistas pelas Diretrizes Curriculares de cada
curso.
Veja exemplos de possíveis atividades de extensão que podem constituir as horas complementares: contribuir com a formação de
alunos do ensino médio; ministrar cursos de
capacitação para jovens em situação de vulnerabilidade; diagnóstico e plano de ações
para necessidades da economia informal,
organizar e realizar eventos abertos à comunidade, preparar vídeos de caráter informativo/explicativo e muitos outros.
Já foi publicada a nova Portaria do Centro
Universitário Unihorizontes sobre as Atividades Complementares que define as atividades de ensino e pesquisa e as atividades de
extensão. O nosso aluno poderá consultá-la
para cumprir a carga horária de atividades de
extensão prevista na resolução.
A inclusão das atividades de extensão nas
atividades acadêmicas do Unihorizontes está
registrada na representação visual da marca
Unihorizontes que por meio de símbolos e
cores mostra a concepção e filosofia da Instituição conforme a representação abaixo:

Fonte: Arquivo Unihorizontes
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A Extensão também está
no Ensino a Distância
Prof. Tueli Rodrigues Tavares

Fonte: freepik.com

A Extensão Universitária é um processo interdisciplinar educativo, cultural, científico e
político que deve atuar como fio condutor na
promoção de uma interação transformadora
entre universidade e outros setores da sociedade contribuindo para uma formação mais
cidadã necessária para o desenvolvimento
das comunidades.

Esse projeto tem os seguintes objetivos:

Assim como nos cursos presenciais, o Unihorizontes também envolve os alunos dos cursos de Ensino a Distância (EaD) com a extensão. O desenvolvimento desta prática se dá
por meio do Projeto de Extensão previsto ao
final de cada curso desta modalidade.

- Elaborar e/ou implantar projetos que complementam o Programa de Responsabilidade
Social da Instituição;

- Promover o diálogo entre a comunidade
acadêmica e a comunidade externa;
- Mobilizar docentes, discentes, colaboradores e comunidade sobre questões sociopolíticas, culturais, econômicas, jurídicas, ambientais, entre outros;

- Promover e/ou participar da elaboração
e implantação de atividades de extensão
como oportunidade de complementação do
conhecimento acadêmico;
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- Oferecer oportunidade de acesso a conhecimentos científicos, práticos e de informações
gerais, fazendo o intercâmbio entre o Centro
Universitário Unihorizontes e Comunidade
Externa;
- Propor e realizar cursos de qualificação
profissional para a comunidade por meio
dos cursos de graduação desenvolvidos na
instituição;
- Proporcionar aos alunos experiência em
projetos sociais na sua área de formação;
- Desenvolver habilidades e atitudes para a
realização de diagnóstico, elaboração e implementação de projetos e ações sociais;
- Possibilitar a aplicação de conhecimentos
das áreas de sua formação em organizações
do Terceiro Setor, comunidades e associações;
- Estimular o envolvimento do aluno e a
divulgação de atividades e resultados dos
projetos sociais.

Fonte: freepik.com
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Formação
do profissional
cidadão
O Unihorizontes entende que a extensão universitária, além de possibilitar uma formação
do profissional cidadão, se credencia, cada
vez mais, junto à sociedade como espaço
privilegiado de produção do conhecimento
significativo para a superação das desigualdades sociais existentes. Por meio deste projeto as comunidades envolvidas conseguem
perceber o quanto ele é importante para a
melhoria da qualidade de vida das pessoas beneficiadas. Por outro lado, a troca de
experiências entre os alunos e a comunidade
possibilita uma melhor compreensão da
realidade dos envolvidos nestes eventos. A
participação de alunos e professores, nestes
projetos de extensão propicia a integração
entre professores, alunos, comunidades,
empresas e profissionais, bem como o desempenho do papel social do Unihorizontes
junto à sociedade.

V. 2, Nº 1, Mar. 2020

Uma instituição criada e
gerenciada por professores
provenientes da UFMG.

Presenciais
Bacharelado
Administração
Arquitetura e Urbanismo
Ciências Contábeis
Direito
Engenharia Civil
Engenharia de Produção
Serviço Social

EaD
Bacharelado
Administração
Ciências Contábeis
Publicidade e Propaganda

Tecnológico
Gestão Comercial
Gestão de Cooperativas
Gestão Hospitalar
Gestão do Agronegócio
Gestão de Recursos Humanos
Gestão Financeira
Logística
Marketing
Processos Gerenciais

Tecnológico
Eletrotécnica Industrial
Gestão Comercial
Gestão da Produção Industrial
Gestão da Qualidade
Gestão da Segurança Privada
Gestão de Recursos Humanos
Gestão da Tecnologia de Informação
Gestão Financeira
Logística
Marketing
Segurança no Trabalho

Pós-Graduação
MBA e Especialização
Especialização em Políticas
Públicas: Gestão, Interdisciplinaridade
e Família
MBA em Controladoria e Finanças
MBA em Gestão e Operação
de Barragens
MBA em Gestão Estratégica
de Pessoas e Coaching Organizacional
MBA em Gestão Estratégica
e Inteligência em Segurança Privada
MBA em Gestão Tributária

Mestrado em Administração
O Mestrado em Administração do Unihorizontes
foi criado por professores provenientes da UFMG
e é referência entre os cursos de pós-graduação
stricto sensu na área de gestão e atrai profissionais
de diversas áreas do conhecimento, tais como: Administração, Comunicação, Direito, Enfermagem,
Engenharia, Psicologia, dentre outros. O curso é
recomendado pela Capes e possui 3 grupos de
pesquisas cadastrados no CNPq.

Centro Universitário Unihorizontes
0800 283 7001 |

31 98526-1938
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