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EDITORIAL
Os efeitos da pandemia do novo coronavírus afetaram a sociedade como um todo
provocando drásticas mudanças de comportamento das pessoas no mundo inteiro.
A pandemia de Covid-19 vem produzindo repercussões não apenas de ordem epidemiológica, mas também repercussões e impactos
sociais, econômicos, políticos, culturais e
históricos nunca antes ocorridos no planeta.
Nesse momento de crise mundial, ficou
visível que as Instituições de Ensino, inclusive
o Unihorizontes, podem ter um papel mais
ativo e desenvolver ações extensionistas para
contribuir com a conscientização de alunos,
professores, técnicos administrativos e comunidade em geral para o enfrentamento da
pandemia do Covid-19.
Mas, afinal, o que é uma ação extensionista?
A ação extensionista consiste na implementação da extensão universitária em projetos
sociais, culturais e econômicos, visando à
produção de conhecimentos e à interlocução das atividades acadêmicas de ensino e
de pesquisa, promovendo atividades que
favoreçam a construção de caminhos que
auxiliem no enfrentamento de problemas e
questões sociais.
Desde 2008, o Unihorizontes promove a
Semana de Extensão onde são apresentados os projetos de extensão realizados em
cada semestre. Visando ampliar ainda mais
a abrangência de divulgação destes projetos,
foi criada, em 2019, a Revista de Extensão eletrônica com o objetivo de articular o ensino e

a pesquisa com as demandas da sociedade
onde o Unihorizontes está inserido.
Neste 2º semestre de 2020, o Unihorizontes
implementa mais uma inovação tecnológica
em seu processo de ensino e aprendizagem
em prol da comunidade incorporando a
tecnologia de informação e comunicação na
apresentação dos projetos de extensão. Todos os Projetos de Extensão serão apresentados virtualmente utilizando a plataforma de
reuniões corporativas Teams permitindo que
a comunidade externa possa assistir e interagir com os alunos sem ter que sair de suas
residências ou de seus locais de trabalho.
O Unihorizontes entende que a sociedade
que deve emergir depois da crise gerada pelo
novo coronavírus, tanto no Brasil quanto no
restante no mundo, será constituída de pessoas mais adeptas e adaptadas à tecnologia
de informação e comunicação. Portanto, os
serviços de educação, assim como diversos
outros setores, utilizarão os recursos tecnológicos como mediadores do processo de
formação e capacitação de alunos, professores e principalmente da comunidade externa
que é a razão principal da existência das práticas extensionistas de qualquer instituição
de ensino superior.
Pr of. Tueli Rodrigues Tav ar es
Pró-Reitor de Graduação e de Extensão
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UNIHORIZONTES
EM AÇÃO
NAJ r ealiza
atendimentos
gratuitos mesmo
durante a pandemia
O 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. Em razão da pandemia, desde março
de 2020, os atendimentos aos clientes estão
sendo feitos por meio de videoconferência
(aplicativos ZOOM e whatsapp) e não mais
presencialmente.

somente foram realizados entre 14 de fevereiro e 13 de março de 2020. Em seguida, foram
feitos atendimentos de forma remota, por
meio de videoconferência.
Total: 29
• Cív eis (divórcio, pensão, guarda, reconhecimento de paternidade, ação de cobrança,
usucapião, inventário, entre outros temas):
18
• Criminais (apresentando defesa para réus
acusados dos diversos crimes, bem como
atuando como assistente de acusação em
prol das vítimas): 11
• Pastas aber tas ( significa que os novos
atendimentos geraram a abertura de 20 pastas internas no NAJ): 22
Atendimentos de r etor nos r ealizados
(clientes do NAJ já existentes que retornam
para atendimento diante dos andamentos do
seu caso ou processo para dar andamento).
Da mesma forma, em razão da pandemia, os
atendimentos somente foram feitos de forma
presencial até 13 de março de 2020 e posteriormente de forma remota.
Total: 16
• Cíveis: 9
• Criminais: 6

Fonte: freepik.com / reprodução

Relatório de atendimento - 2020/1
Atendimentos nov os r ealizados: em razão
da pandemia, os atendimentos presenciais

O NAJ ainda registra os números referentes
aos atendimentos que não puderam ser
realizados:
• Desistência por par te do demandante: 3
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• Impossibilidade de contato com a par te
nos telefones infor mados: 19
• Atendimentos pr esenciais desmar cados
em razão da COVID: 9 (sendo 3 de clientes
novos e 6 de retornos)
• Par tes ausentes, após agendamento:
17 (sendo 14 de atendimentos novos e 3 de
retornos).
Audiências e julgamentos r ealizados:
Total: 22
• Conciliação (busca de solução para o problema enfrentado no processo, com métodos
alternativos de solução de conflitos): 6 (sendo 2 criminais no Juizado Especial Criminal e
4 cíveis, no CEJUSC)
• Instr ução (audiências em que são produzidas provas orais, com a oitiva de testemunhas, interrogatórios de réus, depoimento
pessoal de partes, entre outros): 5 (sendo 2
criminais – uma delas durante a pandemia
por se tratar de réu preso - e 4 cíveis);
• Mediação (uma modalidade de método
alternativo de solução de conflito): 1 (cível);

encerrados no período:
Total: 30
• Criminais: 7
• Cív eis: 22
• Não ajuizadas: 1 (são os casos que não foi
possível ajuizar ação judicial, seja pela inviabilidade jurídica da demanda, pelo abandono da parte ou desinteresse)
O Núcleo de Assistência Jurídica encerrou o
1º semestre do ano de 2020 com um total de
207 alunos participantes e 340 pastas ativas,
sendo:
• 110 processos físicos. (esta é a forma de tramitação antiga, com o processo todo físico,
em papel)
• 204 processos eletrônicos (PJE) (esta é a
forma atual de tramitação dos processos, na
forma eletrônica)
• 26 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)

• Sessões de julgamento (sessões em que
os recursos aviados perante as instâncias superiores são julgados): 8 (sendo 7 referentes
a recursos de natureza criminal e 1 cível);
Registramos ainda 52 audiências canceladas
em razão da pandemia:
• Audiências de conciliação: 24;
• Audiências de Instrução de Julgamento: 17;
• Audiências de Saneamento: 03;
• Audiência de Justificação: 01;
• Audiência Preliminar: 01;
• Julgamentos TJMG: 05;
• Sessão do Tribunal do Júri: 01
Pastas baixadas, ou seja, os casos que foram
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NAF do
Unihorizontes
lança cur so online
e gratuito de
Imposto de Renda
2020
O Centro Universitário Unihorizontes lançou
em abril um curso online e gratuito de Imposto de Renda 2020. De forma de didática, o
treinamento ensinava como preencher a declaração de IRPF 2020 e fazer o envio para a
base de dados da Receita Federal do Brasil. O
curso foi organizado e produzido pelo Núcleo
de Apoio Contábil e Fiscal - NAF que o Unihorizontes mantém em parceria com a Receita
Federal do Brasil. Neste Núcleo, professores
e alunos do curso de Ciências Contábeis
prestam atendimentos gratuitos na área de
contabilidade para a comunidade de BH e
Região Metropolitana. Entre esses serviços
estão: auxílio no preenchimento da declaração de Imposto de Renda, formalização de
MEI, regularização de cadastro de pessoas
físicas, consulta de situação fiscal para associações sem fins lucrativos, entre outros.

dia em que se encerrou-se o prazo para envio
da declaração de IRPF neste ano de 2020.
“Todos os anos, o NAF presta esse serviço de
auxílio na elaboração do Imposto de Renda,
durante o período estabelecido pela Receita
Federal. Diante da quarentena, os atendimentos presenciais tiveram que ser interrompidos, assim, optamos por lançar este curso
que mostra o passo a passo de como preencher e enviar a declaração. Assim, aqueles
que assistiram ao treinamento puderam
executar todos os procedimentos sem grandes dificuldades”, disse a Prof. Liliane Penido
Drumond, que é coordenadora do curso de
Ciências Contábeis do Unihorizontes.

Ev entos do NAF
debatem temas da
contabilidade
No primeiro semestre de 2020, o Núcleo de
Apoio Contábil e Fiscal Realizou os seguintes
eventos online e gratuitos para a população
de BH no dia 30 de maio deste ano:
“ Auditoria ex ter na, entenda os desafios
da pr ofissão” (Jean Carlos Rodrigues de
Oliveira, ex-aluno)
“ Micr oempr eendedor indiv idual e suas
aplicações no cenário atual” , (Prof.ª Liliane
Penido Drumond)
“ Emissão de nota fiscal eletr ônica municipal” , (Prof. Victor Hugo Pereira)

Fonte: arquivo Unihorizontes / reprodução

O curso foi desenvolvido pelos professores
Liliane Penido Drumond e Victor Hugo Pereira e ficou disponível até o dia 30 de junho,
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Unihorizontes
ofer ece ativ idades
gratuitas v oltadas
para estudantes,
pr ofessor es e
pesquisador es

gues - UFJF), “Preenchimento do currículo
Lattes e visibilidade do pesquisador” (Profª
Drª Caissa Veloso e Sousa - Unihorizontes),
“Oficina: como escrever um artigo científico”
(Profª Drª Helena Belintani Shigaki - Unihorizontes), “Como construir seu projeto de pesquisa: da Introdução à Metodologia” (Profª
Drª Caissa Veloso e Sousa - Unihorizontes e
Profª Kely César Martins de Paiva (UFMG),

O projeto QuarenTese recebeu cerca de 1700 inscrições
Fonte: arquivo Unihorizontes / reprodução

O Mestrado em Administração do Centro
Universitário Unihorizontes desenvolveu
no mês de maio o projeto QuarenTese que
ofereceu palestras, oficinas e workshops de
acesso remoto e gratuito. As atividades foram
ministradas por professores pesquisadores
que falaram sobre diversos temas voltados
para estudantes de graduação, mestrandos, professores e pessoas interessadas no
universo da pesquisa. Foram cerca de 1700
insccrições.
Foram apresentados os seguintes temas: “Revisão Sistemática de Literatura: desenvolvendo seu Referencial Teórico” (Profª Drª Helena
Belintani Shigaki - Unihorizontes), “Mendeley:
gerenciamento de referências e trabalhos
acadêmicos” (Prof. Dr. Antônio Carlos Rodri08 Rev ista de Ex tensão Unihorizontes

“Empreendedorismo e Redes” (Prof. Dr. Victor
Silva Corrêa - UNIP/SP), “Análise de Conteúdo: da teoria à prática” (Profª Drª Fernanda
Versiani de Rezende - Unihorizontes), “Teletrabalho na pandemia: gestão e aspectos
jurídicos” (Prof. Dr. Thiago Penido Martins
- Unihorizontes/Procurador Autárquico do
Município de BH).

Uma nov a edição do Quar entese
acontecerá no mês de outubr o
deste ano. A pr ogramação será
div ulgada em br ev e. Acompanhe o
nosso site (w w w. unihorizontes) e
r edes sociais para saber mais!
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PROJETOS DE EXTENSÃO
EM DESTAQUE
Um estudo sobr e a Fundação Centr o de
Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais –
Hemominas
Alunos:
Alan Martins Salomão,
Cerlon Xavier,
Edvan José Ribeiro,
Elias Eustáquio Braga,
Nathan Emanuel Machado Braga,
Paulo Augusto Santos
Cur so: Administração.
Pr ofessor orientador : Prof.ª Dr.ª Helena Belintani Shigaki

1 INTRODUÇÃO
No Brasil, segundo a constituição Federal de
1998, artigo 207, tem-se o preceito de que é
obrigatória a relação entre ensino e prática
social, sendo essa ainda um princípio da Lei
9394/96, de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB). Assim, ensino, pesquisa e
extensão levam a uma melhor formação
profissional e promovem a associação entre
ensino, pesquisa e extensão (PERREIRA; DRUMONT; BARROS, 2018).
O Plano Nacional de Extensão Universitária
constitui hoje, uma referência em termos de
políticas nacionais. A extensão universitária
segue cinco diretrizes fundamentais, que são
elas: a interação dialógica (interações entre
universidades e setores da sociedade); a interdisciplinaridade e a interprofissionalidade
(ações que buscam superar as diferenças entre a academia e os diversos setores sociais
com os quais se desenvolvem as ações de ex-

tensão, e mesmo os objetivos dessas ações);
a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão; a formação do estudante (espaços
para reafirmação e materialização dos compromissos éticos e solidários); impacto social
e transformação do ambiente social (PERREIRA; DRUMONT; BARROS, 2018).
De acordo com Fernandes et al (2012) há
um desafio constante para as universidades
brasileiras levar seus alunos a uma maior
participação junto a sociedade no intuito de
contribuir para melhoria social do país.
O presente estudo tem por objetivo analisar
meios para que a sociedade possa continuar
a colaborar com as doações de sangue para a
Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais (Hemominas) de forma
segura em tempos de Covid-19. A Fundação
Hemominas é vinculada à Secretaria de
Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG),
que tem por princípio “assegurar unidade
Rev ista de Ex tensão Unihorizontes 09
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de comando e direção às políticas estaduais relativas à hematologia e hemoterapia,
garantindo à população a oferta de sangue e
hemoderivados de qualidade” (HEMOMINAS,
2020).

40% de voluntários nos hemocentros. Em
relação aos estoques de sangue, o tipo O
positivo é crítico. Outros cinco tipos estão
em estado de alerta: O negativo, A positivo e
negativo, B negativo e AB negativo.

O Brasil é um país que possui políticas médicas e sanitárias razoáveis. Sendo assim, a
conscientização dos indivíduos quanto aos
problemas enfrentados por diversas entidades devem ser contínuas, uma vez que
sempre será exigido que mais pessoas se
envolvam com essas atividades (SANTOS,
2016). A doação de sangue no Brasil tem uma
extensa legislação que a regulamenta: “sobre a coleta, o processamento, a estocagem,
a distribuição, a aplicação do sangue, seus
componentes e derivados. Ainda estabelece
o ordenamento institucional indispensável
à execução adequada da atividade” (BRASIL,
2004, p. 1).

O presente projeto tem como problema de
pesquisa a seguinte questão: como colaborar
para que a sociedade possa continuar com
as doações de sangue para a Fundação Hemominas de forma segura? Por tanto, foram
estabelecidos os seguintes objetivos: garantir
que informações seguras sobre a doação de
sangue sejam disseminadas em um período
de ‘quarentena’ na cidade de Belo Horizonte; Divulgar os novos critérios para a doação
de sangue e Incentivar a doação de sangue
entre os jovens estudantes do Centro Universitário Unihorizontes.

Ficando assim proibida a venda de sangue
no Brasil, devendo o mesmo ser doado. As
campanhas para a doação voluntária de sangue são indispensáveis. Conforme dados da
Fundação Hemominas (2020), com a situação
de emergência do surto de Covid-19 (corona
vírus) a situação atual da Fundação Hemominas é ainda mais dramática, pois os doadores
temem sair de casa e entrar em ambientes
de saúde. Dados apontam uma diminuição
de 40% das doações no mês de março (LIMA;
KAIZAR, 2020).
Conforme colocado por Lima e Kaizar (2020,
p. 1), a chegada do coronavírus prejudicou
o estoque de sangue em Minas Gerais. “Em
uma semana, a Fundação Hemominas já
sente os reflexos do novo vírus que saiu da
China e espalhou pelo mundo”.
Em função do aumento de casos diagnosticados no Brasil da doença e a ‘quarentena’
anunciada pelo governo no início de março
de 2020, os doadores estão reclusos e quase
impossibilitados de fazer doação de sangue.
A Fundação Hemominas registrou queda de
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO OBJETO DO
ESTUDO
2. 1 Hemominas
A Fundação Hemominas foi criada em 1985,
tendo sua primeira estrutura em um terreno
cedido pelo Hospital das Clínicas em Belo
Horizonte, sendo uma instituição do Sistema Único de Saúde (SUS). Dois anos depois,
sua expansão começou, alcançando outras
cidades como Montes Claros, Juiz de fora e
Governador Valadares.
A Fundação Hemominas foi criada com o
intuito de assegurar a direção das políticas
públicas estaduais da área de hematologia e
hemoterapia, buscando garantir a população
mineira a oferta de sangue; tecidos biológicos e células. Tem ainda como função desenvolver atividades nas áreas de prestação de
serviços, assistência médica, ensino, pesquisa, desenvolvimento tecnológico, produção e
controle de qualidade, e educação sanitária.
Integrando funções, serviços e atividades
relativos a hematologia e hemoterapia do
Estado. O endereço atual de sua administra-
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ção central é na Rua Grão Pará, 882, Bairro
Funcionários. Belo Horizonte (HEMOMINAS,
2020).
Atualmente a Fundação Hemominas possui
22 unidades em diferentes macrorregiões
no Estado de Minas Gerais, divididas entre
hemocentros, hemonúcleos e unidades de
coleta e transfusão. Possui, também, cerca
de 600 conveniados entre hospitais públicos,
filantrópicos e particulares de 300 municípios
mineiros.
Em 2019 a Hemominas recebeu 348.158 candidatos
à doação de sangue, produzindo aproximadamente
825 mil hemocomponentes. Ainda nesse ano foram
realizados mais de 90 mil procedimentos e consultas

90% das coletas de sangue em Minas Gerais.
No ano de 2019, por exemplo, foram realizadas 300 mil coletas de sangue, que resultaram em uma produção superior a 800 mil
hemocomponentes.
Outra instituição que atua neste setor com
grande destaque é a Fundação Pró-Sangue.
Uma instituição pública ligada à Secretaria
da Saúde do Governo do Estado de São
Paulo e ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo, com a qual mantém estreito laço de
cooperação acadêmica e técnico-científica.

Figura 1 - Fundação Hemoninas

Fonte: arquivo Unihorizontes / reprodução

e mais de 5 milhões e 200 mil testes laboratoriais,
incluindo testes sorológicos, moleculares e imuno-hematológicos realizados nas Centrais de Laboratórios
da Administração Central. O registro dos candidatos à
doação de medula óssea é outro serviço de relevância
na área de atuação da Hemominas: mais de 31 mil, só
em 2018. O laboratório de Histocompatibilidade (HLA)
tem se expandido rapidamente desde sua implantação em 2012, já sendo responsável por 50% dos testes
realizados no estado (HEMOMINAS, 2020, p.1).

A Fundação Hemominas tem como missão:
“Atuar nas áreas de hematologia, hemoterapia, células e tecidos com excelência e
responsabilidade socioambiental, produzindo conhecimento e inovação” (HEMOMINAS,
2020, p. 1), sendo responsável por cerca de

Conforme dados disponibilizados pelo site
da Fundação Pró-sangue (2020), ocorreram
nos centros de coletas paulistas 830.140 doações de sangue em 2019, sendo a maioria
oriundas de doações espontâneas. Diante
disso, campanhas para doação espontânea
de sangue são importantes para manter os
estoques de sangue nos hemocentros.
Referência em doação de sangue na América Latina, Caribe e África, a experiência
brasileira em coletas de sangue é utilizada
em cooperações para o fortalecimento da
captação de doação voluntária de sangue
Rev ista de Ex tensão Unihorizontes 11
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em mais de dez países (FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE, 2020). A Fundação Hemominas é uma
das mais atuantes do país, não só trabalha
com coleta de sangue, mas também com a
doação de medula óssea, sendo atualmente
reconhecida como um grande centro com
mais de 30.000 cadastrados, ainda é...
Referência para o diagnóstico e o tratamento de
pacientes portadores de coagulopatias, hemoglobinopatias e que necessitam de transfusão de sangue
ou sangria terapêutica no Estado de Minas Gerais, a
Fundação Hemominas é responsável pelo tratamento
de Doença Falciforme em todas as crianças mineiras
diagnosticadas por meio do teste de triagem neonatal realizado pelo SUS em parceria com o Núcleo
de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico (Nupad/
UFMG) (HEMOMINAS, 2020, p. 1)

A Fundação Hemominas desenvolve ainda
diversos programas da área de saúde e conscientização social, como o programa Doador
do futuro e Hemovigilância. São programas
que possuem acreditação junto ao Ministério
da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) e Coordenação Geral do
Sangue e Hemoderivados (CGSG).
2. 2 Situação per cebida da Fundação Hemominas
Em função das restrições de circulação de
pessoas na cidade de Belo Horizonte, foi
mantido inicialmente um contato telefônico
com a Fundação Hemominas, que confirma
a situação de urgência na divulgação dos
novos critérios para doação de sangue nos
hemocentros, padronizados segundo diretrizes do Ministério da Saúde.

Com os estoques de sangue em baixa, principalmente
os tipos O negativo e O positivo, a Fundação Hemominas continua o apelo para que doadores que estiverem saudáveis compareçam a qualquer uma de suas
unidades no estado e contribuam para manter a oferta
de sangue em níveis seguros (HEMOMINAS, 2020, p.1).

As novas regras não anulam as regras anteriores para doação de sangue. Elas apenas
agregam novas condições, que tem por
objetivo, aumentar a segurança tanto para
os doadores quanto para os profissionais
de saúde que lá atuam. A própria fundação
desenvolveu uma campanha virtual para que
sejam divulgados os novos procedimentos
e seja estimulada a doação de sangue entre
pessoas jovens e saudáveis, menos propensas a contaminação por Covid-19, uma vez
que testes clínicos de grande escala ainda
não estão disponíveis no Brasil.
2. 3 Pr opostas de ações desenv olv idas
No diagnóstico realizado na empresa, foi verificado que, a unidade fornece atendimento a
pacientes: portadores de doenças de sangue,
acidentadas, operadas, e qualquer pessoa
que necessite de doação de sangue ou de
Figura 2 - Imagem de div ulgação

Com o intuito de melhorar o atendimento
aos doadores e evitar aglomerações, para
que as doações possam ser seguras, a Fundação Hemominas informa que, nesse período,
o atendimento será mediante agendamento
online (www.hemominas.mg.gov.br) ou pelo
aplicativo MGapp. É ainda divulgado um pedido para que os doadores não se apresentem com acompanhantes, em obediência às
regras de restrição de circulação de pessoas.
Fonte: autores do projeto/ reprodução
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produtos hemoderivados, entre eles hemofílicos, portadores de doença falciforme,
doenças hemoglobinopatias congênitas, por
meio de profissionais de diversas áreas (equipe multidisciplinar). Diante disso, a doação
do sangue é importante para a sociedade em
geral.
Figura 3 - Imagem de div ulgação

Unihorizones, por meio do Marketing Social,
os autores desse projeto se dispuseram a
doar sangue e a promover a disseminação
das informações nesse tempo de quarentena
do Covid-19, na cidade de Belo Horizonte por
meio de uma campanha virtual pelo WhatsApp, Instagram e o site institucional do Centro
Universitário Unihorizontes, com alcance de
professores, alunos e funcionários.
Planeja-se ainda conscientizar novos e
antigos doadores sobre os novos requisitos
para a doação, salientando a necessidade de
agendar horário para atendimento individual.
2. 4 Pr odutos r esultantes desta pesquisa

Fonte: autores do projeto/ reprodução

Foi relatado durante a entrevista por telefone,
com a atendente da Fundação Hemominas,
realizada no mês de maio, que a doação traz
benefícios para os mais diversos pacientes,
dando ainda segurança ao cidadão, que por
ventura possa necessitar de uma transfusão
de sangue de urgência.
Diante disso, foi proposto o desenvolvimento
de uma atividade social de conscientização
às novas regras de doação de sangue, juntamente com a estímulo a doação de sangue
por voluntários saudáveis e jovens, como foi
apresentado pelos alunos do Centro Universitário Unihorizontes.
Será possível promover uma conscientização
sobre a importância da doação de sangue
e dos locais disponíveis para doar. Correlacionando o projeto com a Fundação Hemominas, a sociedade e o Centro Universitário

Os resultados das ações do Projeto foram
nos sentido de beneficiar a sociedade como
um todo, mas em especial doentes crônicos
hemoglobinopatias. Também, espera-se que
os resultados beneficiem o Centro Universitário Unihorizontes, tornando-o reconhecido como propagador de iniciativas sociais
positivas, e aos próprios alunos envolvidos
no projeto, uma vez que ações voluntárias
são essenciais para a formação de cidadãos
participantes e críticos.
Diante dos fatos apresentados, propõe-se
aqui a realização de uma ação de marketing
social com vistas a promoção de uma campanha de conscientização sobre novas regras
de doação de sangue e incentivo a doação,
promovendo a discussão entre amigos,
familiares, e com os grupos de alunos que
cada um pertence. Essa ação busca abordar
questões anteriormente apresentadas e impedir o desabastecimento de sangue, principalmente em um momento tão devastador
para nossa sociedade como a pandemia do
Covid-19.
Verifica-se que o fato de discutir e esclarecer
dúvidas sobre esse tema é essencial para que
a Fundação Hemominas consiga manter o
nível de atendimento e qualidade que até o
presente momento vem conseguindo man-

Rev ista de Ex tensão Unihorizontes 13

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES
ter. Apesar de todas as adversidades que vem
sofrendo, ao longo dos últimos anos, como:
aumento de demanda por produtos derivados do sangue e transfusões para pessoas
carentes ou assistidas pelo Sistema Único de
Saúde (SUS).
Assim, ao esclarecer as dúvidas, tira-se empecilhos a futuros doadores sobre perigos de
contaminação com o Covid-19, alterações
fisiológicas após o procedimento, bem como
evidenciar a importância dessa ação para
aqueles que precisão, ou podem vir a precisar futuramente de sangue, como é o caso
dos acidentados.
Figura 4 - Imagem de div ulgação

ção Hemominas. A primeira será direcionada
ao Whatsapp. A segunda apresentada aos
divulgadores da campanha pelo Instagram
do Centro Universitário @unihorizontes. Será
enviado ainda uma mensagem por email.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao desenvolver esse projeto constata-se a
importância do apoio e parcerias entre as
instituições de ensino e a sociedade na qual
se encontram inseridas. A importância da
participação das Instituições de Ensino Superior - IES em ações sociais vem se destacando
há algum tempo, principalmente por ser um
importante meio de divulgação e conscientização de jovens acerca das atividades solidárias e participativas.
A comunicação por meio digital consiste em
aplicar as estratégias de divulgação às plataformas digitais como: redes sociais, sites e
aplicativos. Pelo fácil acesso dos usuários são
democráticas, e por esse motivo podem ser
utilizadas por todas as organizações para se
conectarem com seu público.
As mídias utilizadas neste estudo que alcançaram maior público entre os alunos do
Centro Universitário Unihorizontes foram o
Whatsapp e o Instagram. Essas duas ferramentas se mostraram mais promissoras para
a divulgação em cascata e o que se espera de
uma campanha.

Fonte: autores do projeto/ reprodução

Os integrantes desse grupo, se propuseram a
doar sangue, bem como se tornarem doadores oficiais de sangue e órgãos, perante
familiares, uma vez que existe a necessidade
de autorização para que a doação de órgãos
seja realizada.
A seguir são apresentadas as divulgações
desenvolvidas pelos autores deste projeto da
campanha para doação de sangue à Funda-
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O trabalho ainda proporcionou a disseminação do conhecimento em torno do tema
Doação de Sangue, em tempos de pandemia e quarentena, e da necessidade de uma
conscientização dos doadores de sangue.
A sinergia do grupo foi essencial, principalmente no momento de se discutir sobre a
importância da disseminação das novas
regras a respeito da doação de sangue, e da
conclusão do projeto, no qual foram criadas
as peças para divulgação. Esse projeto foi
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fundamentado nas considerações teóricas
do marketing social, por meio de uma consultoria voluntária em favor da Fundação
Hemominas.
Para conseguir disseminar as informações
a um maior número de pessoas, a princípio
foram analisadas formas de divulgação em
mídias sociais entre outras. Posteriormente
foi decidido, a divulgação das novas regras
para a doação, que ao entender do grupo,
passa a ser fundamental para a manutenção
da saúde de todos em uma sociedade. Optou-se por divulgar essas informações pelo
meio digital, uma vez que seria impossível a
divulgação por meio de palestras, aulas, ou
mesmo pela distribuição de panfletos. Assim,
considera-se que o projeto de extensão pôde
contribuir para ampliar os conhecimentos teóricos, transformando-os em ações práticas e
benéficas para a sociedade, em especial para
pacientes da própria fundação estudada.
As limitações desse projeto aconteceram em
razão do momento vivido pelo país na contenção da pandemia de Covid - 19, porém,
foi superada pela participação das pessoas
envolvidas no projeto. Por fim, considera-se
de muita importância o trabalho executado,
pois o mesmo contribui para melhoria da
qualidade de vida de milhões de pessoas.
Sugere-se ainda, como pesquisa futura, uma
maior divulgação e pesquisa sobre doações
de medula e órgãos por meio das ferramentas do Marketing social.
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Pr ojeto de Ex tensão:
Micr oempr eendedor Indiv idual
Alunas:
Anne Carolinne Rodrigues da Silva
Larissa Ramos Ferreira
Cur so: Ciências Contábeis
Orientadora: Prof.ª Liliane Penido
Drumond

1 NTRODUÇÃO
O Projeto de Extensão tem como finalidade
proporcionar a nós alunos uma experiencia
de passar para a sociedade o conhecimento
adquirido ao longo do curso.

preendedoras ou que tenham o interesse
sobre o assunto, foi produzido um vídeo
informativo para todas as pessoas que tenham curiosidade de conhecer mais sobre o
assunto.

Além de passar informações que nos foram
ensinados em sala, também adquiri-se conhecimento com a sociedade, gerando assim
um conhecimento cultural, social e cientifico.
A extensão universitária é uma maneira prática de incentivar os universitários a ter um
dialogo com a comunidade externa, como
também oferecer a sociedade, conhecimentos científico e prático de forma que possa
fazer uma diferença para a comunidade.
Segundo Vasconcelos (1996, p. 8) afirma que
o “ensino, pesquisa e extensão representam,
com igualdade de importância, o tripé que
dá sustentação a qualquer universidade que
se pretenda manter como tal”.
Este Projeto tem como objetivo, promover
uma ação social as pessoas que se enquadram no perfil de Micro Empreendedor Individual ,mostrando a importância do cadastro
do MEI, para recolhimentos tributários.
2 CONTEXTUALIZAÇÃO
O presente projeto de extensão tem como
objeto todas as pessoas que são microem16 Rev ista de Ex tensão Unihorizontes

Fonte: freepik.com / reprodução

O público-alvo Projeto de Extensão, são
pessoas que trabalham de forma informal,
como por exemplo, manicure, cozinheiros,
revendedores, cabelereiras e entre outros
serviços, bem como todas as pessoas consi-

V. 2, Nº 2, Set. 2020

deradas registradas MEI e querem saber mais
do assunto.
Em contato com trabalhadores informais e
com pessoas que são MEIs, percebe-se que
existe uma carência de informações sobre o
assunto. Os trabalhadores informais acham
que é algo muito complexo e as pessoas que
já são enquadradas no MEI, muitas das vezes
acham que não tem que pagar a guia DAS
todo mês e também não tem todo apoio necessário. Mediante tal situação, este Projeto

juntos o valor é 57,95. Vale ressaltar que independentemente de haver faturamento ou
não o valor é fixo.
A abertura, baixa ou alteração do MEI, são
feitas através do Portal do Empreendedor e
de forma gratuita.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Projeto atingiu o seu objetivo, com os

Fonte: freepik.com / reprodução

de extensão , teve como objetivo informar o
passo a passo para se abrir um MEI e também
dá um suporte para as pessoas que já se
enquadram nessa categoria.

profissionais informais que era apresentar a
importância de se cadastrar como MEI, bem
como também, abordar sobre a importância
do recolhimento tributário.

O MEI-Mircroempreendedor Individual é um
profissional autônomo e deve ter um faturamento anual de até R$ 81.000,00. Não pode
ter participação em outra empresa e ter no
máximo um empregado, que receba o salário
mínimo ou piso da categoria.

A principio a produção de um vídeo abordando de forma resumida vários assuntos sobre
o MEI: o que é ser um microempreendedor
Individual; abordando os critérios para formalizar; as vantagens de ser MEI, assim como
sobre o valor fixo da DAS, o recolhimento
tributário, entre outros assuntos.

O pagamento dos tributos do MEI , é mensal
e através de guia, o valor varia entre conforme a atividade. Se for comercio ou indústria
o valor é de R$ 51,95 ou R$ 52,95; Prestação
de Serviços é R$ 56,95 e Comercio e Serviço

Criamos um grupo no WhatsApp, com pessoas próximas que trabalhavam de forma
informal. A divulgação do vídeo para que
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todos pudessem assistir e depois tirar dúvidas sobre o MEI.

cia da regularização e até cadastrar alguns
profissionais informais.

Após os profissionais informais terem visto
vídeo, tirar todas as dúvidas possíveis sobre
o assunto e auxiliar aqueles desejaram abrir
um MEI.

Ao término do projeto foi perguntado no
grupo criado, o que eles acharam do desenvolvimento do projeto e se eles conseguiram
compreender de uma forma objetiva o que é
ser MEI. O resultado obtido foi que algumas
pessoas quiseram se cadastrar e outras falaram que gostaram da forma que foi abordado
o assunto, porém, iriam o MEI futuramente.

Umas das dificuldades que se teve além da
situação de enfrentar uma pandemia, foi
também sobre como mostrar para estas pessoas a importância de se formalizar.

Fonte: freepik.com / reprodução

Outra dificuldade enfrentada pelo o grupo
era uma certa desconfiança compreensível,
pois eles tinham receio de abrir o MEI e não
ter mais um apoio de um profissional para
ajuda-los na hora que tivesse dúvida sobre
o assunto, porém conseguimos convecê-los
de que teriam o nosso apoio para qualquer
dúvida eventual que tivessem.
Apesar das dificuldades em fazer o trabalho e
divulgar para um determinado grupo, conseguiu-se êxito em informar sobre a importân-
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Pr ojeto de Segurança ao
Setor de Apr ov isionamento
Alunos:
Bruno Rafael de Assis Meira,
Jenifer Sabrina Medeiros Prado,
Pedro domingues
Cur so: Graduação Tecnológica em Gestão de Segurança Privada
Orientador : Carlos Alberto Zanandreis da Silveira
INTRODUÇÃO
Este trabalho refere-se a construção de um
plano de melhorias em segurança para uma
determinada organização da sociedade.
Extensão Universitária, tem como finalidade
elevar o nível da cultura geral, do conhecimento gerado nas universidades e ser extensivo à população contribuindo para o desenvolvimento social (TAVARES, et al, 2007).
O projeto de extensão ora apresentado aqui
se refere ao Setor de Aprovisionamento do
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva
e Colégio Militar, onde buscou-se avaliar e
elaborar um projeto de segurança, visando
minimizar os riscos e as vulnerabilidades do
local.
A organização objeto de estudo foi fundada
em 12 de setembro de 1955, com o intuito de
integrar os cidadãos de Minas Gerais nas fileiras do Exército Brasileiro. O então presidente
Café Filho, por meio do decreto n°37.879
CMBH, deu início nas mesmas edificações do
CPOR no ano de 1960 (DOU, 1955).
O Centro de Oficiais da Reserva, assim como
os outros quartéis, contam com a sessão de
Aprovisionamento conhecido pelos militares
como “Rancho” que por sua vez tem como
finalidade conceder alimentações para militares e alunos do Colégio Militar.

O setor de Aprovisionamento é composto por
vários militares, sendo o Aprovisionador, um
oficial e os auxiliares de rancho composto
por sargentos, cabos, soldados e recrutas.
Esses auxiliares são divididos em funções
como: cozinheiro, garçons (cassineiro),
auxiliar de depósito, auxiliar de escritório,
açougueiro e padeiro (EXÉRCITO BRASILEIRO,
1987).
Em conformidade com o Ministério da Defesa
(2019) existem no Brasil cinco unidades de
CPOR que estão situadas no Rio de Janeiro,
São Paulo, Pará, Belo Horizonte e Recife. Invasões dentro de organizações militares são
comuns, como informa o portal de notícias
G1RN (2019) em que um homem invadiu o
7° Batalhão de Engenharia e Combate (BEC),
rendeu um militar que estava de sentinela e
roubou seu fuzil.
O estudo partirá dos impactos causados pelos problemas dentro da instalação do setor
de Aprovisionamento e do quartel. A proteção de bens intangíveis e tangíveis tais como,
dados e informações, materiais e alimentos,
além de invasões, furtos e roubos podendo
causar danos a todos os militares e ao setor
de aprovisionamento.
Tais circunstâncias levam ao problema de
pesquisa deste projeto: Como a Segurança
Privada pode auxiliar na construção de um
plano de melhorias para sanar os problemas
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de segurança de um setor de aprovisionamento de um Batalhão das Forças Armadas?
Este projeto tem como objetivo geral propor
soluções de segurança para as vulnerabilidades e ameaças das instalações do setor
de Aprovisionamento do CPOR. A partir do
objetivo geral seguem os seguintes objetivos
específicos: Identificar os riscos e as vulnerabilidades nas instalações, estruturar um
diagnóstico de segurança para o setor de
Aprovisionamento do exército, propor medidas de melhorias para os principais riscos e
vulnerabilidades identificados.

tico de segurança através da ferramenta de
análise SWOT apresentando a real situação
da empresa, levantando seus pontos fortes
e fracos, riscos e vulnerabilidades ligadas a
organização, plano de melhorias, e por fim,
as considerações finais sobre o projeto, onde
se tem recomendações, que objetivem à
melhoria e possíveis novas ações dentro da
organização.
2 Diagnóstico
Para Mandarini (2005), o diagnóstico consiste
em um relatório, que busca avaliar

Mapa que indica a localização do CPOR
Fonte: Google Maps/ reprodução

A metodologia utilizada neste trabalho com
embasamento ao problema de pesquisa,
foram 5 acompanhamentos técnicos para
levantamento de informações, com o uso de
um check-list, entrevistas pré-estruturadas
aplicadas aos colaboradores do setor.
Para o diagnóstico foi utilizada a ferramenta
de Matriz SWOT, esta ferramenta nos mostra
as fontes de risco que a organização está sujeita. E a apresentação do plano de melhorias
através da ferramenta 5W2H.

e expressar a situação real das condições de
segurança de uma organização, estabelecendo um retrato dos riscos, ameaças e vulnerabilidades que estão presentes na organização, analisando a melhor maneira para a
prevenção de danos e evitando o desperdício
de recursos com a adoção de medidas de
segurança ineficazes e inadequadas.

Este projeto de extensão está estruturado
em cinco partes, que constitui em uma breve
apresentação sobre a organização, análise
de ambiente (externo/interno) que aborda as
especificações do setor estudado, diagnós-

O quadro tem por objetivo apontar os bens,
riscos e vulnerabilidades do setor de aprovisionamento, correlatando com os riscos em
que a organização está sujeita, e detectando
suas vulnerabilidades que favorecem o aparecimento de tais riscos.
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2. 1 Quadr o r esumo lev antamento de
infor mações
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2. 2 Análise Matriz SWOT
A elaboração da matriz SWOT é feita após
identificar os fatores de riscos. Essa
matriz tem a função de analisar o ambiente
interno e externo da organização. Sendo
assim, o estabelecimento tem acesso a
informações que ajude nas ações para que se
minimize as causas e, posteriormente, os impactos das ameaças que existem, além disso,
observa-se os pontos fortes e as fraquezas da
organização (MEIRELES, 2008).

tes e incidentes, sendo fatores de alto risco
no ambiente.
Percebe-se que as ameaças encontradas no
local, como a burocracia excessiva em licitações ou processos de sessões ou departamentos externos impossibilitam reformas e
manutenções no ambiente causando estresse e desmotivação da equipe, o sistema
interno do quartel de acesso a intranet é um
risco as informações do setor, o grande fluxo
de pessoas e estacionamento externo dificulta o controle que é somente físico, podendo
causar invasões e furtos.

Foi realizado um diagnóstico com a Matriz SWOT
Fonte: autores do projeto/ reprodução

Na Matriz SWOT são apresentadas as forças;
fraquezas; oportunidades e ameaças, no
cenário ao qual o setor de Aprovisionamento
está incluso.
Ao analisar as informações inseridas na matriz SWOT, identifica-se que as forças que pertencem o setor de Aprovisionamento geram
um melhor ambiente de trabalho, um serviço
prestado de maior qualidade e satisfação dos
colaboradores. Desta forma, todos os militares que frequentam o setor, sejam nas suas
refeições ou em outras atividades, também
compartilham dessas forças.
Apesar das forças gerarem pontos positivos, encontra-se vulnerabilidades no local,
tornando suas fraquezas um ponto forte para
que os riscos sejam concretizados, a estrutura debilitada em alguns pontos das instalações, a falta ou demora de manutenções, a
falta de orientação em atividades específicas
e a sobrecarga laboral podem gerar aciden-

Identificou-se pontos de melhoria
Fonte: autores do projeto/ reprodução

Mediante análise constata-se que os problemas atingem os colaboradores e os bens tangíveis e intangíveis do setor, de forma que os
colaboradores podem sofrer por problemas
físicos e psicológicos, as informações podem
ser alteradas e até mesmo furtadas, o setor
pode sofrer em suas instalações por falta de
manutenções e reformas além de invasões,
também pode perder confiabilidade por falta
do controle de acesso e a falta de segurança
eletrônica.
3 PLANO DE MELHORIAS
O plano de melhorias visa organizar toda atuação, planejamento, direção e controle das
atividades empresariais, a fim de, apontar
falhas e possíveis melhorias para a empresa,
tornando-se uma ferramenta disponível para
ajudar a direcionar em seu aprimoramento e
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crescimento. Decorrente das análises realizadas foram propostas algumas melhorias para
determinados critérios. As propostas seguem
nos quadros abaixo.
3. 1 Cr onograma e implantação do 5W2H
Fonte: autores do projeto/ reprodução

3. 2 Melhorias

Fonte: autores do projeto/ reprodução

Fonte: autores do projeto/ reprodução

Fonte: autores do projeto/ reprodução

Fonte: autores do projeto/ reprodução

Fonte: autores do projeto/ reprodução

Fonte: autores do projeto/ reprodução

A partir da análise feita no setor de Aprovisionamento recomenda-se a implantação
do projeto de segurança, com o intuito de
minimizar os riscos que podem atingir de forma negativa as pessoas e os processos que
envolvem o setor.
Recomenda-se também juntamente com
o comando do quartel a disponibilização
de mais militares para o setor, uma vez que
verificou-se a necessidade de palestras e
cursos para os colaboradores do setor a fim
de instruir e capacitar os militares para um
melhor aproveitamento e procedimentos
mais seguros nas dependências do setor.
Reformas em pontos do setor de aprovisionamento principalmente na área da cozinha
devem ser feitas para segurança dos militares
e segurança ao confeccionar os alimentos,
manutenções em equipamentos para procedimentos de trabalho visando à ergonomia e
segurança dos militares.
Através dos problemas de controle de acesso,
novos problemas podem surgir como furto e
dano, por este motivo recomenda-se resolver
os problemas quanto ao controle de acesso.
No que tange a segurança eletrônica, devem
ser instaladas câmeras e um controle CFTV
deve ser feito no setor, essas medidas auxiliariam o controle de acesso minimizando os
riscos do setor.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fonte: autores do projeto/ reprodução
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Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo geral de elaborar soluções de segurança
dentre as vulnerabilidades, riscos e ameaças
da empresa (CPOR), propondo um plano
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de melhorias dentro da organização. Abrangendo as metodologias de levantamento de
informações, análise de riscos, diagnóstico,
plano de melhorias e conclusões.
O trabalho foi desenvolvido com fundamento
a seguinte problematização: Como a Segurança Privada pode auxiliar na construção de
um plano de melhorias para sanar os problemas de segurança de um setor de aprovisionamento de um Batalhão das Forças
Armadas?

ça no setor de aprovisionamento do CPOR/
CM-BH, nós alunos do curso de Gestão de
Segurança Privada do Centro Universitário
Unihorizontes, trabalhando em comunidade
externa das paredes da faculdade colocamos nosso aprendizado teórico em prática,
além do trabalho em equipe, percebeu-se as
dificuldades que os militares passam devido
ao risco e vulnerabilidades encontradas no
local.
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As recomendações que constam no projeto
minimizar os riscos de segurança e a saúde
dos colaboradores, tornando um ambiente
seguro e ergonômico para o trabalho, projetando melhores resultados nos militares e
no negócio, uma vez que se faz necessário a
implantação deste projeto e as recomendações aqui contidas.
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Proposta de cooperação entre uma Instituição
de Ensino Superior de Direito e uma entidade
religiosa: pessoas de baix a renda em foco
Alunos:
Deborah Alves Silva,
Jhonatas Harlan Sales,
João Daniel Camilo Andrade,
Juliano Aparecido de Almeida,
Lucas Alves de Oliveira Magno,
Elias de Matos Souza
Cur so: Direito
Orientadora: Prof. Bruna Pereira Rosa
1 INTRODUÇÃO
O ensino superior no Brasil é construído
sobre três alicerces: ensino, pesquisa e extensão. Os dois primeiros se referem a ações
internas do instituto de ensino. A extensão,
por sua vez, tem o fito de complementar o
ensino do graduando e compartilhar com a
sociedade o conhecimento adquirido (UNIFOA, 2019).
A resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018
do MEC estabeleceu as diretrizes para a Extensão na Educação Superior no País, conforme o seu art. 2º demonstra:
As Diretrizes para a Extensão na Educação Superior
Brasileira regulamentam as atividades acadêmicas
de extensão dos cursos de graduação, na forma de
componentes curriculares para os cursos, considerando-os em seus aspectos que se vinculam à formação
dos estudantes, conforme previstos nos Planos de
Desenvolvimento Institucionais (PDIs), e nos Projetos
Políticos Institucionais (PPIs) das entidades educacionais, de acordo com o perfil do egresso, estabelecido
nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) e nos
demais documentos normativos próprios (BRASIL,
2018, s/p).

Assim, o objetivo da extensão é fazer a ligação entre o ensino, pesquisa e sociedade
para que o aluno possa efetivar sua troca
de conhecimento com a sociedade, detectar os problemas e promover, com o auxílio
dos professores, a solução ideal para aquele
problema.
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O presente trabalho tem a finalidade de apresentar uma proposta de cooperação entre
uma Instituição de Ensino Superior de Direito
e uma Entidade Religiosa, as quais convergiram para dar apoio à sociedade em especial
as pessoas de baixa renda.
Trata-se de um projeto de extensão dos
alunos do 10º semeste do curso de Direito e
está calcado em três pilares: ensino, pesquisa
e extensão. Os alunos por estarem no final
do curso já têm um grande conhecimento
adquirido e como consectário podem compartilhar seu conhecimento com a sociedade
através desse projeto.
O trabalho levantado foi voltado para uma
ajuda mútua entre a Instituição e uma entidade religiosa, tendo em vista que a faculdade se beneficiará com seus alunos a partir
do 8º período auxiliando no CAJ (Centro
de Auxílio Jurídico), ou seja, terão vivência
prática e supervisionado por professores que
se dispuseram. Em contrapartida a entidade
religiosa estará ajudando a sociedade em
que está inserida.
A princípio pode parecer algo simples, mas
quando se trata do ambiente jurídico é fundamental analisar de forma exauriente de tal
cooperação, vez que surgem alguns imbró-
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glios que serão levantados, como, por exemplo, trabalho voluntário, quem pagará

atender gratuitamente pessoas em situação
de vulnerabilidade social e financeira que
não angariam recursos financeiros necessários ao custeio de honorários de serviços
advocatícios.
Para tanto, apoiada no anseio de amor ao
próximo que vai além de celebrar cultos e
capacitar as pessoas espiritualmente, foi
elaborada uma estrutura que permite o
atendimento gratuito à população da comunidade em que a Igreja se encontra inserida
e, mais do que isso, foi pensado uma forma
de organização que concede aos alunos do
curso de Direito a possibilidade de contato
com o factível real.
O Centro de Auxílio Jurídico será uma alternativa mais ágil para quem necessita de
serviços jurídicos e não tem como arcar com
os custos de um advogado.

Fonte: freepik.com / reprodução

as multas processuais impostas pelo magistrado, essa cooperação entre faculdade
e entidade poderá ser abarcada pelo prazo
processual em dobro?
Nesse sentido, pensa-se que, de uma forma
mais estruturada e direcionada, seria possível vincular esse trabalho em redes de parcerias, produzindo uma troca de conhecimento
e conquistando espaço para que este seja
reconhecido pela seriedade e compromisso
a que se propõe. Portanto, gerenciar essa
flexibilidade e abertura para com o trabalho
voluntário consiste ainda numa prática pouco evidenciada nas organizações.
2 PROPOSTA DE APOIO JURÍDICO À IGREJA NOVOS TEMPOS
Como ação de vanguarda, e preocupada com
a população social e economicamente desfavorecida, a Igreja Novos Tempos engajada de
preceitos de solidariedade, amor ao próximo
e responsabilidade social, funda no ano de
2020 o Centro de Auxílio Jurídico (CAJ) para

A procura por serviços jurídicos na Defensoria Pública do Estado, incorre na média de
9 mil por mês de acordo os dados da Defensoria Pública de MG (JUSBRASIL, 2020),
fato que torna o atendimento da população
em situação de vulnerabilidade econômica
ainda mais moroso. Atento a esta sensível
realidade que permeia a atual conjuntura da
Defensória Pública em MG e, principalmente,
no município de Ribeirão das Neves em que
se encontra a Igreja, realiza-se neste espaço
captação de potenciais casos que possam
ser absorvidos pelo Centro de Auxílio Jurídico.
O Centro de Auxílio Jurídico será uma alternativa mais ágil para quem necessita de
serviços jurídicos e não tem como arcar com
os custos de um advogado. Com a intensa
procura de serviços jurídicos na Defensoria
Pública do Estado e sua localização em Belo
Horizonte, a comunidade tem ficado desamparada juridicamente.
Diante dessa ideia, a Igreja Novos Tempos
procurou a instituição de ensino superior
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com o intuito de fazer uma parceria para que
o projeto supracitado fosse colocado em
prática.

judiciária e de como ela é aplicada, e os prazos processuais para a instituição sendo de
maneira correta atribuída pelo judiciário.

É preciso sinalizar que um dos compromissos
assumidos pela faculdade é a excelência de
ensino e para tanto se apoia no tripé

3. 1 Trabalho Voluntário
Sabe-se que é de vital importância que as
pessoas desfavorecidas financeiramente tenham meios de terem acesso à justiça, diante

Fonte: freepik.com / reprodução

de ensino, pesquisa e extensão. Extensão
esta que assume o caráter de oferecer uma
devolutiva à sociedade das informações e
processo de formação que é destinado aos
alunos do curso de direito. Com esta concepção, os alunos a partir do 8º semestre do
curso de Direito da instituição realizam os
atendimentos e movimentações dos processos, sempre supervisionados por professores
titulados e com longa experiência na prática
jurídica.
3 POTENCIAIS PROBLEMAS QUE PODERÃO SURGIR
Diante da consultoria realizada na instituição
de atendimento à população carente, foram
elencadas algumas demandas na atuação
jurídica que envolve a instituição da Igreja
Novos tempos. Um dos principais problemas levantados é o trabalho voluntario em
aplicação da lei, como também a assistência

26 Rev ista de Ex tensão Unihorizontes

disso, instituições não governamentais,
ONGs, igrejas procuram de alguma forma
dar suporte a essas pessoas. Para que isso se
torne possível é necessário que pessoas com
o conhecimento na área possam se disponibilizar com trabalho voluntário ou parceria
com instituições de ensino para viabilizar o
atendimento jurídico.
O CAJ para poder ter um funcionamento
adequado necessitará de pelos menos dois
profissionais formados na área de Direito
(penal e civil), pois são as principais áreas
dos problemas mais procurados diante
da instituição, os quais darão suporte nos
atendimentos realizados pelos alunos de
Direito. Esses dois profissionais exercerão um
trabalho de forma voluntária em determinados horários, vez que terão que atuar em final
de semana ou fora do horário compactuado
com a Instituição na qual trabalham.
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Com esse surgimento de trabalho voluntário por parte desses profissionais erige-se a
questão se, no período de suas férias, poderão exercer esse trabalho voluntário, uma vez
que a Lei 9.608/98 (serviço voluntário) é silente sobre esse assunto. E em contrapartida
a legislação trabalhista (CLT) em seu art.138
assevera que “durante as férias, o empregado
não poderá prestar serviços a outro empregador, salvo se estiver obrigado a fazê-lo em
virtude de contrato de trabalho regularmente
mantido com aquele” (BRASIL, 1943).
Portanto, é necessário averiguar se esses
profissionais poderão exercer seus trabalhos
voluntários durante o período de férias sem
que isso acarrete algum problema para ambas as instituições.
3. 2 Assistência Judiciária
Como se verifica a Constituição recepcionou
a Lei 1.060/50, a qual traz as diretrizes para
concessão de tal benefício, conforme aduz
o art.1º da referida Lei: “os poderes públicos
federal e estadual, independente da colaboração que possam receber dos municípios
e da Ordem dos Advogados do Brasil, - OAB,
concederão assistência judiciária aos necessitados nos termos da presente Lei” (BRASIL,1960).
Diante disso, é cediço que as pessoas atendidas pelo CAJ serão de baixa renda e que não
terão condições financeiras de arcar com os
custos processuais e honorários advocatícios,
logo, estarão amparadas pelos auspícios da
justiça gratuita. Entretanto, pode surgir um
problema no que diz respeito ao pagamento
de multas processuais impostas pelo judiciário. Nesse sentido, o Código Processo Civil
afasta a gratuidade neste quesito:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei. (...)
§ 4º A concessão de gratuidade não afasta o dever de
o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais

que lhe sejam impostas (BRASIL, 2015).

Logo, esta multa deverá ser paga pelo CAJ,
ou pelo voluntário ou até mesmo pela parte
que não tem condições financeiras?
Esta multa é uma forma de evitar que a parte
ajuíze alguma ação desnecessária, logo, no
atendimento deverá ser perquirido se realmente é cabível o ajuizamento da ação e
também deixar claro para a pessoa que se ela
estiver usando de má fé no ajuizamento da
ação, ela poderá ser multada pelo juiz e terá
que arcar com tais custos.
3. 3 Prazos Pr ocessuais
Os prazos diferenciados para a Defensoria Pública eram previstos apenas na Lei
1.060/50 e Lei Complementa 80/94. Como
se percebe a prerrogativa de prazos processuais não se estendia aos núcleos jurídicos
de faculdades de Direitos, todavia, com o
advento do Novo Código de Processo Civil,
tal prerrogativa de prazo se estendeu a estes
núcleos, é o que dispõe o art.186, §3º do
referido diploma:
Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. (...)
§ 3º O disposto no caput aplica-se aos escritórios de
prática jurídica das faculdades de Direito reconhecidas
na forma da lei e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados
com a Defensoria Pública. (BRASIL, 2020, s/p).

Desta feita, é mister indagar se tal prerrogativa não se estenderia ao CAJ, em que pese ser
um núcleo ligado à Igreja, será conveniado
com uma faculdade de Direito. Portanto,
como o mundo jurídico sempre erige alguma
situação jurídica nova, ter-se-á que fazer o
pedido, de forma bem fundamentada, para
que o juiz planicial possa acolher o pedido e
conceder esse prazo processual.
4 PROPOSTA DE SOLUÇÂO DO PRINCIPAL
PROBLEMA
A Lei 9.608/98 que disciplina o trabalho voRev ista de Ex tensão Unihorizontes 27
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luntário é muito precária, uma vez que deixa
de detalhar aspectos importantíssimos sobre
a relação de trabalho voluntário, dentre eles,
que é o cerne do trabalho, a questão de o
empregado exercer trabalho voluntário no
período em que se encontra de férias de seu
trabalho remunerado. Pois, conforme dito
anteriormente, a CLT estabelece em seu art.
138 que “durante as férias, o empregado não
poderá prestar serviços a outro empregador,
salvo se estiver obrigado a fazê-lo em virtude
de contrato de trabalho regularmente mantido com aquele” (BRASIL,1943).

larem no organismo toxinas que não foram eliminadas
adequadamente. Os estudos da medicina do trabalho
revelam que o trabalho contínuo sem férias é prejudicial ao organismo. Sabe-se que, após o quinto mês de
trabalho sem férias, o empregado já não tem o mesmo
rendimento, principalmente em serviço intelectual.
Pode-se, ainda, dizer em relação às férias, que elas são
um complemento ao descanso semanal remunerado.
(MARTINS,2017,p. 150).

A despeito desse posicionamento supracitado, insta destacar que o trabalho voluntário,
se pauta na compaixão de auxílio ao próximo. É um tipo de trabalho não renumerado,
sendo essa característica essencial. Nesse
sentido o art.1º da Lei 9.068/98 preceitua:

Fonte: freepik.com / reprodução

Essa celeuma tem fundamento, dado que
o trabalhador necessita de ter as férias para
que tenha descanso, possa se recuperar de
seu labor diário e consequentemente preservar a sua saúde.

Art. 1º Considera-se serviço voluntário, para os fins
desta Lei, a atividade não remunerada prestada por
pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos
que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais,
científicos, recreativos ou de assistência à pessoa.
(BRASIL,1998,s/p).

Nesta esteira, Martins (2017) obtempera:

Apenas as despesas realizadas diante do
voluntariado poderão ser ressarcidas. Destaca-se o cuidado maior em relação a não

As férias visam proporcionar descanso ao trabalhador,
após certo período de trabalho, quando já se acumu-
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configuração de vínculo de trabalho, se
ocorrer regerá as normas da CLT e todas as
obrigações deverão ser observadas.
Diante dessa situação existem vários julgados
a respeito do trabalho voluntário em contrarrazões as normas trabalhistas, vejamos a
Ementa:
TRABALHO VOLUNTÁRIO. TERMO DE ADESÃO. FRAUDE.VÍCIO. ONÚS. O trabalho voluntário se configura
pelo desempenho de atividade não renumerada
prestada por pessoa natural a entidade pública ou
instituição privada sem fins lucrativos e com objetivos
cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos
ou de assistência à pessoa, nos termos do art. 1° da lei
9608/98, que regulamenta essa modalidade de trabalho. O vínculo deve ser necessariamente formalizado
por meio de contrato de adesão em reste claro que
se trata de trabalho voluntário, com indicação do seu
objeto, havendo a possibilidade de recebimento de
ajuda de custo. Exibindo o réu o contrato de adesão
devidamente assinado pelo autor da ação, cabe a este
provar que o termo de adesão era uma artimanha
do réu para mascarar a relação, desenvolvendo-se o
trabalho com o preenchimento dos requisitos do art.
3° da CLT. Produzida prova oral que se mostra dividida, resolve-se a questão por quem detém o encargo
probatório. Assim, não demonstrado de forma robusta
a alegada fraude ou vício de consentimento na adesão
ao termo, assim como a presença concomitante dos
elementos de configuração da relação de emprego,
tem-se que o trabalho voluntário ocorreu de forma
escorreita na forma prevista pela legislação que o
regulamenta.
(TRT-1-RO: 01002474120185010022 RJ, Relator:
CELIO JUACABA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 28/01/2020, Nona Turma, Data de publicação:
05/05/2020).

Nesse contexto da Ementa, para que não
ocorra erros diante do trabalho voluntário,
a ideia fundamental é que as partes envolvidas, assinem um termo de adesão (contrato), onde especifiquem as condições de seu
exercício, exemplificando o tempo de duração, horário, função e local, para que garanta
por precaução as informações referentes ao
trabalho.
Nesse diapasão, o art. 2º da Lei 9.068/98
aduz que “o serviço voluntário será exercido
mediante a celebração de termo de adesão
entre a entidade, pública ou privada, e o
prestador do serviço voluntário, dele deven-

do constar o objeto e as condições de seu
exercício” (BRASIL, 1998).
E, por outro lado, o trabalho voluntário também pode gerar benefícios ao advogado, em
razão que num projeto de cidadania para um
advogado torna-se um fator importante para
concorrer no mercado de trabalho, principalmente porque a responsabilidade social é
uma ferramenta de atração e de retenção de
talentos.
O trabalho voluntário, desta forma, é uma excelente oportunidade de desenvolver novas
competências e habilidades para a carreira
profissional, servindo também para aprimorar a experiência que um profissional possui.
A atividade exercida no trabalho voluntário,
acima de tudo, torna-se uma chance de aprimorar as próprias técnicas de liderança.
4. 1 Férias
Embora a lei nº 9.608/98 elenque todos os
requisitos para exercer o serviço voluntário,
é necessário ainda que atente a algumas
outras regras para que não haja mistura entre
trabalho voluntario e vinculo trabalhistas, e
uma das formas de separa-los é celebrando
um termo de adesão entre a entidade e o
prestador de serviço voluntario. Nesse termo
pode ser elencado o objeto e as condições
e todos os serviços que será prestado, assim
como os horários, dias da semana, local,
tentando ser sempre o mais preciso possível
nas descrições.
Em relação ao trabalho voluntario em período de férias, a legislação se torna omissa e
não tem algo que possa afirmar de maneira
clara se pode ser exercida ou não, pois, a CLT
em seu artigo 138, menciona que é proibido
o empregado em gozo de suas férias prestar
serviço para outro empregador, objetivando-lhe garantir o descanso anual, mas em
jurisprudências pode se notar a permissão
dos empregados exercerem atividades remuneradas.
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Sendo assim, seria necessária a criação de
uma legislação que melhor definisse e regulamentasse o serviço voluntario em período de férias trabalhistas para que não haja
dúvidas e não venha a se misturar o trabalho
voluntario a direitos trabalhistas.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
É notório que o trabalho voluntário tem
ganhado cada vez, maior relevância e o
fortalecimento da sociedade civil, amplia
ainda mais a possibilidade de atuação dos
advogados na defesa dos direitos humanos e
do interesse público.
A prática do trabalho voluntário, baseado na
ética, solidariedade e na busca da cidadania
plena para todos, nos ajudam a entender
porque suas peculiaridades exigem um compartilhamento de valores com a organização
que vai além das relações contratuais estabelecidas nas relações trabalhistas tradicionais.
Destaque-se ainda que, mesmo sem a relação de emprego estabelecida, os trabalhadores voluntários devem observar os regulamentos internos adotados pela instituição
ou entidade, assim como os regulamentos
externos regulamentados em lei, para que
exista uma efetiva organização no desenvolvimento das atividades.
Entretanto, deve-se ter a prudência diante
desta magnitude de voluntariado de não
transformar esta situação numa oportunidade de utilização de mão de obra gratuita.
Assim como também não mais se pode
atribuir a este trabalho exclusivamente a
motivação religiosa. A espiritualidade muitas vezes existente, não se mostra revelada,
por ser algo considerado apenas importante
para o indivíduo que se doa, algo que ele leva
consigo, mas que não necessita ser declarado, por não ser um motivo único ou principal
da ação.
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Essa consequência do oferecimento e concretização dos serviços jurídicos e judiciários
a todos, indistintamente, contribui para a
equalização das partes de um processo,
eliminando desigualdades nocivas à prestação da justiça e contribuindo para a efetiva
vivência da democracia.
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1 INTRODUÇÃO
A Extensão Acadêmica é uma ação que
acontece por meio de ampliação da universidade para à sociedade, na qual será aplicado
o conhecimento teórico adquirido em uma
universidade, ou seja, o processo educativo,
social, cultural e científico se relacionam
entre universidade e sociedade, na qual são
indissociáveis. Esse conhecimento teórico
proporciona uma ação transformadora na
realidade da comunidade e gera a troca de
ensinamentos e aprendizados (FÓRUM NACIONAL, 1987, p.10).
Para Rodrigues (2013), o Projeto de Extensão
tem como método apresentar e debater uma
proposta metodológica, assim, é disponibilizado ao público externo ações desenvolvidas
dentro da universidade (RODRIGUES, 2013).
O presente trabalho pretende analisar a
trajetória feminina e os efeitos que a violência sofrida deixa na vida cotidiana dessas
mulheres, com o intuito promover um debate
sobre a emancipação dessas mulheres diante
desses eventos e situar-se melhor sobre as
demandas referentes aos casos de violência
dentro da sociedade.
2 JUSTIFICATIVA
Será elaborado o Projeto de Extensão que
leva o nome de “Mil Cores”, nesse contexto
faremos uma analogia da resistência da

mulher com resistência de um cacto. O nome
do projeto se dá em referência a um cacto da
espécie Sulcorebutia rauschii, que é um vegetal que em seu caule possui cores marcantes
e uma formosa floração (LORENZI, 2019).
Pensou-se nessa ideia de contrapor a mulher
a um cacto, pois essa alusão ao cacto se dá
pela vitalidade, persistência e integração com
o que está a sua volta, por ser um vegetal
que consegue lidar com as intempéries para
sobreviver, ele se dá bem tanto em climas de
deserto como o extremo do semiárido e sua
virtude é ser símbolo de resistência e luta.
A problemática envolvendo a violência
contra as mulheres vem preocupando, não
somente as vítimas, mas também autoridades e toda sociedade. São alarmantes o
número de casos de violências sofridas que
vem ocorrendo nos últimos anos. Entende-se ser de grande relevância a discussão no
meio acadêmico para promover uma melhor
compreensão do tema proposto. Diante dos
fatores, surgiram os seguintes questionamentos: “qual a importância do empoderamento
no espaço de convivência com mulheres
vítimas de violência doméstica?”
2. 1 Objetiv o Geral
Analisar a relevância da emancipação das
mulheres vítimas de violência doméstica no
espaço de socialização, Instituto Filhas de
Sara em Belo Horizonte/MG, que possuem
projetos sociais que visam o apoio as mulheres vítimas de violência.
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2. 2 Objetiv os específicos
• Formação de grupos de conversas com as
mulheres para debater assuntos acerca da
violência doméstica;
• Criar uma biblioteca;
• Propor novas metodologias para o Serviço
Social.

Doméstica e Familiar contra a Mulher. (Observatório da Mulher Contra a Violência, Senado
Federal, 2019)
A violência contra mulher é uma questão cultural, precisamos desconstruir essa concepção pois é necessário criar uma nova cultura,

Projeto contribui com o empoderamento feminino
Fonte: autores do projeto/ reprodução

3 JUSTIFICATIVA
Este projeto foi idealizado pela necessidade de proporcionar às mulheres vítimas de
violência doméstica um conhecimento mais
amplo do assunto, pois a cada dia são crescentes os números em que essas mulheres
sofrem com essas questões.
Segundo dados de uma pesquisa realizada
pelo Instituto de Pesquisa DataSenado/2019,
junto ao Observatório da Mulher contra a Violência, “o percentual de mulheres agredidas
por ex-companheiros subiu de 13% para 37%
entre 2011 e 2019, incluindo situações em
que os agressores eram ex-maridos e também ex-namorados no momento do ataque”.
Assim, os dados são crescentes, o aumento
de casos foi de 284%. Os dados são da 8ª
edição da Pesquisa Nacional sobre Violência
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que o lugar da mulher é onde ela quer estar,
qual posição que lhe faz bem, não importando com opiniões e opressões que a mulher
sofre diariamente dentro da sociedade, e
também a busca por seu lugar de destaque
dentro da sociedade.
4 BIBLIOTECA: ESPAÇO DE EMPODERAMENTO
De acordo com Baça (2019), atualmente
notam-se as diversas transformações sociais,
e a biblioteca faz parte desse processo, pois
se apresenta como intermediária entre os
leitores e o embate por direitos através do estímulo para ler e consequentemente à aproximação do conhecimento, principalmente
para a classe minoritária e desprotegida.
Quanto mais informação se adquire, maior é
a possibilidade de as pessoas serem protago-
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nistas na batalha por igualdade, sendo que a
leitura além de empoderar capacita tanto os
indivíduos como as comunidades a avaliar o
conhecimento e utilizá-lo na luta contra a arbitrariedade e na afirmação de seus direitos.
A literatura acerca das políticas sociais é de
grande importância, pois existem casos em
que as mulheres continuam em um relacionamento abusivo por não ter condições

auxílio para a comunidade empresarial na relação dos negócios que visem a equidade de
gênero e promoção do empoderamento da
mulher. Um desses princípios trata do direito
à educação. “Promover educação, capacitação e desenvolvimento profissional para as
mulheres”, assim leva ao entendimento que a
educação é elemento capaz de construir uma
cidadania justa e democrata.
5 METODOLOGIA
A referida pesquisa teve como base o levantamento bibliográfico. Foram feitos estudos
através de documentos, livros, artigos científicos sem a necessidade da elaboração de
uma hipótese, com uma característica qualitativa, conforme apresentado por Michel
(2005). “Na discussão da ligação e correlação
de dados interpessoais, na coparticipação
das situações dos informantes, analisados a
partir da significação que estes dão aos seus
atos” (MICHEL, 2005, p. 33).

Instituto Filhas de Sara em Belo Horizonte
Fonte: autores do projeto/ reprodução

financeiras para sustentar a si mesmo e
também os filhos. Assim, ela necessita saber
sobre a Política de Assistência Social que
possui vários programas para obtenção de
renda e capacitação para o trabalho, intencionando excluí-la do ciclo da violência. Para
se efetivar a biblioteca, precisa haver ligação
com a comunidade e proporcionar diversas
ações para o público-alvo, como: demonstrar
os tipos de violência existente e métodos de
enfrentamentos, inclusive legais; apresentar
os equipamentos de assistência e acolhimento no território; e se a biblioteca possuir
espaço físico suficiente pode-se articular com
voluntários, aulas de defesa pessoal.
A ONU Mulheres e o Pacto Global foram
autores da criação dos Princípios de Empoderamento das Mulheres, esses princípios
são um conjunto de reflexões que servem de

Nessa pesquisa foram realizadas análises
detalhadas com argumentos lógicos, sem
considerar apenas estatísticas ou dados
quantitativos. Foi realizada também pesquisa de campo quantitativa, através de uma
busca ativa, com entrevistas que serão no
Instituto Filhas de Sara em Belo Horizonte/
MG. O público-alvo são mulheres vítimas de
violência doméstica, com o intuito de observar e entender mais sobre a vida e os desafios
das mesmas; apresentar os fatos relatados,
buscando informações e histórias reais que
possam contribuir para debates acerca deste
tema; e identificar as dificuldades enfrentadas por elas que são ou já foram vítimas de
violência e abordar possíveis soluções.
As rodas de conversa foramrealizadas pelas
componentes do grupo. Os participantes tiveram acesso à biblioteca, e durante as rodas
de conversa poderão ser levantados diversos
assuntos e questionamentos, que levou a
uma discussão a fim de agregar conhecimento e trocas. Foi um momento de des-
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contração, enriquecimento de informações e
empoderamento.
5 RECURSOS HUMANOS
Para o planejamento e implantação do projeto em questão, as funções foram direcionadas e desenvolvidas conforme a capacidade

Foram realizados grupos de conversas
e interesse dos atores envolvidos, considerando habilidades e motivações. Todavia,
para alcançar os objetivos propostos de todo
o trabalho que será executado, as etapas
serão monitoradas e cumpridas por toda
a equipe. Desse modo, a ação interventiva
contou com a participação interna da comunidade escolar envolvida e com parcerias
externas.
6 AVALIAÇÃO
Ao planejar a execução dos objetivos e metas
do projeto, a equipe considerou os aspectos viáveis à intervenção proposta, como
as demandas levantadas no diagnóstico, os
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recursos humanos, financeiros e materiais
necessários para a sua implantação. Assim,
considerando a região local da Instituição
em questão, as funções e articulações ocorreram dentro das possibilidades e acessos da
equipe e parcerias envolvidas na ação. Desse
modo, possibilitou-se avaliar a eficiência,
eficácia e efetividade da intervenção

Fonte: autores do projeto/ reprodução

proposta por meio dos relatos da diretora
que no decorrer do semestre irá nos repassar como está o andamento da proposta se
houve algum tipo de retorno das questões
trabalhadas. O monitoramento e avaliação
seguirão conforme as etapas previstas, considerando seu início, meio e fim.
Devido ao objetivo do Projeto ser a promoção da conscientização acerca do fenômeno
da violência contra mulher, o projeto não
compreende recursos financeiros e materiais,
internos e externos com alto custo. Entretanto, houve o uso coerente dos recursos
econômicos necessários a implementação e
execução. Entretanto, foi necessário o levan-
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tamento dos Recursos Humanos necessários
e essenciais, mas também indispensáveis
para alcançar o objetivo disposto. E para este
fim, foi necessária a articulação junto à equipe para a realização do levante da parceria
dos envolvidos e desenlace do projeto.

mulheres. Para acontecer grandes mudanças
na sociedade, toda a população deveria ser
conscientizada e politizada em todos os aspectos e assuntos, inclusive e intensamente
sobre a violência doméstica.

Atividades que trabalham a autoestima
Fonte: autores do projeto/ reprodução

O grupo observou relevância o papel do assistente social
Fonte: autores do projeto/ reprodução

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através de estudos, pesquisas e correções,
realizadas no projeto de extensão do semestre passado chega-se ao entendimento que
a violência contra a mulher avança enraizada
no processo histórico do Brasil.
O projeto Mil Cores, busca de forma lúdica e
ao mesmo tempo crítico fazer com que esta
vítima de violência se perceba como sujeito
de direito e que através de discursões e reflexões ela consiga se empoderar e romper com
este ciclo de violência.
O profissional do Serviço Social tem o papel
de ampliar os seus conhecimentos no atendimento à mulher vítima de violência doméstica, no intuito de conscientizar, politizar e
viabilizar através da sua atuação e de outros
profissionais que tenham a possibilidade de
intervir para amenizar em seguida erradicar
esse ciclo histórico de violência contra as

Com finalidade de verificar o objetivo geral
e analisar a relevância da emancipação das
mulheres vítimas de violência doméstica no
espaço de socialização, Instituto Filhas de
Sara em Belo Horizonte/MG, que possuem
projetos sociais que visam o apoio as mulheres vítimas de violência. Conclui-se que é
de enorme relevância o papel do assistente
social no Instituto Filhas de Sara, que atende
através de encaminhamentos ou demanda
espontânea as vítimas fragilizadas pela violência sofrida em seus lares, a realização de
oficinas, e o debate de assuntos contemporâneo juntamente com a atuação em conjunto
com outros profissionais interfere na inserção no mercado de trabalho e na questão do
empoderamento feminino.

Instituto realiza diversas atividades
Fonte: autores do projeto/ reprodução

A instituição contribui com a inserção no mercado de trabalho
Fonte: autores do projeto/ reprodução
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Fonte: Filhas de Sara / reprodução
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1 INTRODUÇÃO

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O presente Projeto tem como objetivo apresentar uma proposta a uma empresa de
telefonia, que presta serviços de telefonia
móvel, fixa, de Internet e de televisão, cuja
atuação é em nível nacional. Permitirá a empresa melhorar seus métodos e processos de
atendimento, a fim de otimizar a qualidade
dos seus serviços, reduzir os custos de operação, possibilitando o aumento da geração de
lucros.

Nesta seção, abordam-se os conceitos e a
importância da gestão de projetos, gestão
de processos produtivos e layout, conteúdos estes, que serviram de referência para o
desenvolvimento e aplicação deste Projeto
de Extensão.

A escolha da empresa deu-se por meio do
critério de acessibilidade e pelo fato de ser
uma das principais empresas de telefonia do
Brasil, que está há 20 anos no mercado, sendo reconhecida como referência não só em
telefonia móvel, banda larga com ultra velocidade, TV por assinatura (HD), mas também
em serviços de TI para atacado e empresas
do mercado.
A relevância deste projeto no âmbito acadêmico é possibilitar aos estudantes de
Engenharia de Produção propor soluções a
empresa para a melhoria de seus métodos
e processos de atendimento. No âmbito
organizacional, a relevância recai na possibilidade de proporcionar à empresa melhorias
em seus métodos e processos de trabalho,
repercutindo em um atendimento de maior
qualidade aos clientes.

2. 1 Gestão de Pr ojetos
Para Borges e Rollim (2016), constitui-se
como projeto um empreendimento que tem
um prazo estabelecido para criar algum produto, serviço ou resultado.
O Projeto deverá ter início e fim definidos,
bem como a especificação dos recursos necessários para sua execução. A sua gestão é
de fundamental importância para o êxito.
A gestão de projetos envolve o gestor, responsável pela sua execução, as equipes e os
clientes, que desejam receber os produtos
decorrentes do projeto no prazo estabelecido. Nesse contexto, cabe mencionar que a
gestão de projetos envolve algumas ações
como maior controle de processos, cumprimento do cronograma, minimização de
riscos, agilidade nas decisões, elevação no
nível de engajamento das equipes e elevação
do nível de satisfação do cliente (SILVA, 2014).
Dessa forma, é importante observar que o
desenvolvimento de um projeto permite o
monitoramento e os respectivos controles
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em relação ao seu andamento, no que se
refere aos custos de execução, permitindo
assim, maior controle em relação aos investimentos e retornos previstos (BORGES e
ROLLIM, 2016).

formados durante a execução, comunicando-os a respeito do status do seu andamento,
o que aumente o nível de confiança e satisfação, gerando maior confiança em relação a
organização gestora.

Silva (2014), afirma que todo projeto está
sujeito a riscos, como falhas em determinados aspectos, entretanto, permite maior
segurança ao antever a ocorrência de riscos,
fornecendo as bases necessárias para se
tomar decisões preventivas, minimizando os
desvios que possam ocorrer.

2. 2 Gestão dos pr ocessos pr odutiv os
Conforme Dutra, Dutra e Dutra (2017), o termo gestão deriva do verbo gerir, que significa
administrar, dirigir, coordenar. No caso dos
processos produtivos, sua gestão nas organizações inseridas em uma sociedade capitalista busca atingir especialmente o lucro, sendo
o lucro diretamente dependente da qualidade dos processos produtivos.
Frente ao consumo de produtos fabricados
em larga escala para a população, a atenção
se volta cada vez mais para a qualidade, de
forma que os consumidores estão mais exigentes e os processos produtivos têm de se
adequar não só às novas tecnologias, mas
ao novo nível de exigência, o que é possível
diante de uma gestão eficiente dos processos
(ARAÚJO; GARCIA, 2014).

Fonte: freepik.com / reprodução

Portanto, o gerenciamento de um projeto
promove maior nível de engajamento das
equipes, uma vez que os seus membros
ficam cientes dos papéis a serem desenvolvidos, focando assim, nos resultados esperados.
Por fim, Silva (2014) afirma que o maior nível
de satisfação dos clientes na gestão de projetos, ocorre quando da sua entrega dentro do
prazo definido e sem custos adicionais. Além
disso, é recomendável manter os clientes in-
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Chiavenato (2013) nesse contexto, afirma que
para ser eficiente, a gestão precisa trabalhar
para alcançar os objetivos das organizações,
o que ocorre por meio de ações devidamente
planejadas, organizadas, direcionadas, executadas e controladas. Como organismo vivo
as organizações têm por base os recursos
humanos, a gestão, além de coordenar com
eficácia os processos produtivos.
Ainda em relação aos processos produtivos,
Silva (2015) menciona que, além da utilização
de técnicas de melhoramento da produção,
a prevenção e a recuperação de falhas, bem
como a seleção e avaliação dos fornecedores, são essenciais. Principalmente para compreender os fatores que conferem importância à qualidade dos serviços prestados pela
empresa, considerando o nível de exigência
dos clientes e a tecnologia disponível para as
organizações em pleno século XXI.
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Na visão de Campos (2014), a qualidade é um
dos fatores que mais afeta uma organização
diante dos concorrentes, ou seja, sem qualidade uma empresa perde clientes, denigre
sua imagem, diminui seus lucros, aumenta as
despesas, não sobrevivendo no mercado.
Campos (2015), afirma que as empresas do
século XXI praticam a técnica do Controle
Total da Qualidade, que visa o controle da
qualidade não só dos processos, produtos e
serviços, mais de todos os artefatos inerentes à empresa, com foco na satisfação das
necessidades e desejos dos consumidores,
empregados e acionistas.

-alvos’ são estabelecidos de modo arbitrário
para refletirem sobre um desempenho que é
considerado adequado, buscando identificar
o porquê da adequação, visando a aplicação
em outros processos.
Já nos ‘padrões de desempenho da concorrência’, comparam os resultados dos concorrentes, podendo ser comparados diversos
concorrentes ou apenas um, em relação ao
desempenho da organização comparada.
Finalmente, os ‘padrões de desempenho absolutos’ se referem ao padrão de zero defeito,
à margem de eficiência do controle de qualidade do processo produtivo empresarial.
Segundo Costa (2012), para o melhoramento
contínuo dos resultados, que é o principal
objetivo das empresas, não bastam as medidas avaliativas que diagnosticam a situação
no mercado da empresa e seus concorrentes,
faz-senecessário, sobretudo, conhecer os
reais anseios e preferências dos consumidores, sendo este fator o que dá o real nível de
qualidade a um produto ou serviço.
2. 3 Lay out: métodos e pr ocessos

Para Campos (2014), os padrões para melhoria da qualidade em uma organização,
podem estar relacionados a quatro aspectos:
padrões históricos, padrões de desempenho-alvos, padrões de desempenho da concorrência e padrões de desempenho absolutos.
Os ‘padrões históricos’ comparam o antigo
desempenho e o atual desempenho do processo e se revelam efetivos quando diagnosticam que certa operação está melhorando
ou piorando com o tempo, sem, contudo, indicarem o desempenho como satisfatório ou
insatisfatório. Os ‘padrões de desempenho-

O Layout, também denominado arranjo
físico, se relaciona à tecnologia de processos
e à organização do trabalho para uma produção com segurança. Nesse contexto, sua
aplicação ocorre nos diversos locais onde há
movimentação de informações, pessoas, materiais e equipamentos, como também nos
diversos setores produtivos: armazéns, comércios, construções, escritórios, hospitais,
indústrias e universidades (AMARAL, 2014).
Para Ambrose e Harris (2012),o layout tem
como foco a localização física dos recursos
de transformação, determinando a estrutura
de cada local para a realização dos processos de trabalho, de modo que as mudanças
podem alterar os processos, a produtividade
com reflexos nos custos, na satisfação dos
clientes e na segurança no trabalho.
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Neumann e Scalice (2015) afirmam que a
construção de um layout é de realização
complexa e deverá ser de longa duração, em
função de suas dimensões e recursos envolvidos. Como qualquer processo, a construção
de um layout deverá ser planejada nos seus
mínimos detalhes.

Ainda de acordo com esse autor, quando é
realizado o planejamento do layout, a tendência é obter bons resultados em relação
ao adequado aproveitamento do ambiente
físico. O “bom” layout possui boa sinalização,
conforto para os operadores no tocante a
iluminação, ruídos, temperaturas e vibrações.

Ainda de acordo com Neumann e Scalice
(2015), planeja-se um layout por meio do uso
de técnicas como desenhos, maquetes, simulações e uso de software que permita realizar
diversos tipos de projeções e simulações.

Facilita o acesso aos equipamentos, minimiza distâncias de deslocamentos, otimiza
o uso do espaço, permite realizar mudanças
quando necessárias e aumenta a segurança
pela demarcação e isolamento de perigos,
facilitando assim, o processo de gestão por
parte da empresa em relação ao seu negócio.
No entanto, ainda de acordo com Amaral
(2014), quando não há o planejamento do
layout, ocorrer um arranjo físico inadequado,
o que implica em consequências negativas
para as empresas, como estocagem desnecessária, congestionamento nos atendimentos, fluxos confusos e longos, gerando
aumento de custos, tudo isto acarretando
prejuízos financeiros para as organizações,
podendo, inclusive, repercutir negativamente
em relação ao nível de satisfação dos clientes.

Para o seu planejamento, devem ser considerados princípios tais como: análise das atividades a serem realizadas no local, condições
de manutenção, segurança propiciada pelo
ambiente e processos de trabalho, análise
das condições de trabalho, espaço disponível, previsão da expansão, redução máxima
de deslocamentos e movimentação, separação de processos causadoras de interferências e a utilização de fluxos racionais dos
materiais e produtos a serem processados no
ambiente. Também devem ser consideradas
no planejamento as prioridades competitivas
empresariais, o arranjo físico a ser implementado, suas reias necessidades, o tipo de processo a ser utilizado na implementação do
arranjo físico, bem como o layout existente,
que deve ser estudado e analisada a possibilidade de aproveitamentos (NEUMANN;
SCALICE, 2015).
Para Amaral (2014), o planejamento adequado de um layout reverte em alguns benefícios
para as empresas como: aumento do nível de
satisfação dos empregados; maior eficiência
no desenvolvimento dos processos de trabalho e performance das tecnologias aplicadas; melhora na disposição dos centros de
operação na unidade produtiva, facilitando a
limpeza do ambiente; contribui para facilitar
o fluxo de informações e o deslocamento de
materiais; racionaliza o acesso no caso de
locais abertos ao público; e contribui para
reduzir os riscos de acidentes no local de
trabalho.
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Existem cinco tipos básicos de arranjos
físicos ou layouts: arranjo físico posicional
fixo; arranjo físico por processo ou funcional;
arranjo físico por produto ou linear; arranjo
físico celular; e arranjo físico flexível (AMBROSE e HARRIS,2012).
O arranjo Posicional Fixo é aplicado em locais que utilizam grandes áreas e
quantidades de equipamentos, ficando
posicionados de forma estática, por serem
‘delicados’ ou muito grandes, para movimentações constantes. Nesse tipo de layout, o
que movimenta são os recursos transformadores.
Quanto ao arranjo físico por Processo ou
Funcional, agrupa os recursos transformadores em torno do processo. Assim, há
departamentos ou postos de trabalho defi-
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nidos, equipamentos em geral, agrupados
por semelhança, mão de obra especializada,
grande movimentação de materiais e altos
estoques.
Esse tipo de layout é menos vulnerável às
paradas na produção e possui flexibilidade
para promover a troca dos produtos. Podem
ser utilizados, por exemplo, em bibliotecas e
hospitais.
O arranjo físico por Produto ou Linear é aplicado em locais como linhas de montagem e
restaurantes do tipo self service. Esse arranjo
físico posiciona os recursos transformadores
por conveniência em relação aos recursos a
serem transformados, possui fluxo fácil para
controle de previsibilidade, pode apresentar
formato de L, O, S ou U. Este tipo de layout
deverá levar em consideração menor movimentação de estoque, tarefas especializadas,
operários e máquinas fixas. É um tipo de
layout menos flexível a mudanças e mais
suscetível a paradas.
Em relação ao arranjo físico Celular é o que
se aplica em processos de trabalho realizados em locais como fábricas de roupas. Nesse tipo de arranjo, duas ou mais estações de
trabalho (denominadas células) se localizam
próximas umas às outra, sendo que cada
uma possui função específica e o recurso a
ser transformado passa por todas em sequência determinada pelo processo produtivo.
É o layout que adota o conceito de famílias
de produtos e de grupo operacional, demandando baixos estoques e pouca movimentação dos materiais inerentes ao processo de
produção.
Finalmente, o arranjo Físico Flexível, que
consiste em uma linha de produção que tem
condições de ser rearranjada rapidamente,
de acordo com as necessidades de produção.
Os equipamentos são facilmente adaptados
e/ou movimentados e a área física possibilita
a reorganização do layout.

3 PROCESSO METODOLÓGICO
O presente projeto de intervenção teve caráter descritivo, pois visou o estudo de layout,
seus métodos e processos de atendimento
em uma instituição que atua na área de telecomunicações (GIL, 2017).
Para o desenvolvimento do projeto de intervenção, foi realizada uma pesquisa de campo
em fevereiro de 2020, envolvendo observação da estrutura e atendimento em três lojas
da intuição, sendo que duas das lojas estão
localizas em dois shoppings na cidade de
Belo Horizonte/MG.
Para subsidiar o desenvolvimento e aplicação do projeto, foi realizada também pesquisa bibliográfica, envolvendo conteúdos
relacionados à gestão de projetos, gestão de
processos produtivos e métodos e processos
relacionados a construção e remodelação de
layout.
Em relação à aplicação do projeto, esta se
deu de forma virtual, por meio de vídeo
conferência, em função da quarentena como
prevenção à pandemia Covid-19, que se instalou no Brasil a partir de março/2020.
4 INTERVENÇÃO E RESULTADOS
A organização objeto do estudo é uma das
principais empresas de telefonia do Brasil,
que está há 20 anos no mercado brasileiro e
representa uma referência não só em telefonia móvel, como também em banda larga
com ultra velocidade, TV por assinatura (HD),
mas em serviços de TI para atacado e
empresas.
Apesar do seu perfil pujante, a empresa possui 245 mil reclamações recebidas no principal site para reclamações dos consumidores,
o Reclame Aqui, em 16 anos de seu cadastro
no referido site, o que rendeu a empresa o
título de “não recomendada para negócios”
(RECLAME AQUI, 2020).
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Observou-se que os empregados demonstram certa tensão durante o atendimento dos
clientes, principalmente, quando chegam às
lojas maior número de clientes e a estrutura
não suporta, Essa situação ocorre quando
todos os atendentes estão ocupados, desenvolvendo os processos de atendimentos, em
relação às diversas demandas apresentadas
pelos clientes.

processos de atendimento nas lojas, a fim de
permanecer competitiva e em longo prazo no
mercado.
Com esse objetivo, o projeto de intervenção
propõe mudanças não só nos métodos e
processos de atendimento, mas, em primeiro
plano, no layout das lojas. Nesse contexto,

Fonte: freepik.com / reprodução

Essa tensão também é demonstrada quando
os clientes cobram resolução de problemas
administrativos, para que a empresa melhore
seu atendimento em relação à deficiência de
organização e da qualidade, principalmente
no que se refere aos serviços de cobrança, de
telefonia e da resolução de problemas por
ligação à central de atendimento. Nessa situação, os atendentes se comportam ficando
em silêncio ou, dependendo do tom em que
as críticas são feitas ou do nível das críticas,
limitam-se a pedir desculpas.

sugere-se:

Esses fatos observados, por si só, justificam
o principal objetivo do projeto de intervenção, no sentido de proporcionar à empresa
a possibilidade de melhorar seus métodos e

- Substituição das cabines de atendimento
por mesas redondas, as quais permitam aos
atendentes maior interação com clientes, o
que facilita a criação de vínculos e a conse-
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- Qque o layout de cada loja seja reformulado
para oferecer maior conexão com os clientes,
envolvendo adequação física e comodidade
para os clientes e atendentes da empresa.
- Acréscimo de bancadas, puffs e sofás, além
de televisão com DVD e disponibilização de
revistas, tornando o ambiente de atendimento nas lojas mais aconchegante para os
clentes.
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quente melhora no nível de atendimento.
- Disponibilizar, por meio de contratação ou
remanejamento, de um profissional para
acolher e dar boas-vindas aos clientes, bem
como oferecer água e café quando entrarem
nas lojas.
- Implementar telas de atendimento (totens)
no exterior das lojas, para que os clientes retirem senha conforme suas necessidades de
atendimento (preferencial para públicos
como grávidas e idosos) e demais por tipo
de atendimento. Nesse caso, é importante
que os clientes insiram algumas informações
como nome completo, CPF e número de
telefone, por digitação ou controle de voz, a
fim de que os atendentes tomem constato
previamente com o cadastro do cliente
tendo de forma antecipada as informações
básicas necessárias aos atendimentos a
serem solicitados.
- Alocação dos atendentes por tipo de atendimento. Um só para realizar os atendimentos sobre Internet, outro apenas sobre linha
telefônica, outro para aquisições e cancelamentos, etc.
- Implementação de um terminal para solicitação de impressão direta de segunda via de
contas, sem necessidade de a operação ser
realizada via totem pelos clientes. Esta ação
além de agilizar os atendimentos, deixará de
sobrecarregar os atendentes.

dinâmica dos atendimentos. Para atingir
esse objetivo, deverá investir em tecnologia, mobiliário mais adequado ao ambiente
de trabalho, treinamento dos atendentes
e novas contratações de pessoal, caso seja
identificada esta necessidade.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A extensão representa um ganho aos acadêmicos e à sociedade, visto que os estudantes,
em ação de união da teoria com a prática,
contribuem para a melhoria das práticas
organizacionais.
Para o presente projeto de extensão, a
empresa escolhida foi uma das principais
empresas de telefonia do Brasil, a qual está
há 20 anos no mercado e representa uma
referência não só em telefonia móvel, como
em banda larga com ultra velocidade, TV por
assinatura (HD), serviços de TI por atacado e
empresas.
As 245 mil reclamações recebidas no principal site para reclamações dos consumidores,
o Reclame Aqui, rendeu para a empresa o título de “não recomendada para negócios”, o
que incentivou o interesse e o desafio para a
realização do presente projeto de extensão
nesta empresa.

- Utilização pelos atendentes tablets em vez
de computadores ou notebooks, pois os
tablets oferecem a mobilidade necessária
para os Atendentes se distribuírem de forma
dinâmica pela loja e, consequentemente,
agilizarem os atendimentos.

Verificou-se que grande parte das reclamações se relacionam à deficiência da empresa
na qualidade dos serviços prestados, incluindo cobrança, telefonia e a resolução de
problemas em ligações à central de atendimento. Cabe mencionar que as mesmas
reclamações são realizadas junto às lojas de
atendimento, objeto deste projeto, que torna
o ambiente de trabalho tenso e desmotivador para os atendentes.

Por fim, constatou-se que a empresa para
melhorar seus métodos e processos de trabalho relativos aos atendimentos aos clientes
nas suas lojas, precisa de inovar, tanto em
termos de infraestrutura quanto relação a

Nesse contexto, foi constatada a necessidade
de auxiliar a empresa a buscar melhorias nas
lojas de atendimento, envolvendo processos
e métodos de trabalho com a adequação dos
layouts, além de outras ações envolvendo
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tecnologia e recursos humanos, buscandotornar a empresa melhor avaliada
pelos seus clientes.
Por fim, as ações de intervenção propostas
visam contribuir para melhorar os processos
e métodos de trabalho inerentes aos atendimentos nas lojas, propiciando assim, maior
satisfação por parte dos clientes. Nessa direção a empresa necessita promover inovações
que permitam elevar a qualidade dos
serviços prestado à comunidade.
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PROJETOS QUE TAMBÉM
SE DESTACARAM
TÍTULO: FORMAÇÃO DE ACOLHIDA DE
MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
ALUNOS: Beatriz Leula Ribeiro Santos; Carla
Lígia de Souza Teixeira; Ítala Nicole Brito da
Silva; Gabriela Batista e Silva; Gabriela Vitória
Brito; Lorena Murta Falcão; Maria de Fátima
Avelino Azarias
ORIENTADOR: Prof. Waldeir Eustáquio dos
Santos
CURSO: Serviço Social
RESUMO: Este Projeto de Extensão é de
suma importância para a compreensão do
grupo de como fazer a mulher se empoderar
e examinar quais são as consequências da
violência sofrida pela mulher; e compreender
o processo de empoderamento pós-violência por meio de discussão do tema “Auto
Estima”, focando na discussão dos subtemas:
Independência Mulher, o mercado de trabalho e Relações de gênero – O “ser homem” e
o “ser mulher”, Machismo feminino. Objetivo
geral deste projeto é analisar como ocorre à
atuação do/a Assistente Social nas questões
de prevenção da violência doméstica contra
mulher. O presente projeto foi elaborado
tendo como base pesquisas bibliográficas e
científicas com o principal objetivo de promover junto ao público da ONG “Dona de
Leite”, o empoderamento financeiro e social
das mulheres atendidas pela instituição, que
são vitimas de violência doméstica. Isso seria
realizado de forma a promover a autonomia
financeira para as mulheres que são donas
de casa e algumas mulheres mães, que são
a chefe da casa e precisam se empoderar financeiramente para ter como sustentar seus
filhos, além de criar uma consciência reflexiva sobre a necessidade de se ter um cuidado
com elas próprias. Afirma–se que a realização
deste projeto cumpre um papel de grande

importância, pois, de acordo, com as pesquisas bibliográficas realizadas, existe um alto
nível de violência doméstica no Brasil. Durante nossa pesquisa, verificamos que a violência doméstica contra a mulher tem crescido e
vem sendo discutida em diversos ambientes
e descobrimos também quão significativo é o
trabalho do Serviço Social, no qual o mesmo
possui a função de orientar essas vítimas e
de auxiliá-las em toda a questão do empoderamento feminino, para que elas tornem
donas de si mesmas e da própria vida, sem
ter que ficar em um relacionamento ruim por
motivos financeiros.
Palav ras-chav e: Violência doméstica; Empoderamento; Mulheres.
TÍTULO: DIAGNÓSTICO DE RISCOS E VULNERABILIDADES DE SEGURANÇA EM UMA
DISTRIBUID0RA DE BEBIDAS
ALUNOS: Petrônio Fabretti; Robson de Figueiredo Barbosa; Sergio Tibúrcio Santana;Tiago dos Santos
ORIENTADOR: Prof. Carlos Alberto Zanandreis da Silveira
CURSO: Tecnologia em Gestão da Segurança
Privada
RESUMO: O objetivo geral deste projeto de
extensão é estruturar um plano de melhorias
em segurança, a fim de mitigar os riscos reconhecidos em uma Distribuidora de Bebidas,
que atua no ramo de venda e distribuição de
bebidas em geral, há 5 anos, ou seja, desde
2015 e está localizada no bairro Lindeia, na
Região Metropolitana de Belo Horizonte –
Minas Gerais. A metodologia utilizada para
propor o relatório de segurança na Distribuidora de Bebidas contou com a coleta das
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informações obtidas na instituição através de
visitas técnicas, entrevistas com proprietário
e funcionários, pesquisas em livros, artigos
acadêmicos e revistas, documentações sobre
segurança privada e suas aplicações. Utilizou-se as ferramentas de diagnóstico Matriz
SWOT e o plano de ação foi apresentado pela
metodologia da ferramenta 5W2H. Com os
resultados obtidos, conclui-se que a Distribuidora não possui segurança adequada
para suprir os seus riscos. Além de contribuir
para a melhoria dos processos internos, nas
ações de prevenção a acidentes, combates a
incêndio, treinamentos para os colaboradores e conscientização sobre a segurança para
todos, a inserção do relatório de segurança,
garante a redução dos riscos eminentes
citados no diagnóstico. Enquanto acadêmicos, tivemos a possibilidade de colocar em
prática as teorias aprendidas em sala de aula,
reforçando nosso aprendizado e preparando
para um mercado de trabalho cada vez mais
exigente. As aquisições sugeridas são investimentos que a organização poderá fazer
para garantir mais segurança e sensação de
segurança para os colaboradores e para os
seus clientes. Conclui-se que a implantação
imediata do projeto fará com que os riscos
aqui elencados sejam mitigados e tratados
com mais rapidez e eficiência pela Distribuidora.
Palav ras-chav e: Vulnerabilidade de riscos;
Vulnerabilidade de segurança; Distribuidora
de bebidas.
TÍTULO: A EMPRESA SUPERMERCADISTA
ALUNOS: Felipp Médice; Flávia Fernandes;
Gabriel Henrique; Harlley Ricardo; Jonata
Henrique; Joselita Soares; Márcio Adriano.
ORIENTADOR: Prof. Sergio Chaves Caldas
CURSO: Engenharia de Produção
RESUMO: Este projeto apresenta uma proposta à empresa supermercadista, que
trabalha no atacado e varejo, seu Centro De
Distribuição (CD) está localizado em Ribeirão
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das Neves. A empresa conta com mais de 20
lojas espalhadas por Minas Gerais. A proposta
se pauta em uma consultoria na melhoria
de gestão da liderança, reorganização dos
processos no setor logístico para um melhor banco de informações, com posteriores
análises e desenvolvimento de melhorias em
todo processo, reduzindo custos e obtendo
melhores resultados. Com base nos métodos
implantados no setor de recebimento de
mercadorias percebe-se que o tempo total
do caminhão no pátio saiu de um patamar
médio de 152 minutos para até 57 minutos.
As metas não foram alcançadas, pois devido ao efeito causado pelo vírus COVID – 19
houve um aumento do triplo de toneladas
recebidas no setor em consequência do aumento da demanda por clientes que estavam
comprando excessivamente para armazenar
suprimentos em casa. Porém, os resultados
não são só números, a relação com os fornecedores melhorou porque ele sabe que em
média ficará no pátio somente por 1 hora não
causa atritos em relação a atrasos para iniciar
a descarga, portanto qualquer descumprimento por parte dos fornecedores poderá
ser cobrado com base nos números registrados. Atualmente as atividades no setor de
recebimento se encerram uma hora antes do
término do expediente, possibilitando assim
a limpeza e organização após o término das
descargas.
Palav ras-chav e: Empresa supermercadista.
Consultoria. Gestão da liderança.
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