
AGOSTO/SETEMBRO 2020

Crianças atendidas pelo projeto “Apoio aos Familiares:

constelando situações de desajustes”, na Escola Edmilson

Barros, em Redenção (CE).

DESTAQUES DESTA EDIÇÃO

- Extensão em ação: atividades desenvolvidas pelos

Projetos de Extensão da UNILAB

- Ações diversas da PROEX
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Ações PROEX

Grupo de Trabalho responsável pelas propostas da Política de curricularização

da extensão

Mais informações: proex@unilab.edu.br

Módulo de extensão no SIGAA

A Proex implementou, em julho de 2020, o módulo de extensão no SIGAA para registro das ações de

extensão na Unilab. Atualmente, todas as ações estão sendo inseridas no SIGAA pelos coordenadores das

propostas.

Processo de seleção de bolsas PIBEAC 2021 e Edital Temático COVID-19

A PROEX lançou 2 editais para seleção de projetos para implementação de 90 bolsas de extensão: Edital

N°02/2020 – PIBEAC 2021 e Edital N°03/2020 – Temático Covid-19. A Tabela 1 resume o processo de

inscrição e seleção dos projetos.

Tabela 1. Demonstrativo de projetos inscritos, deferidos, aprovados e bolsas implementadas nos Editais

N°02/2020 e N°03/2020/PROEX.

O Grupo de trabalho (Portaria Reitoria N°328, 10/08/2020) já realizou 10 reuniões com discussão dos

documentos normativos para curricularização da extensão na Unilab, apresentação das propostas iniciais para

os coordenadores de cursos, DTI, PROPLAN e PROAD. O GT recebeu 83 manifestações da comunidade

universitária da Unilab com sugestões e destaques para discussões nas atividades.
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Extensão em AÇÃO

O ForBio (Formação de Professores para o Ensino de Ciências e Biologia) é

um projeto de extensão, vinculado ao Curso de Ciências Biológicas, do

Instituto de Ciências Exatas e da Natureza (ICEN). É um dos projetos

vinculados ao Grupo de Pesquisa InterCiências. É cadastrado na Pró-reitoria

de Extensão em fluxo contínuo e aprovado no Edital PIBEAC 2021.

A proposta do projeto é trabalhar com a formação inicial e continuada de

professores, no ensino de Ciências e Biologia, visando contribuir com o

processo contínuo de formação docente.

O ForBio vem atuando na UNILAB desde 2019, através de cursos, oficinas

para escolas parceiras e divulgações no Instagram do projeto, o qual alcança

um público de 1588 seguidores.

No ano de 2019 ofertamos um curso semipresencial de 2 meses, através da

plataforma do Moodle/IEAD, sobre Biotecnologia.

No dia 03/10 iniciou-se a primeira turma do Curso Tópicos em Ensino e

Ciências, um curso 100% online, onde são trabalhados 4 tópicos, sendo eles:

1. Biotecnologia

2. TICs para o Ensino de Ciências

3. Experimentação

4. Interdisciplinaridade

Cada Tópico terá 2 semanas de execução e o curso tem um total de 60 horas.

Em cada tópico será ofertada uma oficina online, com diversos vídeos de

autoria da equipe do curso.

A equipe do curso conta com um total de 21 membros, sendo 1 professora

conteudista e gestora do AVA, 4 professores formadores e 16 tutores. Os

membros do curso FORBIO estão distribuídos em equipes por tópico.

O curso está sendo ofertado no Moodle/IEAD, com 61 cursistas. Os cursistas

do curso ForBio são alunos de cursos de licenciatura, sendo a maioria da

UNILAB e professores da educação básica. Os alunos do curso são

provenientes de diversos cursos, como Biologia, Física, Química,

Matemática, Pedagogia, BHU, entre outros. Os professores cursistas são

oriundos de diversas localidades do Ceará (Redenção, Barreira, Pacajus,

Aracoiaba, Guaramiranga, Aratuba, Barreira, Pacoti e Fortaleza) e também

de outros Estados, como Rondônia, Mato Grosso do Sul, Goiás e Angola.

O ForBio está muito orgulhoso por oportunizar um momento de formação de

professores, essencial para a contínua qualificação dos profissionais da

Educação.

Projeto ForBio

Mais informações: vivianepo@unilab.edu.br
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Extensão em AÇÃO

No segundo semestre de 2020 o Projeto Diálogos Urbanos, direito à cidade e

fazer a cidade (5ºedição) desenvolveu atividades de extensão entrelaçadas ao

ensino, pesquisa, inovação e desenvolvimento tecnológico. Em agosto o

grupo Diálogos Urbanos comemorou cinco anos de atuação e na ocasião

aconteceu o lançamento do Site Diálogos (http://dialogos.unilab.edu.br/). O

site visa o fortalecimento da comunicação, a divulgação de atividades, a

disponibilização de informações, dados e análises, dos processos e projetos

desenvolvidos e em desenvolvimento do Grupo Diálogos de Extensão e

Pesquisas Interdisciplinares (DIÁLOGOS), além de se propor enquanto

espaço para a constituição de parcerias, articulações e construções coletivas.

Vale destacar que, incluso no Site, se encontra a plataforma de mapas

interativos dos Centros Urbanos de Redenção-CE e Acarape-CE, que

apresenta de forma dinâmica a estrutura urbana dessas duas importantes

cidades da Região do Maciço de Baturité.

Investindo ainda em novos canais de comunicação o grupo também criou um

canal do YouTube (Diálogos Unilab) no qual pretende disponibilizar as

ações desenvolvidas e as produções audiovisuais da equipe e parceiros do

Grupo.

Apesar de não poder se deslocar presencialmente para o território do Grande

Bom Jardim, a equipe continua participando ativamente no acompanhamento

da Rede de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável do Grande Bom

Jardim (Rede DLIS). A equipe participa de reuniões virtuais, dando

continuidade ao trabalho de assessoria técnica aos movimentos sociais. Além

das reuniões da comissão de Articulação a equipe é parte integrante e

atuante do Comitê Popular de Crise da Covid-19 do Grande Bom Jardim

responsável, entre outras coisas, por buscar o diálogo com o poder público

responsável apresentando as demandas locais e denunciando a gravidade da

situação do território referente aos impactos da pandemia.

Entre os meses de setembro e outubro acontece a oficina “Corpos e

Tecnologias na Contemporaneidade em Tempos de Pandemia” com o

coreógrafo e artista visual Anderson Carvalho, sob a mediação da professora

Anne Sophie. A oficina envolve 10 alunos que participam de

experimentações audiovisuais para refletir sobre políticas do corpo em

tempos de pandemia. Neste processo, a experiência das aulas remotas e de

todas as atividades acadêmicas online se transformam em material artístico

possibilitando novas metodologias de ensino e aprendizagem para pensar a

relação do nosso corpo e ser sensível com as tecnologias digitais

contemporâneas.

Cabe ainda ressaltar que como resultado das ações desenvolvidas o grupo

produziu significativa quantidade de trabalhos acadêmicos que estão

disponíveis no site do Diálogos.

Projeto Diálogos Urbanos

Mais informações: eduardomachado@unilab.edu.br



AGOSTO/SETEMBRO 2020

Extensão em AÇÃO

As atividades conduzidas pelo projeto foram, inicialmente, de manter

contato com as instituições: Escola Edmilson Barros e o CAPS Maria Celsa

Bessa, em Redenção, para elaboração de um plano de atividades com

cronograma. No CAPS foi apresentado, ao diretor do serviço e à assistente

social, o grupo e a proposta de realização da terapia da constelação familiar,

junto ao grupo de família, que já existe e funciona nessa instituição

quinzenalmente. Foi sugerido que as atividades se realizassem mensalmente,

a partir de fevereiro, e que o projeto fosse apresentado na Semana da Saúde

Mental, o que ocorreu em 30 de janeiro. Foi promovido, em 6 de fevereiro,

um primeiro momento com ao grupo de família, onde foi conduzida a

constelação de um familiar de uma pessoa que é assistida pelo CAPS. O

próximo encontro seria no dia 26 de março, porém com a pandemia, as

atividades em grupo no CAPS foram todas suspensas.

A escola iniciou suas atividades letivas em fevereiro de 2020, todavia ainda

no dia 3 de janeiro houve uma reunião com a diretoria, quando foi

apresentado o grupo selecionado pela extensão para realizar o projeto:

”Apoio aos familiares: constelando situações de desajustes”. Nesta ocasião

foi planejada uma programação de datas para a realização de encontros com

as famílias dos alunos. Neste encontro, foi sugerido pela equipe gestora que

fosse realizada uma atividade com os professores, para que eles pudessem

entender o projeto, e, caso necessitassem de apoio em sala, procurassem

nosso grupo. Assim, na reunião de planejamento com o corpo docente do dia

8 de fevereiro, foi aberta a constelação de uma professora, como

demonstração para os mestres da proposta de projeto. Na reunião com os

pais do dia 21 de fevereiro, quando a equipe gestora da escola promoveu a

apresentação do calendário das ações que seriam desenvolvidas no ano letivo

de 2020 para toda a comunidade escolar, foi apresentado o grupo que

realizaria mensalmente atividades terapêuticas com as famílias, e nessa

ocasião foi realizada uma demonstração com objetos sobre a terapia da

constelação familiar para as famílias presentes, que manifestaram interesse

em participar do projeto.

Nossos calendários de atividades a serem conduzidos junto a essas

instituições foram canceladas pelo isolamento social causado pela pandemia

do coronavírus, porém as atividades de elaboração de recursos materiais para

uso nas terapias, e a de leitura e debate dos livros e textos relacionados ao

tema, tiveram continuidade e foram ampliadas, onde os alunos colaboradores

do projeto foram cobrados sobre relatórios das leituras propostas.

Projeto Apoio aos Familiares: constelando situações de desajustes

Mais informações: nega@unilab.edu.br



AGOSTO/SETEMBRO 2020

Extensão em AÇÃO

O projeto para implementação e capacitação das práticas agroecológicas na

Fazenda da Esperança (Pacatuba, Ceará) vem sendo desenvolvido pela

equipe do grupo SEMEAR da Unilab, em parceria com a Fazenda da

Esperança, Proex/UNILAB, além dos grupos CONSAF/Unilab e

Bioveg/Unilab. Conta com a atuação das professoras Daniela Zuliani,

Ivanilda Aguiar e Eveline Aquino, todas do Instituto de Desenvolvimento

Rural da Unilab, além de doze discentes do curso de Agronomia/IDR: Marly

Carvalho, Raquel Faustino, Paulo José, Maria Jacob, Erilânia Soares, Carina

Djadjo, Karla Katielle, Patrick Meneses, Isla Simplício, Tatiana Soares,

Itamar Gomes, Francisco Sandro.

No primeiro dia de visita, em agosto de 2019, foi feito o diagnóstico

agroecológico participativo, para levantamento do potencial produtivo do

local. A partir de então, foram planejadas oficinas práticas: em setembro, a

oficina sobre compostagem foi realizada em dois dias, conduzida pela Profa.

Ivanilda Aguiar e equipe. Em seguida, aconteceu a oficina para implantação

de hortas, em outubro, conduzida pela Profa. Daniela Zuliani e equipe, para

desenvolvimento de canteiros e plantio de cebolinha, coentro, tomate e

gergelim. Em dezembro, foi a vez das professoras convidadas Albanise

Marinho e Robevânia Borges a levarem o conhecimento acerca dos

biofertilizantes.

Após as atividades, em fevereiro de 2020 aconteceu a cerimônia de entrega

de certificados dos participantes, realizada após uma missa comemorativa e

com a presença dos seus familiares.

A Fazenda da Esperança é uma comunidade terapêutica, desde 1983, com o

foco na recuperação de pessoas que buscam a libertação de seus vícios,

principalmente do álcool e da droga. Em Pacatuba, Ceará, acolhe um público

masculino, coordenado pelo Adson Barreto Souza e conta com vários

padrinhos. O secretário da Fazenda, Salvador Augusto Intchala, é natural da

Guiné-Bissau, formado em Administração Pública pela Unilab e demonstra a

alegria em participar da comunidade: “estou colocando em prática o que

aprendi em sala de aula e sinto-me feliz em poder participar da convivência

com os acolhidos da Fazenda. Satisfação maior em ver os professores e

alunos do curso de Agronomia elaborando atividades de capacitação, como

um meio de informar, ensinar e motivar a cada participante a um estilo de

vida saudável”.

As atividades dessa parceria estão em andamento e a colaboração só tem

aumentado, em que a professora Fernanda Schneider e sua equipe integram o

grupo e ainda em fevereiro, promovem a próxima oficina, adicionadas às

atividades extras em paralelo, desenvolvidas pelos integrantes da Fazenda da

Esperança.

Para saber mais, acesse www.portalfazenda.org

Projeto Semear: Práticas agroecológicas em parceria com a Fazenda da Esperança

Mais informações: danielaqzuliani@unilab.edu.br



AGOSTO/SETEMBRO 2020

Extensão em AÇÃO

As mídias sociais têm sido importantes ferramentas de comunicação e

educação. Neste contexto, as redes sociais possibilitam a criação de novos

espaços de construção do conhecimento, além do tradicional ambiente

escolar-universitário.

Assim, o trabalho, a residência e o espaço social tornaram-se educativos.

Ciente disso, o Grupo de Estudo de Zoonoses e Animais (GEZA) construiu

um projeto de extensão “Efeitos da utilização de mídias sociais como

ferramenta educativa na prevenção e controle de Zoonoses” que utiliza as

duas redes sociais de grande alcance, Youtube e Instagram, para realizar

divulgações semanais sobre doença, bem-estar animal, comportamento,

posse responsável, prevenção e tratamento de zoonoses. O objetivo é que se

promova a Saúde Única, bem como o bem-estar da população através de

mudanças atitudinais geradas pelo conhecimento. Medidas simples como

lavagem de mão e vacinação animal podem ter um imenso impacto na

sociedade e pensando nisso temos levado esse tipo de informação.

Neste ponto, as redes sociais são grandes aliadas pela sua grande difusão,

engajamento dos usuários e possibilidade de promover conteúdos com

diferentes impactos. A linguagem sempre é acessível para que o máximo de

pessoas sejam alcançadas, bem como buscamos variar os tipos de

apresentação usando vídeos, imagens, memes e quiz. Assim, permitimos que

o material seja mais lúdico e didático, além de aumentar o engajamento dos

seguidores das páginas. As interações do público com comentários e curtidas

têm sido observadas, o que aproxima a equipe de elaboração de conteúdo

com a população alvo, além de permitir um feedback e melhor condução do

trabalho.

Como as redes sociais apresenta uma maioria de membros de alunos da

UNILAB, acredita-se ser possível promover a saúde pública nos dois

municípios sede da universidade, em conjunto com as ações executadas pelo

mesmo grupo anteriormente e em paralelo.

Efeitos da utilização de mídias sociais como ferramenta educativa na prevenção e 

controle de Zoonoses

Mais informações: juliana.celestino@unilab.edu.br
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Extensão em AÇÃO

Dia 11 de março de 2020, foi realizado uma Ação educativa em saúde sobre

o Março Lilás, essa ação tinha o objetivo de sensibilizar as mulheres

assistidas pela UBS sobre o câncer de colo de útero para o autocuidado e a

importância da prevenção. A ação contou com palestra sobre o tema,

dinâmicas interativas, realização de testes rápidos executadas pelas bolsistas

de extensão, juntamente com a equipe de saúde da UBS.

Entre o dia 8 de julho à 5 de agosto a atividade de extensão criou uma

estratégia para colaborar mesmo que de forma remota na continuação do

trabalho, foi realizado um curso online de extensão com carga horária de 40h

e aberto ao público externo à Universidade. O curso teve como tema,

“COVID-19: Gestão da saúde durante e pós pandemia”

A atividade contou com diversas palestrantes abordando temas pertinentes a

gestão e o cenário atual causada pela covid-19. Foram quase 500 inscritos no

país todo. Os apoiadores da atividade foram: PROEX, UNILAB, GPExQS,

REBRAENSP e JALEKO UNIOEST.

No último dia 16 de setembro, aconteceu o Primeiro Congresso Online de

Gestão de Qualidade, no qual foi submetido trabalho para apresentação, e

entre 300 trabalhos submetidos, apenas 24 foram aprovados. E o resumo “

(Re) Organização de uma UBS para manter o cuidado integral durante a

pandemia por COVID-19” estava entre os aprovados. O resumo explana a

realidade que a UBS assistida pela Extensão (Re) Organização do processo

de Trabalho em uma Unidade Básica de Saúde enfrentou diante do contexto

de pandemia, exemplificando os fluxos de atendimentos e as recentes

mudanças para que o cuidado integral se mantivesse ativo mesmo em

cenários conflituosos.

E durante a Semana dedicada ao dia Mundial da Segurança do Paciente, as

bolsistas responsáveis pela extensão se engajaram em promover vídeos

educativos por meio das redes sociais do Grupo de Pesquisa e Extensão em

Qualidade dos Serviços de Saúde (GPExQS), em que a extensão faz parte.

Os vídeos tinham como foco promover a segurança do paciente, e a

campanha lançada pela Organização Mundial da Saúde (OMS):

Trabalhadores da Saúde: uma prioridade da Segurança do Paciente.

Projeto (Re) organização do Processo de Trabalho em uma Unidade Básica de Saúde

Mais informações: patriciafreire@unilab.edu.br
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Extensão em AÇÃO

O Projeto Cinemalês foi destaque em 2020, com a seleção do curta-

metragem “Nigiro: Meu nome, minha ancestralidade”, produzido e

protagonizado por estudantes da Unilab, do Campus do Malês/BA, que

será exibido na 13ª edição do Festival Entretodos, no período de 13 a 19

de setembro, na plataforma digital.

O curta “Nigiro: Meu nome, minha ancestralidade” é tema da obra que

compõe a Mostra Juventude, uma competição paralela que será premiada

por um júri especial, composto integralmente por educadores.

Na próxima quinta-feira (dia 17), a partir das 15h, o diretor do filme

Assaggi Piá vai participar de uma live no Instagram do festival

(@festivalentretodos) para contar um pouco mais sobre o filme e sua

trajetória, conversando com um dos mediadores da equipe do Entretodos.

Esse ano a 13ª edição do Festival terá sua programação na plataforma

digital, de modo que as exibições ocorrerão no site do Festival e em

plataformas parceiras, aberto ao público, possibilitando assistir o filme do

projeto.

Sobre o curta-metragem

Além da participação dos estudantes da Bahia, a obra foi roteirizada e

dirigida por Assaggi Piá, com a produção de Rodrigo Mends que também

assinou a direção de arte; a direção de fotografia e áudio ficou por conta

de Verônica Freitas, a arte do filme ficou por conta de Amanda Oliveira,

a pesquisa e roteiro foi realizada por Ntu, também entrevistado no filme,

ao lado de Malego Lalá, Kialunda Sozinho e Adelso Wakay.

A ideia central do documentário é trocar ideias sobre as questões de

nomeação das pessoas negras e indígenas, os caminhos percorridos e a

percorrer na autonomeação, os sentidos e significados dos nomes para

cada pessoa e suas comunidades.

Outras informações pelo email (mostra.mosc@gmail.com) ou mídias

digitais: Facebook e Instagram do Projeto CineMalês.

Projeto CineMalês tem obra selecionada para 13ª edição do Festival Entretodos

Mais informações: mostra.mosc@gmail.com
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