CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO – CAMPUS BLUMENAU
SEGUNDO SEMESTRE DE 2020
Conheça aqui os projetos, dias e horários e aproveite as oportunidades!
Atenção: os projetos de Extensão são semestrais, conduzidos por professores que, a partir dos inscritos, vão selecionar
sua equipe de alunos. Leia o catálogo com atenção e, em caso de dúvidas, consulte sempre a página de Extensão de sua
Instituição.
Após escolher seu curso, inscreva-se em:
https://www.unisociesc.com.br/a-unisociesc/extensao/
PROJETO

DESCRITIVO

REForma

O projeto REforma é um dos eixos do Programa
REvitaliza e consiste no desenvolvimento da
comunidade e entorno regional por meio de
intervenções como: realização de palestras,
minicursos, informativos, treinamentos e entre
outras capacitações. Alunos das diversas áreas do
conhecimento poderão participar desse projeto.
Espera-se com esse projeto sensibilizar a
comunidade e muni-la de informações e
conhecimentos dos desafios em prol da qualidade de
vida.

PROFESSOR
RESPONSÁVEL
Michael Samir
Dalfovo

MODALIDADE
Híbrida

DIAS E HORÁRIOS
DOS ENCONTROS
Quarta-feira
19h às 22h
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REconduz

REnova

REIntegra

O projeto REconduz é um dos eixos do Programa
REvitaliza e, consiste no desenvolvimento e apoio a
organizações de vários setores, sempre que possível,
ao atendimento de ONG's e Associações Regionais. A
ideia do projeto é contribuir para o desenvolvimento
regional por meio de mentorias, consultorias,
assessorias e auditorias entre outras ações de
aperfeiçoamento. Alunos das diversas áreas do
conhecimento poderão participar desse projeto.
Espera-se com esse projeto auxiliar as organizações
buscando inovações com seus processos, produtos e
prestação de serviços em prol da melhor
profissionalização do aluno e da classe de
profissionais atuantes no mercado de trabalho.
O projeto REnova é um eixo do Programa de
Extensão REvitaliza. O presente projeto consiste em
buscar ações que incentivem e promovam a
criatividade e inovação, considerando acervo
regional em termos de patrimônio histórico, cultural,
artístico, social e tecnológico. Os alunos envolvidos
nesse projeto poderão propor ações de apoio social,
de desenvolvimento pessoal e proﬁssional e
divulgação para a comunidade interna e externa da
instituição. Deverão atuar em prol da valorização do
que é produzido e criado na região em termos de
arte, cultura e diversidade.
O Projeto Reintegra visa fomentar os cuidados
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REaliza

relacionados à promoção, prevenção de agravos e
proteção à saúde considerando os ciclos de vida do
Indivíduo (gestante e bebê, criança, adolescente,
Adulto e Idoso). As ações deverão estar pautadas na
prática do cuidado familiar ampliado que
influenciam os processos de saúde-doença dos
indivíduos, das famílias e da comunidade em todos
os níveis de atenção a saúde e bem-estar. Os
cuidados para a qualidade de vida compreendem
além da saúde, um bem-estar físico, emocional,
econômico e ambiental. Com integração com todas
as áreas dos conhecimentos e integração do
indivíduo. Os estudantes atuarão na comunidade,
principalmente, na Atenção Básica tendo como
referência os serviços das Unidades Básicas de Saúde
do município de Blumenau, entender as fragilidades
e propor melhorias para a saúde e qualidade de vida
dos indivíduos envolvidos. O Projeto estimula as
práticas saudáveis e o desenvolvimento de relações
profissionais sadias entre os estudantes e
profissionais responsáveis pelo serviço.
O projeto REaliza é um eixo do Projeto de Extensão
Revitaliza que busca conhecer os índices que
refletem a inflação de determinado período para um
conjunto de produtos e divulgar para a comunidade
e aos meios de comunicação, criando uma série
histórica obtendo dados para uma análise de
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Ressignificando a
Existência no PósPandemia

tendências e objetiva-se como resultado esperado
que ao final além de medir a variação de preços que
já ocorreram, a inflação também influencia nos
valores que serão cobrados no futuro. Se todos os
preços aumentassem de maneira uniforme não
haveria problemas. Só que isso não acontece, pois, a
inflação mexe nos preços relativos, dando ganhos
para alguns e perda para outros. O importante é
entender como a inflação funciona e como ela pode
influenciar o seu dia a dia, especialmente o seu
orçamento pessoal e familiar.
Os desafios promovidos compulsoriamente no
enfrentamento da pandemia do novo coronavírus
(SARS-COV-2) e sua consequente COVID-19
trouxeram a necessidade de ações afirmativas e
integrativas no sentido de se (re) construir novas
formas de se relacionar com o cotidiano. Nesse
sentido faz-se importante conhecer as estratégias de
enfrentamento utilizadas, visando contribuir para o
desenvolvimento de outras formas construtivas de
se superar os efeitos negativos da pandemia, como
aumento de doenças mentais e episódios de
violência. Os desafios perpassam pela avaliação
interdisciplinar e intersetorial dos hábitos
desenvolvidos durante a situação de distanciamento
social, como questões relacionadas à atividade física
x sedentarismo, alimentação saudável x má
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alimentação, atividades de laser, processos
educativos e de aprendizagem, incluindo nesse rol as
diferentes formas de ocupação dos espaços urbanos
em tempos de pandemia. Propõe-se então um
projeto de extensão, que junte diferentes atores da
Comunidade acadêmica (Alunos e professores), de
diferentes cursos e áreas do conhecimento, com o
propósito de dialogar sobre os desafios de se
construir novas significações sobre o processo
existencial
no
pós-pandemia,
incorporando
conhecimento, técnicas e tecnologias específicas de
cada área participante para colaborar com a
sociedade no difícil processo de identificação de
novas normalidades. O projeto será desenvolvido
inicialmente no segundo semestre de 2020, no
período noturno das quartas-feiras. No transcorrer
do planejamento e execução as atividades poderão
se estender para outros dias e horários, conforme
necessidades específicas das ações a serem
desenvolvidas dentro das subáreas (atividades físicas
e educativas, acolhimento psicológico, orientação
nutricional, planejamento de ocupação de espaços
urbanos etc.).

5

