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02 Revista de Extensão Unihorizontes 

A Revista de Extensão Unihorizontes é uma publicação do Centro Universitário Unihorizontes 
– Pró-Reitoria de Graduação e de Extensão tendo como objetivo básico articular o ensino e a 
pesquisa com as demandas da sociedade, possibilitando o intercâmbio de práticas, reflexões 
e resultados de ações de extensão desenvolvidas pela comunidade acadêmica, por meio 
de uma rede ampla e diversificada de atores e instituições sociais beneficiadas, além de 
desenvolver novas formas de saberes e conhecimento.

O primeiro número foi lançado em abril de 2019, em versão eletrônica. Cada volume 
corresponde a um ano e possui dois números, um por semestre.

Periodicidade
A versão eletrônica da revista publicará semestralmente os projetos de extensão que forem 
aceitos e pré-selecionados pelos coordenadores de cada curso e aprovados por um processo 
de submissão pela equipe editorial da Revista de Extensão Unihorizontes.

Política de Acesso Livre
A Revista de Extensão Unihorizontes oferece Acesso livre imediato ao seu conteúdo, 
seguindo o princípio de disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público, 
proporcionando maior democratização mundial do conhecimento.

Por acesso livre entende-se disponibilidade livre e pública na internet, permitindo a qualquer 
utilizador: ler, copiar, imprimir, pesquisar de acordo com a legislação pertinente aos direitos 
autorais.

Os autores e a Revista deverão ser devidamente reconhecidos e referenciados.

Declaração de Direito Autoral
Os autores mantêm os direitos autorais e concedem à Revista o direito de publicação, que 
permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria.
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A Revista de Extensão Unihorizontes vem com um grande objetivo tornar público as ações 
da Instituição acadêmica com a sociedade. Um papel importante no que diz respeito a 
desenvolver cidadania e compartilhar experiências e conhecimento. Uma forma de levar a 
sala de aula para além dos muros institucionais e ganharmos uma extensão universitária.

Entende-se por Extensão Universitária o desenvolvimento das funções sociais de uma 
Instituição, que visam promover o desenvolvimento social, fomentar projetos e programas de 
extensão que levam em conta os saberes e fazeres populares e garantir valores democráticos 
de igualdade de direitos, respeito à pessoa e sustentabilidade ambiental e social. 

E é com esta filosofia que a Revista de Extensão foi idealizada e agora se torna uma realidade 
institucional.

O primeiro número trata da importância desse assunto para a academia e nos convida a 
refletir e participar cada vez mais de uma sociedade ativa e interativa entre o saber e o fazer. 
Confira conosco como o exercício da cidadania faz bem tanto para quem pratica quanto para 
quem se beneficia com ela.

A edição deste semestre apresenta na primeira seção “Unihorizontes em Ação” atividades 
desenvolvidas em 2018 pelos Núcleos de práticas profissionais que, entre outras ações, 
oferecem serviços gratuitos para a comunidade. Além disso, traz os eventos realizados em 
creches e asilos, em Belo Horizonte.

Na segunda seção, a Revista de Extensão Unihorizontes mostra os eventos e cursos gratuitos 
promovidos em 2018, como Workshop para Vendedores de Belo Horizonte e a Semana de 
Responsabilidade Social com uma programação de palestras, oficinas, inserções culturais e 
serviços à comunidade.

A terceira seção traz os Projetos de Extensão desenvolvidos pela comunidade acadêmica. 

Então, não percam tempo, mergulhem neste fascículo e descubra você mesmo que 
compartilhar é muito melhor.

Boa leitura!

Prof. Tueli Rodrigues Tavares
Pró-Reitor de Graduação e de Extensão
Centro Universitário Unihorizontes
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A Extensão universitária constitui-se em um dos pilares da missão de toda instituição de 
ensino superior, articulando ensino e pesquisa numa relação de intervenção social, de socia-
lização do conhecimento e de transformação. Além disso, como ressalta Santos Junior (2017), 
a Extensão possibilita aos estudantes outras formas de obtenção de saberes/conhecimento, 
como também o desenvolvimento de habilidades de aprender e (re)criar outras formas de 
interação e socialização.

Consolidando este arcabouço acadêmico, o Ministério da Educação, em dezembro de 2018, 
estabeleceu, por meio de resolução, a obrigatoriedade de composição de pelo menos 10% do 
total da carga horária dos cursos de graduação em atividades de extensão, as quais deverão 
fazer parte da matriz curricular dos cursos até 2020.

Para o MEC, as diretrizes de Extensão na Educação Superior devem articular ensino/pesquisa/
extensão em um processo interdisciplinar, político, educacional, cultural, científico e tecno-
lógico, além de promoção de iniciativas que expressem o compromisso e a responsabilidade 
social das instituições de ensino superior em todas as áreas.

Assim, nada mais significativo que, ao completar 18 anos de atividades educacionais, o 
Centro Universitário Unihorizontes comemore sua trajetória de maioridade também com o 
lançamento da sua Revista de Extensão, no formato on-line.

Trata-se de um trabalho conjunto, criativo e responsável de alunos, professores e funcionários 
do Unihorizontes.

A Revista de Extensão do Centro Universitário Unihorizontes tem como objetivo básico arti-
cular o ensino e a pesquisa com as demandas da sociedade, possibilitando o intercâmbio de 
práticas, reflexões e resultados de ações de extensão desenvolvidas pela comunidade acadê-
mica, por meio de uma rede ampla e diversificada de atores e instituições sociais beneficia-
das, além de desenvolver novas formas de saberes e conhecimento.

Uma revista de extensão “on-line”, ainda que em uma primeira fase embrionária e em cons-
trução, é um grande desafio. Mas os desafios são parte integrante da nossa trajetória. Está no 
DNA do Unihorizontes transformar sonhos em projetos e projetos em realidade.

Vamos ter longas jornadas, caminhos desafiadores, mas com chegadas compensadoras e 
realizadoras, pois são possibilidades de mostrar e refletir sobre o nosso agir na sociedade.

Desejamos uma boa leitura, colocando em nome dos editores o convite para intensificar 
a difusão de conhecimentos e apresentação de resultados das várias ações extensionistas 
desenvolvidas na nossa Instituição, bem como incrementar o debate que permitirá o desen-
volvimento e a inovação no nosso compromisso de formação diferenciada.

Boa leitura!

Prof.ª Dra. Marlene Catarina de Oliveira Lopes Melo
Reitora do Centro Universitário Unihorizontes
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Uma das atividades do Núcleo é atuar 
em apoio às comunidades carentes, 
integrando o meio acadêmico-técnico-
científico à sociedade e propiciando a 
interdisciplinaridade.  

Em 2018, os alunos de Engenharia Civil do 
Unihorizontes participaram da reforma geral 
de uma residência que havia sido interditada 
pela Defesa Civil, proporcionando aos 
moradores maior segurança e qualidade de 
vida.

UNIHORIZONTES 
EM AÇÃO
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Núcleo de Práticas de 
Engenharia Civil – NPEC

Núcleo de Apoio
Contábil e Fiscal – NAF
No ano de 2018, o NAF realizou, junto aos 
alunos do 5º semestre do Curso de Ciências 
Contábeis atendimento à comunidade, pres-
tando serviços como preenchimento da de-
claração de Imposto de Renda Pessoa Física, 
inscrição do MEI, inscrição do empregador 
doméstico no eSocial, regularização de CPF, 
consultas no site da RFB, entre outros.

 
 
Além disso, em parceria com o órgão Urbel, 
destacam-se as seguintes atividades realiza-
das pelo núcleo: abertura, alteração e baixa 
de pessoas jurídicas relacionadas aos 
Núcleos de Habitação ou Condomínios da 
PMH; regularização de CNPJ destes 
Núcleos ou Condomínios com pendências; 
regularização de situação fiscal dos 
Núcleos ou Condomínios com pendências; 
declaração do Imposto de Renda da 
Pessoa Jurídica (DIPJ – Entidades); declara-
ção do Imposto de Renda Pessoa Física 
(DIRPF – dos Representantes destas Entida-
des); e regularização da situação da 
pessoa física (CPF) que possa causar algum 
problema à gestão dos Núcleos ou 
Condomínios.

Alunos de Ciências Contábeis participam de atividade  de extensão

NEPC iniciou suas atividades em setembro de 2018
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Núcleo de Assistência 
Social - NAS
Os alunos do 5º semestre do Curso 
de Serviço Social do Unihorizontes, 
orientados por professores, realizam 
atividades de estágio supervisionado e 
de práticas sociais previstas no curso. As 
atividades desenvolvidas são destinadas à 
população em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica de Belo Horizonte/MG. 



O bazar “Praticando o Desapego” é 
promovido por alunos e bolsistas do 
mestrado do Unihorizontes e tem como 
objetivo arrecadar bijuterias, fraldas 
geriátricas e materiais de higiene pessoal que 
são doados a asilos da região metropolitana 
de Belo Horizonte. Os itens arrecadados 
foram embalados em forma de presentes e 
doados para os idosos do Lar Asilo Cristo Rei, 
localizado no bairro Barreiro, Belo Horizonte/
MG, e para as idosas do Lar da Vovó, 
localizado no bairro Jardim Paquetá.

O Lar Cristo Rei foi fundado há quase 50 
anos pela Sociedade São Vicente de Paulo e 
possui capacidade para atender 49 idosos. 
Atualmente, a instituição conta  com 47 
acolhidos, sendo 24 homens e 23 mulheres, 
conforme explica a coordenadora Marcia 
Regina Mendes.  Segundo ela, as doações de 
empresas privadas são muito importantes 
para a manutenção do asilo. 

O Lar da Vovó abriu as suas portas depois 
de anos de luta do casal Geraldo de 
Almeida e Da´Vila de Freitas Almeida na 
busca por parcerias. Atualmente, moram 
na instituição 42 idosas, cada qual com sua 
história, comportamento, condições físicas e 
emocionais.
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Bazar “Praticando o 
Desapego” beneficia 
asilos de BH

Os alunos do 7º semestre do Curso de 
Direito do Unihorizontes, orientados por 
professores, atendem a população carente 
da comunidade externa que tenha questões 
jurídicas pendentes, como pagamento de 
pensões, divórcio, defesa do consumidor, 
ações criminais e outras. 

No ano de 2018, o Núcleo realizou 257 
atendimentos. Ao final do 2º semestre de 
2018, o NAJ possuía 358 pastas ativas, sendo 
339 ações ajuizadas no Poder Judiciário e 19 
casos sob análise de alunos e professores. 
Foram abertas, também, 203 novas pastas 
e foram arquivadas 207. Cabe ressaltar que, 
ao longo de 2018, foram realizadas 118 
audiências.

Núcleo de Assistência 
Jurídica - NAJ 
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NAS em visita no CRAS (Centro Referência de Assistência Social)
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Prof. Carlos Guerra realiza atendimento do NAJ 
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O universo correspondente ao público 
atendido pelo NAS no ano de 2018, nos 
meses de agosto a novembro, totalizou 228 
agendamentos, que acarretaram em 154 
atendimentos e 76 não comparecimentos.

Idosas recebem doações do Unihorizontes
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O projeto trata da temática “Ocupação 
urbana e o direito à cidade”, um assunto que 
está presente no cenário de Belo Horizonte 
em que pessoas buscam na ocupação 
urbana o seu direito à moradia e à cidade.

O projeto de extensão visa conhecer as 
demandas apresentadas pelos moradores 
de Ocupações urbanas na Cidade de 
Belo Horizonte. Atualmente, estamos 
desenvolvendo um trabalho na Ocupação 
Anita Santos no Bairro Carlos Prates.

O projeto é coordenado pelo Prof. Dr. 
Waldeir Eustáquio dos Santos e conta 
com a participação de 06 estagiários e 02 
voluntários. As reuniões acontecem aos 
sábados no Unihorizontes. 

Os membros do Projeto realizaram no mês 
de outubro de 2018 uma visita técnica 
ao Acampamento Cigano no Bairro São 
Pedro, na cidade de Ibirité. O grupo teve a 

Projeto de Extensão - Ocupação 
Urbana e o direito à cidade

Fo
to

: a
rq

ui
vo

 U
ni

ho
riz

on
te

s

Projeto realiza visita à comunidade cigana em Ibirité

oportunidade de ter contato com a realidade 
prática do trabalho do Serviço Social e 
pode perceber diversas situações de risco e 
vulnerabilidade social.

Joias, roupas coloridas, tendas alegres, 
olhares obstinados a desvendar o destino 
alheio. Esses itens compõem o imaginário 
popular quando o assunto é o povo cigano. 
No entanto, não traduz a realidade da 
Comunidade Cigana naquela cidade. 

O casal de lideranças Itamar Soares e 
Valdinalva Caldas declarou que, devido à 
falta de território para assentamento das 
famílias, está ficando inviável a realização 
de festas, criação de animais, entre outras 
atividades culturais ciganas. Os entrevistados 
reclamaram que a cultura cigana está 
perdendo espaço em virtude desses 
constrangimentos.
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Semana da Responsabilidade 
Social traz eventos gratuitos 
para a comunidade

O Unihorizontes realiza anualmente a Sema-
na da Responsabilidade Social, evento que 
traz uma programação gratuita de palestras, 
oficinas, inserções culturais e serviços à 
comunidade. A última edição, realizada em 
setembro de 2018, contou com a participa-
ção de cerca de 500 estudantes de Belo Ho-
rizontes e da Região Metropolitana, oriundos 
da Espro, escola de ensino profissionalizante. 
Eles puderam assistir a palestras que abor-
daram temas como bullyng e o respeito às 
diferenças, distúrbio do sono e seus efeitos 
na aprendizagem e os cuidados com a saúde 
mental.

“Uma parte dos jovens participantes das 
atividades está inserida em situação de vul-
nerabilidade social”, conforme explica Célia 
Silva, instrutora do  Espro. “Uma parcela do 
nosso público enfrenta diferentes problemas 
provocados pela vulnerabilidade social, em 
alguns casos, inclusive, é necessário um 

trabalho conjunto com a assistência social, 
fazendo um acompanhamento diferenciado 
do jovem e de sua família, buscando transfor-
mar o contexto em que ele está inserido”, diz 
a instrutora. 

A Semana de Responsabilidade Social se 
insere em uma programação nacional ideali-
zada pela Associação Brasileira de Mantene-
doras de Ensino Superior (Abmes), da qual o 
Unihorizontes participa todos os anos desen-
volvendo atividades e serviços gratuitos para 
a comunidade de Belo Horizonte e Região 
Metropolitana.
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Jovens assistem às atividades da Semana de Responsabilidade Social

CURSOS E EVENTOS

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES 

Bullyng e o respeito às diferenças estavam entre os temas abordados



Semana de Extensão: ciclo de 
palestras, seminários, oficinas 
e workshops gratuitos para a 
população de Belo Horizonte 
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Semestralmente, o Centro Universitário 
Unihorizontes realiza a Semana de Exten-
são, evento que tem a finalidade de levar o 
conhecimento acadêmico além dos muros 
da instituição. Trata-se de um ciclo de pales-
tras, seminários, oficinas e workshops gratui-
tos para a população de Belo Horizonte. As 
atividades acontecem nos turnos da manhã 
e da noite nas unidades do Santo Agostinho, 
Barro Preto e Barreiro.

A Semana de Extensão do Unihorizontes é 
uma oportunidade de atualização profissio-
nal, pois o evento prioriza temas contempo-
râneos que lidam com a realidade diária do 
mercado de trabalho. É também uma chance 
para que estudantes e interessados conhe-
çam o ambiente de uma instituição de ensi-
no superior e tenham acesso a novas formas 
de abordar temas do cotidiano relacionados 
a diferentes áreas do conhecimento como a 
Administração, Contabilidade, Direito, Enge-
nharia, Serviço Social, Segurança e Arquite-
tura.

A última edição do evento foi realizada nos 
dias 7, 8 e 9 de novembro de 2018. A pro-
gramação do evento abordou temas como: 
direito ao corpo e violência contra a mulher; 
adoecimento profissional; reforma tributária; 
planejamento financeiro pessoal e familiar; 
comunicação institucional relativização da 
presunção de inocência; gestão das marcas 
no ambiente digital tributação e regulamen-
tação de moedas digitais; mecanismos de 
controle das fake news; perspectivas para a 
economia em 2019 e contrapontos sobre a 
reforma trabalhista. 

Semana de Extensão oferece atividades para comunidade externa

Atividades apresentam temas atuais 

Semana de Extensão é um evento semestral



Workshop oferece 
treinamento para 
vendedores de BH
Em novembro de 2018, foi realizado um 
Workshop sobre Vendas promovido pelo 
Centro Universitário Unihorizontes.  O curso 
foi gratuito e ministrado pela Prof.ª Simone 
de Paula, em dois encontros de duas horas 
cada, totalizando uma carga horária de 4 
horas com certificado. O evento teve como 
público-alvo vendedores, gestores de vendas, 
empresários e público afim. 

O Centro Universitário Unihorizontes ofere-
ceu de 15 a 27 de outubro um curso intensivo 
online de técnicas de redação para o Enem.  
O curso foi totalmente gratuito e contou com 
mais de 1000 inscritos. 

O intensivo foi ministrado pela professora 
Patrícia Tanuri, Doutora em Estudos Linguís-
ticos, que apresentou técnicas de como or-
ganizar, formatar e desenvolver argumentos 
para a construção de redações nos padrões 
exigidos pelo Enem. O curso foi oferecido 
no ambiente virtual de aprendizagem do 
Unihorizontes e teve uma carga horária de 
12 horas, incluindo um encontro presencial 

Estudanes de BH e Região Metropolitana participaram do intesivo de redação para o ENEM 2018

Vendedores de BH passam por qualificação gratuita

Mais de 1000  estudantes de escolas de BH se preparam 
para a redação do Enem com  o Unihorizontes

de encerramento no dia 27 de outubro, na 
unidade do bairro Santo Agostinho.

A redação tem sido um dos tópicos de maior 
preocupação para os candidatos, visto o 

peso que ela tem na nota final e o fato de 
que escrever bem e corretamente é sempre 
um desafio. O intensivo realizado pelo Centro 
Universitário Unihorizontes é uma forma de 
compartilhar conhecimento com a comu-
nidade e auxiliar estudantes na preparação 
para o Enem.
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Práticas organizacionais 
e Empreendedorismo
aplicados a um conselho jovem

Alunos do 7º semestre do Curso de Administração
Ana Carolina Borges da Rocha
Ana Carolina Gomes Pereira
Geylton Langholz da Silva Pereira 
Josiane Grace Gonçalves 
Luiz Henrique Barbossa da Silva Ruela 
Luiz Antonio Reis da Silva 
Orientador: Prof. Juliano Aparecido de Almeida

Em um mundo globalizado, em 
que o mercado está em constante 
desenvolvimento, nota-se uma grande 
dificuldade no ambiente acadêmico em 
atrelar teoria à prática, em outras palavras, 
é necessário que o aluno busque diversas 
formas de aproximar o que é estudado na 
academia da sociedade.

Neste sentido, existem algumas alternativas 
para engajar os estudantes na busca dessa 
aproximação como, por exemplo, projetos 

Diante disso, o presente trabalho tem como 
foco principal abordar os diferentes formatos 
da extensão no âmbito universitário, e, 
para tanto, De Paula (2013) aponta que a 
extensão foi a última dimensão constitutiva 
da universidade a ser criada e, por inúmeros 
fatores, as atividades de extensão não têm 
sido adequadamente compreendidas e 
assimiladas pelas instituições de ensino. 

Cruz et al. (2011) relatam que ao pensar 
em extensão universitária pressupõe-se 
também trabalhar o processo de formação 
universitária embasada em uma pedagogia 
crítica, possibilitando a construção de novos 
conhecimentos ao perceber o contexto social 
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Vendedores de BH passam por qualificação gratuita

Integrantes do grupo durante as atividades desenvolvidas

PROJETOS DE EXTENSÃO

interdisciplinares, que visam integrar 
os diversos conteúdos explorados em 
determinado período de tempo, e projetos 
de extensão, que propiciam uma experiência 
profissional a se aplicar nas diversas áreas, 
os conceitos, as teorias e os demais assuntos 
disciplinados em sala de aula.
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em que está inserido. Adotando essa posição, 
é possível estabelecer a interface entre o 
saber acadêmico e o popular, construindo 
assim uma relação de criticidade e de 
intercâmbio de experiências.

O projeto de extensão nada mais é que uma 
relação que deve existir entre a universidade 
e a comunidade na qual ela está inserida. 
É uma espécie de ponte entre o ambiente 
acadêmico e os diversos setores de uma 
sociedade (NUNES; SILVA, 2012). Para os 
autores, essa relação deve funcionar como 
uma via de mão dupla, por meio da qual a 
universidade leva conhecimentos ou algum 
tipo de assistência à comunidade e recebe 
dela ações positivas como uma forma de 
retroalimentação, tal como as suas atuais 
necessidades. Além disso, a universidade 
tem a oportunidade de estabelecer as práxis, 
que é aplicar a teoria à prática.

Scheidemantel, Klein e Teixeira (2004), 
afirmam que o projeto de extensão é 
importante pelo fato de a universidade 
influenciar e ser influenciada pelo meio 
social a sua volta, possibilitando, dessa 
forma, uma troca de valores. 

Assim, a extensão possibilita ao acadêmico 
a experiência de vivências significativas que 
lhe proporciona reflexões acerca das grandes 
questões da atualidade e, com base na 
experiência e nos conhecimentos produzidos 
e acumulados, o desenvolvimento de 
uma formação compromissada com as 
necessidades nacionais, regionais e locais, 
considerando-se a realidade brasileira. 
Os três fundamentos da universidade - 
ensino, pesquisa e extensão - propiciam 
experiências a discentes e docentes, mas a 
extensão faz a associação paralela imediata 
entre o conhecimento científico e o popular 
(SARAIVA, 2007).

Partindo desse pressuposto, o Projeto 
de Extensão elaborado pelos alunos do 
7º semestre do curso de Administração 

Conhecendo o Grupo de Educação, 
Desenvolvimento e Apoio ao Menor 
(GEDAM)

O Grupo de Educação, Desenvolvimento e 
Apoio ao Menor (GEDAM) foi fundado em 
1986, porém sua história começou em 1970, 
quando o Fundo Cristão Para Crianças (FCC), 
agora chamado Child Fund Brasil, se instalou 
na Vila Ventosa, oferecendo atividades que 
foram conhecidas como Cruzada Cristã. 

14 Revista de Extensão Unihorizontes 

As atividades eram oferecidas às famílias 
que viviam em condição de vulnerabilidade 
social e sofriam com as precárias condições 
de vida, visando contribuir para que as 
crianças tivessem uma oportunidade de 
exercer seu direito à infância, ou seja, de 
desenvolvimento integral, alimentação, 
auxílio médico e dentário. 

O atendimento oferecido na Cruzada Cristã 
não visava somente às crianças, assim, a 
equipe do ainda Fundo Cristão Para Crianças 
atuava diretamente junto às famílias, por 
meio da implantação de programas básicos 
de saúde, higiene pessoal, programas 
habitacionais e ambientais, além de 
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Projeto de extensão beneficia jovens  

do Centro Universitário Unihorizontes, 
objetiva auxiliar o Conselho de Jovens do 
Grupo de Educação, Desenvolvimento e 
Apoio ao Menor (GEDAM) na organização 
de suas atividades em duas vertentes: 
Empreendedorismo, visto o dever do 
grupo de ajudar a organização em sua 
sustentabilidade, e Práticas Organizacionais.
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Extensão é uma relação entre as instituições de ensino superior e a comunidade 

assegurar o ingresso das crianças na escola 
da comunidade, promovendo também 
atividades de lazer e cultura.

Porém, o maior resultado do FCC na Vila 
Ventosa começou quando a equipe se 
empenhou em mobilizar a comunidade para 
protagonizar soluções para questões sociais 
maiores, como a falta de água, energia 
elétrica, saneamento básico, pavimentação, 
escola, posto de saúde e outros, formando 
assim lideranças legítimas. 

Como consequência desta mobilização, 
a comunidade teve um grande 
desenvolvimento e foi conquistando recursos 
e atendimento prioritário junto aos órgãos 
públicos, atraindo para si reconhecimento 
especial em relação às demais comunidades 
carentes da região.

Em outubro de 1986, com o elevado número 
de líderes formados e o alcance da meta de 
desenvolvimento comunitário, o FCC passou 
a gestão do trabalho social à comunidade, 
que, a partir de então, foi denominado como 
Grupo de Educação Desenvolvimento e 
Apoio ao Menor. O FCC passou a atuar como 

parceiro, subsidiando os programas, projetos 
e atividades do GEDAM.

A gestão da organização é feita por uma 
diretoria voluntária e, segundo o estatuto da 
organização, deve ser composta por famílias 
inscritas nos programas da organização por 
meio de eleições diretas a cada dois anos. 
Para auxiliar a gestão, a organização conta 
com uma coordenadora geral, que atua na 
execução das atividades.

Durante anos, a organização ofereceu di-
versas atividades para a comunidade como 
auxílio médico, dentário, nutricional, psicoló-
gico e atividades de desenvolvimento pesso-
al, social e profissional. Porém, com o passar 
dos anos, algumas atividades passaram a 
ser executadas pelo poder público, e, desde 
então, o GEDAM tem gerenciado seus recur-
sos para atividades educacionais, por meio 
da Creche Sementinha; esportivas, com as 
oficinas de Futsal e Muay Thai; culturais, com 
as oficinas de Ballet e Musicalização Instru-
mental e de desenvolvimento pessoal com a 
Oficina do Saber, Aula de Cidadania e outras 
atividades transversais.
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As reuniões do conselho acontecem todas 
as sextas-feiras, com duração de 2 horas. 
A pauta das reuniões é definida pelos 
Facilitadores de Juventude com o apoio dos 
membros do conselho. Não é feito registro 
com ata, porém os facilitadores elaboram 
uma sistematização da reunião para que 
todos os jovens estejam cientes do que foi 
discutido e definido.

As ações do conselho são direcionadas 
por um plano de ação elaborado no início 
de cada ano, no qual são listadas quais 
as atividades o grupo irá executar no ano. 
O plano é feito com todo o grupo, porém 
sem envolvimento dos outros jovens que 
participam das atividades na organização.

O grupo não tem como prática realizar 
feedback, que são respostas das ações aos 
jovens que ele representa, as prestações 
de contas são feitas de forma esporádicas 
e muitas vezes pelos facilitadores de 
juventude.

A gestão administrativa da organização, 
destina parte dos recursos para a execução 
de atividades voltadas para o público jovem, 
porém entende que é necessário que o 
conselho de jovens tenha a sua própria fonte 
de recursos, visando à sustentabilidade 
do grupo, da organização e também à 

Como o Grupo de Educação, 
Desenvolvimento e Apoio ao Menor 
(GEDAM) organiza suas atividades

Atualmente, a organização possui 43 empre-
gados e 03 oficineiros que são distribuídos 
entre os programas oferecidos pela organi-
zação. Os programas são: Educação Infantil, 
onde são ofertadas atividades para crianças 
de 0 a 5 anos; Socialização por meio da Ofici-
na do Saber, onde 90 crianças participam de 
atividades voltadas para o desenvolvimento 
pessoal e cidadão e Liderança Juvenil, cujo 
público alvo são os jovens de 15 a 24 anos, 
que são ativos na organização.

A formação de líderes está na identidade da 
organização e foi o que motivou sua funda-
ção, que continuou seu legado pensando na 
melhor condição de bem-estar, dignidade 
e cidadania para as famílias, crianças, ado-
lescentes e jovens. Com a criação do grupo 
Animadores Comunitários, a organização se 
empenhou na capacitação de agentes mul-
tiplicadores, buscando facilitar sua atuação 
em ações básicas de saúde, educação, nutri-
ção e saneamento em toda a comunidade. 

Em 2014, foi criado o Conselho de Jovens do 
GEDAM - Referência Jovem, com o objetivo 
de aproximar a organização dos jovens de 
15 a 24 anos que sofrem com a violência e 
criminalidade local. Atualmente, o conse-
lho é composto por 8 jovens eleitos para 
representar os membros de cada oficina 
ofertada pelo GEDAM e também os jovens da 
comunidade. Com o grupo, é evidenciado o 
que a organização chama de protagonismo 
juvenil, dando ao jovem voz e oportunidade 
para auxiliar na gestão dos projetos voltados 
para o público de 15 a 24 anos. O Referên-
cia Jovem se tornou um grande pilar para a 
organização, visto que, desde a sua criação, o 
atendimento ao jovem aumentou 90,5%, de 
acordo com os registros de atendimento da 
instituição.

Desde 2015, o Referência Jovem faz parte da 
rede nacional de juventude do Child Fund 
Brasil, a REJUDES - Rede de Juventudes em 
Defesa de Seus Direitos Sociais, cuja mis-
são é contribuir para o desenvolvimento 

das juventudes, fomentando a participação 
autêntica na busca e defesa dos seus direitos 
sociais, por meio de diversas metodologias e 
formas de expressões artísticas, esportivas e 
culturais.

A rede possui diversas ferramentas objeti-
vando o melhor desempenho dos grupos 
de jovens, porém nota-se que para a sua 
utilização, é necessário que os membros do 
conselho tenham noções básicas de práticas 
organizacionais, resultando na utilização 
correta das ferramentas.

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES 



Desenvolvimento das atividades 
planejadas pelos alunos do 7º 
semestre do curso de Administração do 
Unihorizontes

Com o objetivo de auxiliar o Conselho de 
Jovens - Referência Jovem na organização de 
suas atividades, seis alunos do 7º semestre 
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Apostilas foram distribuidas para o Conselho de Jovens 

Para a elaboração da apostila, foi feito um 
levantamento teórico acerca de Práticas 
Organizacionais, abrangendo as seguintes 
temáticas: Planejamento, Planejamento Es-
tratégico, Elaboração de Atas, Elaboração de 
Pautas, Organização de arquivos, Governança 
Corporativa, Como organizar uma reunião, 
Prestação de Contas/Feedbak. Posterior-
mente, realizou-se um levantamento teórico 
sobre Empreendedorismo, Tipos de Empre-
endedorismo, Pilares, Perfil empreendedor, 
Mentalidade empreendedora e, Processos e 
modelos de empreendedorismo.

Apresentação da apostila “Práticas 
Organizacionais e Empreendedorismo” 
ao Conselho Jovem do Grupo de Educa-
ção, Desenvolvimento e Apoio ao Menor 
– GEDAM ao grupo, contendo dicas para 
assessorá-los no cotidiano

Fo
to

: a
ut

or
es

 d
o 

pr
oj

et
o/

re
pr

od
uç

ão

sustentabilidade pessoal de cada membro 
do conselho.

Para cada ação, o conselho jovem deve 
realizar um planejamento detalhado, e, 
após a execução, um relatório completo 
da ação. Segundo relato de um dos 
facilitadores, a grande dificuldade dos jovens 
está relacionada à organização, visto que 
muitas vezes não há registro que facilite a 
elaboração do relatório e que, muitas vezes, 
informações importantes são perdidas. 
Outro ponto importante é que existe uma 
grande rotatividade no grupo, uma vez que 
grande parte dos jovens está ingressando 
nas faculdades ou até mesmo está à procura 
de emprego. Essa rotatividade prejudica 
o desenvolvimento do trabalho, visto que 
sempre é necessário iniciar o novo jovem na 
dinâmica do grupo.

De acordo com o facilitador de juventude, 
alguns jovens ainda não entendem o seu 
papel como conselheiro e, na maioria 
das vezes, não compreendem como a 
organização é beneficiada pelo grupo. 
Neste sentido, nota-se a importância de 
se ter um material orientador para que o 
grupo desenvolva suas atividades, visando à 
continuidade de todo o trabalho.

do curso de Administração do Centro Univer-
sitário Unihorizontes elaboraram uma aposti-
la orientadora de forma a facilitar o entendi-
mento do referido Conselho acerca de duas 
temáticas: Empreendedorismo e Práticas 
Organizacionais.
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Ao final da exposição e do lançamento da 
apostila “Práticas Organizacionais e Empre-
endedorismo”, o Conselho Jovem a aderiu 
como instrumento norteador e passaram a 
utilizá-la não somente em suas reuniões, mas 
também em suas vidas pessoais, estando dis-
postos a repassar o conhecimento que nela 
consta a outros membros da comunidade na 
qual estão inseridos.
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A reunião realizada na sede do GEDAM con-
tou com a presença de seis integrantes do 
Conselho e um Facilitador da Juventude, em 
que foi exposta a apostila, criando um am-
biente interativo para discussões e esclareci-
mento de dúvidas.
 
O material disponibilizado ao grupo de 
jovens teve como principal objetivo a contri-
buição para a melhoria das reuniões, pautas, 
atas e demais atividades da rotina do Conse-
lho, bem como de todos os envolvidos com o 
GEDAM.

Fo
to

: a
ut

or
es

 d
o 

pr
oj

et
o/

re
pr

od
uç

ão

Fo
to

: a
ut

or
es

 d
o 

pr
oj

et
o/

re
pr

od
uç

ão

O material contribiu com o desenvolvimento e amadurecimento do grupo 

Ainda assim, os integrantes do projeto de 
extensão realizaram uma apresentação dos 
principais tópicos observados no material 
entregue, contribuindo ainda mais na abertu-
ra de novas ideias e novos pensamentos dos 
integrantes do Conselho, fazendo com que 
busquem maiores definições além do que 
lhes foram expostos.

Ao final da exposição e do lançamento da 
apostila, os integrantes do Conselho Jovem 
mostraram-se engajados na utilização da 
mesma, e, segundo relatos dos jovens, a 
palestra foi útil e o material disponibilizado 
se revelou de grande valia para a organização 
das rotinas e reuniões dos participantes do 
grupo.
 

Apostila falava sobre práticas organizacionais e empreendedorismo

Aluno durante a apresentação do projeto

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES 
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Projetos Educar e Fundo de 
Infância e Adolescência (FIA)

Alunos do 7º semestre do Curso de Administração 
Jenniffer de Jesus Rodrigues Vieira
Luciana Marilia da Silva 
Poliana Cristina da Silva 
Rafael Rodrigues Coutinho Moreira 
Reginaldo Costa Ferreira 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Maria Elizabeth Antunes Lima

A extensão universitária no ensino superior 
visa estabelecer um diálogo entre a socieda-
de e as instituições de ensino superior (IES). A 
troca de conhecimentos entre elas possibilita 
levar à comunidade o conhecimento utilizan-
do ferramentas adquiridas durante a gradua-
ção, fatores capazes de criar ou implementar 
soluções viáveis e democráticas que irão 
auxiliar a sociedade, norteando e aprimoran-
do seu desenvolvimento profissional, cultural 
e social.

Segundo Scheidemantel, Klein e Teixeira 
(2004), a extensão universitária cria a possi-
bilidade de desenvolvimento profissional do 
cidadão e o qualifica a produzir conhecimen-
to em cooperação com a sociedade, contri-
buindo para reduzir as desigualdades sociais 

existentes. A extensão, para Manchur, Suriani 
e Cunha (2013), desenvolve o aluno de forma 
completa, possibilitando a ele integrar conhe-
cimentos adquiridos na graduação, aliando- 
os à prática, numa interlocução com a comu-
nidade e, consequentemente, à socialização e 
à concepção de novos conhecimentos. Nesse 
sentido, Rodrigues et.al. (2013) apontam que 
o aluno aprende muito mais quando põe em 
prática a teoria ensinada em sala de aula, 
gerando nele uma gratificação pelo que foi re-
alizado. Ainda segundo os autores, a extensão 
possibilita um saber particular, concentrado 
na sociedade que o recebe, gerando também 
na vida de seus membros uma significativa 
melhora na qualidade de vida.
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Na atualidade, o Estado não cumpre o seu 
papel que é o de proteger a sociedade suprin-
do as lacunas e desigualdades sociais, devido 
à incompetência e à ambição daqueles que 
ocupam os espaços do poder. A sociedade 
de baixa renda é a que mais sofre com a má 
gestão de seus governantes, e, nesse sentido, 
algumas instituições se organizam visando 
proporcionar o bem-estar físico, mental e 
social de vários segmentos da sociedade.

Desta forma, os principais objetivos que 
permeiam o Projeto Extensão são:

1. Mobilizar docentes, discentes, colabora-
dores e comunidades sobre questões socio-
políticas, culturais, econômicas, jurídicas, 
ambientais, entre outros;
2. Elaborar e/ou implantar projetos que com-
plementam o Programa de Responsabilida-
des Social da Instituição;
3. Promover e/ou participar da elaboração 
e implantação de atividades de extensão 
como oportunidade de complementação do 
conhecimento acadêmico;
4. Possibilitar a aplicação de conhecimentos 
das áreas de sua formação em organizações 
do Terceiro Setor, comunidades e associa-
ções.

O presente projeto de extensão está voltado 
para uma entidade social sem fins lucrativos. 
Todos os serviços são prestados a pessoas 
pertencentes às famílias em situação de vul-
nerabilidade social e pessoal, sem discrimina-
ção de raça, cor, sexo ou religião, prestando 
serviços, executando programas e conceden-
do benefícios de forma gratuita, continuada, 
permanente e planejada, conforme preconi-
zam a Lei 8.742/1993 e suas modificações.

Instituição Espírita Lar de Marcos

A Instituição Espírita Lar de Marcos é uma 
associação da sociedade civil, sem fins lu-
crativos e sem vínculos partidários, fundada 
em 09 de fevereiro de 1968 na cidade de Belo 
Horizonte. Em dezembro de 1982, sua sede 
foi transferida para o município de Contagem 

- Minas Gerais. Desde a fundação, a entida-
de tem cumprido com a missão de abrigar, 
educar e amparar, em regime de internato, 
crianças e adolescentes principalmente do 
sexo masculino em situação de vulnerabili-
dade social.

Atualmente, o Lar de Marcos é dirigido por 
uma diretoria executiva, conselheiros fiscais 
e seus suplentes, de forma voluntária e sem 
remuneração, conforme estatuto. 
A sede pertence à instituição, tem capacida-
de para abrigar 29 crianças e adolescentes, 
oscilando constantemente, em função da sua 
recondução juntos à família e/ou adoção, 
conforme critérios dos conselhos tutelares 
e da vara da infância e do adolescente de 
Contagem.

O Lar de Marcos busca ações a fim de pro-
mover o crescimento do ser humano por 
meio da arte, cultura, educação, esportes, 
geração de trabalho e renda e apoio social, 
atuando junto a famílias em situação de 
vulnerabilidade social, para que, por meio do 
autoconhecimento, se tornem independen-
tes. A manutenção dessas ações conta com 
recursos do governo municipal, com doações 
espontâneas de pessoas físicas e jurídicas e 
do TJMG/CNJ.

A Instituição atua em conjunto com a Pre-
feitura Municipal de Contagem por meio de 
suas secretarias, em programas e projetos 
de políticas públicas. Participa também de 
chamamentos  públicos em órgãos públicos 
e privados, apresentando projetos sociais 
que beneficiem as crianças e os adolescen-
tes acolhidos, bem como a comunidade do 
entorno.
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Ambiente interno do Lar de Marcos
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Desenvolvimento das atividades 
planejadas pelos alunos do 7º 
semestre do curso de Administração do 
Unihorizontes

Projeto Educar 

Desenvolvido por cinco alunos do 7º semes-
tre do curso de Administração do Centro 
Universitário Unihorizontes, o Projeto Educar 
tem como finalidade auxiliar o Lar de Marcos 
na minimização de suas despesas referentes 
à educação. O Projeto visa formar uma equi-
pe e disponibilizar para a instituição moni-
tores educacionais de diversas disciplinas 
estruturadas por professores, mestrandos e 
alunos da graduação que estejam em perío-
dos mais avançados no Centro Universitário 
Unihorizontes para ministrarem aulas de 
reforço escolar e fortalecerem o aprendizado 
das crianças e jovens internos, e/ou adultos 
e idosos que buscam apoio na instituição. 
As aulas são realizadas nas dependências 
da Casa Lar, com periodicidade de uma vez 
por semana, em dias e horários previamente 
acordados entre as partes, de forma voluntá-
ria e gratuita.

Maior visibilidade do Lar de Marcos

Para fortalecer a percepção das necessidades 
da instituição frente à sociedade, a divul-
gação de seus serviços nas redes sociais foi 
ampliada. Nesse sentido, foi criada pelos 
alunos uma página da instituição no Insta-
gram, de forma a destacar as instalações, 
os eventos realizados, os benefícios sociais 
gerados pelas doações recebidas, ampliando 
e disseminando dessa forma, a imagem da 
Casa Lar na internet juntamente com seus 
parceiros, voluntários e colaboradores. Além 
disso, esta exposição da imagem dos envol-
vidos abre um leque de outras possibilidades 
para novas parcerias e projetos assistenciais.
Tal divulgação possibilita a instituição atrair 
parceiros e voluntários, interagir com os se-
guidores, transmitir uma mensagem humani-
zada e próxima do público, no que se refere à 

finalidade da instituição e da importância em 
manter organizações como esta, angariar re-
cursos de todas as naturezas, além de atrair 
interessados em adotar as crianças do Lar e 
divulgar seus valores.

Fundo para a Infância e Adolescência 
(FIA)

Os Fundos para a Infância e Adolescência 
(FIAs) são fundos públicos instituídos nas três 
esferas de governo (municipal, estadual e 
federal) e geridos pelos Conselhos de Direitos 
da Criança e Adolescente que são formados 
por representantes da sociedade civil e do 
poder público.

No caso dos direitos da infância e adolescên-
cia, existe um mecanismo de renúncia fiscal 
que oferece a oportunidade de o contribuin-
te definir como uma parte dos seus impostos 
deve ser gasta ou utilizada. O contribuinte 
pode destinar até 6% (pessoa física) ou 1% 
(pessoa jurídica) do seu imposto devido a 
um fundo administrado pelo conselho dos 
direitos da infância e adolescência municipal, 
estadual ou federal sem ter que desembolsar 
nada além do valor que irá pagar à Receita 
Federal, quando da entrega da declaração 
do Imposto de Renda (IR) até abril do ano 
seguinte.

A destinação deve ser feita ainda no ano 
base, isto é, até o último dia útil de dezem-
bro. E vale lembrar que esta destinação aos 
FIAs não acarreta aumento ou diminuição do 
recurso a ser desembolsado pelo contribuin-
te.

As doações de pessoas físicas são feitas por 
meio da dedução em sua Declaração de Ajus-
te Anual às destinações de IR feitas ao FIA, 
até o limite de 6% de seu Imposto de Renda 
Devido. Para tal, são necessários:

• a utilização do formulário completo da De-
claração de Ajuste Anual;
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• realizar a destinação durante o ano calendá-
rio, ou seja, até 31 de dezembro do ano base;

• deve-se observar que para pessoas físicas 
o limite de 6% é cumulativo com as desti-
nações referentes a patrocínios a Projetos 
Culturais (via leis de incentivo à cultura) e às 
atividades audiovisuais (Lei do Audiovisual). 
Ou seja, a soma das destinações de IR devido 
ao FIA, a projetos culturais e audiovisuais, 
utilizando-se de incentivos fiscais está limita-
da a 6%.

Todos os contribuintes da Receita Federal 
que têm imposto de renda devido, que é o 
valor total do imposto calculado com base 
no rendimento mensal do contribuinte, 
podem fazer doações ao FIA, beneficiando-se 
com incentivos fiscais. Considerando que 
durante o ano são descontados direto na 
folha ou no Carnê Leão valores referentes ao 
pagamento do IR, pode-se ter duas situações 
ao fazer a Declaração de Ajuste do Imposto 
de Renda: o contribuinte ter Imposto de Ren-
da a Pagar ou, o contribuinte ter Imposto de 
Renda a Receber.

Além disso, todas as empresas tributadas 
pelo lucro real podem fazer doações de-
duzindo contribuições feitas ao FIA. Pela 
legislação atual, permite se descontar como 
doação ao FIA até 1% do Imposto de Renda 
devido, na apuração mensal (por estimativa), 
trimestral ou anual das pessoas jurídicas, 
sem qualquer ônus para a empresa. É impor-
tante ressaltar que o limite de 1% de destina-
ção do Imposto de Renda Devido de empre-
sas para a FIA não é cumulativo com outras 
doações ou incentivos fiscais federais. As 
empresas localizadas em Zonas de Proces-
samento de Exportação, inscritas no CADIM, 
optantes pelo Simples, lucro presumido ou 
sujeitas ao lucro arbitrado, podem doar, mas 
não podem deduzir do Imposto de Renda.

Entre as vantagens atribuídas a essa destina-
ção de recurso destaca-se a dedução desse 
valor do seu Imposto de Renda na declaração 
de rendimentos, não havendo ônus de qual-
quer ordem para a empresa ou pessoa física; 
o investimento será revertido em ações reais 
que serão aplicadas em benefício da comu-
nidade. Além disso, a atitude de contribuir 
com o direcionamento de parte do Imposto 
de Renda ao FIA sugere que a empresa é uma 
instituição séria e responsável socialmente, 
preocupada com as questões sociais, me-
lhorando sua imagem em relação aos seus 
Stakeholders. É importante o envolvimen-
to de todos os setores, pois a solução dos 
problemas sociais não depende apenas do 
Estado, mas também de toda a sociedade.
O projeto desenvolvido pelos cinco alunos 
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do 7º semestre  do curso de Administração 
do Centro Universitário Unihorizontes contri-
bui de forma indireta com a instituição, por 
meio de incentivo e orientação às pessoas 
físicas e jurídicas, quanto à destinação de 
uma porcentagem da declaração do seu im-
posto de renda para instituições devidamen-
te cadastradas no FIA, assim como o Lar de 
Marcos. Isso permite ao contribuinte exercer 
sua cidadania.
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Essa iniciativa obteve inúmeras respostas 
positivas. Neste sentido, vários professores 
e empreendedores do Centro Universitário 
Unihorizontes se disponibilizaram a encami-
nhar parte de seu imposto de renda devido 
para este fundo. Um dos benefícios neste 
sentido, mesmo que de forma indireta, é a 
obtenção de recursos financeiros para o Lar 
de Marcos, recursos estes que ajudam na ali-
mentação, vestimentas e medicamentos dos 
internos, além de auxiliar na manutenção da 
infraestrutura da instituição.

Alunos em ação

Outra ação desenvolvida pelos alunos do 7º 
semestre do curso de Administração, no Lar 
de Marcos,  foi o “Dia Voluntário”, com o intui-
to de promover atividades recreativas para as 
crianças internas. Para tanto, realizou-se uma 
busca ativa de voluntários para o desenvolvi-
mento de brincadeiras, contação de histórias 
infantis, brindes para as crianças e pinturas. 
Os recursos financeiros para a execução des-

tas atividades foram angariados por meio de 
doações de voluntários. 

Essa intervenção foi muito positiva no sen-
tido de mudar a rotina e alegrar um pouco 
a vida das crianças do Lar de Marcos. Assim 
como a direção (coordenada pela Assistente 
Social no dia), as crianças se mostraram mui-
to receptivas antes do evento e durante ele.

Participaram com entusiasmo das brincadei-
ras, se divertiram com a contação de histórias 
e se envolveram com a pintura corporal de 
seus personagens preferidos. 

Os contribuintes para a realização deste 
evento foram três professoras voluntárias 
do ensino infantil e dois alunos do curso 
de Administração do Centro Universitário 
Unihorizontes. Além disso, foram doadas, por 
terceiros, noventa e seis caixas de leite para o 
Lar de Marcos, bem como recursos financei-
ros que foram utilizados para a compra das 
guloseimas e lembrancinhas distribuídas aos 
internos no dia do evento.
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Projeto Borboletas: palestras e 
oficinas para a socialização dos 
portadores de TDM: Transtorno 
Depressivo Maior
Alunas do 7º semestre do Curso de Serviço Social
Aparecida Rosangela dos Santos 
Dalilla Christie Fernandes
Léa Paula de Jesus Soares 
Magali Lúcia di Roma Silva
Orientadora: Prof.ª Mariana C. Mendes

O Projeto de Extensão “Borboletas’’ das 
alunas do 7º semestre do Curso de Serviço 
Social do Centro Universitário Unihorizontes 
apresentou uma proposta para os portadores 
de (TDM) Transtorno Depressivo Maior.

De acordo com a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), o maior número de pessoas 
portadoras de Transtorno Depressivo Maior 
(TDM), é do sexo feminino (97,1 %) e grande 
parte possui curso superior. As pessoas se 
sentem cansadas, sem ânimo de sair, passe-
ar, conviver socialmente; elas se sentem in-

capazes, inferiores a outras pessoas; sentem 
uma exaustão que as paralisa e faz com que 
se isolem de todos.

Houve um aumento de atestados médicos 
resultando de transtornos mentais, em
2003 (16,2%), 2005 (19,8%) e 2006 (16,4%). 
Nos anos anteriores, os números eram bem 
menores assim como em 1999 (6,3%), 2000 
(7%), 2001 (10,6%), 2002 (10,1%), já o índice 
dos anos de 2004 e 2006 foram menores, ao 
contrário de 2003 e 2005 que representaram 
uma média de 59,2 afastamento do trabalho 
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biente com aspecto rural. Foi inaugurado no 
mês de fevereiro de 1990, pelo então prefeito 
Senhor Pimenta da Veiga.

O Centro atualmente atende uma população 
de aproximadamente 19 mil usuários. Conta 
com quatro equipes do ESF (Equipe da Saú-
de da Família) e cada equipe tem: 01 médico 
(a), 01 técnico em enfermagem, 04 Agentes 
Comunitárias de Saúde (ACS). Uma equipe 
de Odontologia, 03 técnicos de saúde bucal.

A equipe multidisciplinar é composta por 
médico, assistente social, psiquiatra, psicó-
logo, educador físico além dos auxiliares de 
enfermagem, administrativos (gerente) e um 
equipe de 09 agentes da zoonose.

O público-alvo são os usuários que utilizam o 
Centro de Saúde, moradores dos
bairros Jaqueline, Juliana e Etelvina Carneiro 
que acessam a unidade para controle e trata-
mento de (TDM), portanto pessoas de ambos 
os sexos e voluntárias neste projeto.

Intencionalidade do Projeto

Levar transformação social com todo aporte, 
fundamentos e diretrizes que justifiquem 
o modelo de intervenção escolhido para a 
unidade básica de saúde referência deste 
projeto de extensão, e não apenas uma inter-
venção, uma vez que visa trazer maior socia-
bilidade, integração entre o centro universi-
tário e a comunidade, efetivando direitos e 
criando possibilidades por meio de um plano 
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por motivo da doença de acordo com OMS 
(2010). 

Mediante esta realidade, o grupo voltou seu 
olhar para os familiares e as dificuldades
impostas, como identificar e como agir de 
maneira propositiva, a fim de concluir qual
a ação tomar, visto que o portador de (TDM) 
não consegue reagir sem compreensão e 
auxílio. A intencionalidade do grupo está 
refletida no projeto de extensão, que possibi-
litou um diálogo com os familiares por meio 
da intervenção, unindo a teoria e a prática 
além dos umbrais acadêmicos.

Esta articulação entre os estudantes e a 
comunidade possibilita promover conquistas 
e difundir os saberes entre a população. Con-
tando com a participação da comunidade, o 
projeto se concretiza com a participação dos 
três eixos em coligação: o aluno, a instituição 
e a comunidade.

A ação promove o desenvolvimento estudan-
til e fomenta novas descobertas levando em 
conta o tempo, os recursos e o cronograma 
estabelecido, respeitando o indivíduo como 
um todo e a garantia de respeitar valores e 
saberes, bem como promover a igualdade de 
acesso.

O evento contou com a participação de pro-
fissionais de saúde como, psicólogos, clínico 
geral, originando a pergunta que direciona o 
tema proposto. Podem as ações construídas, 
conduzidas e compartilhadas por uma equi-
pe multidisciplinar, colaborar com a diminui-
ção do uso de medicamentos, contribuindo 
com o resgate da autoestima e do empodera-
mento do indivíduo?

Contextualizações do Ambiente

O Centro de Saúde Etelvina Carneiro, situado 
à Rua Mar de Rosas, 140, possui uma
agradável característica, localiza-se perto de 
extensa área verde, com algumas
espécies de animais, conferido a ele um am-
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de ação que envolve vários atores.

Por meio de palestras motivacionais e ações 
propositivas como roda de conversa, micro-
fone aberto e outras ações juntamente com 
outros cursos da Instituição, o intuito é socia-
bilizar e reduzir o consumo de antidepressi-
vos dos portadores de transtorno depressivo 
maior da Unidade Básica de Saúde, com 
participação dos familiares da (UBS) Unidade 
Básica de Saúde Etelvina Carneiro.

Diagnóstico

NOME DO LOCAL: Centro de Saúde Etelvina 
Carneiro

RECURSOS HUMANOS: Equipe multidisci-
plinar do centro de saúde, parceiros, profes-
sores e alunos do curso de Serviço Social e 
demais cursos integrantes do projeto como 
Administração, Ciências Contábeis, Direito, 
Engenharias e Graduação Tecnológica do 
Centro Universitário Unihorizontes.

RECURSOS FINANCEIROS: Despesas su-
pridas por doações de parceiros, da própria 
equipe e doações dos alunos.

PARCEIROS: Academia Life, Carine confei-
taria artística, Supermercado Diamantina, 

Supermercado Vem K ver e voluntários do 
posto de saúde.

A unidade escolhida pertence à região norte, 
com um alto índice de precariedade aos arre-
dores e o crescente número de pessoas com 
diagnóstico de (TDM) e usuários com quadro 
de ansiedade, que na realidade procuram o 
centro de saúde na esperança de um alívio. 

Muitos já não trabalham e perderam a mo-
tivação ou interesse na socialização. E a 
maioria dos familiares não sabe o que fazer 
ou se sente perdida por falta de informação e 
ações que possam contribuir para a redução 
do consumo de remédios e, com isso, voltar 
a socializar-se.

O curso de Serviço Social trabalha na forma-
ção de profissionais que, no exercício de
sua práxis, são capazes de responder aos 
conflitos existentes nas relações sociais e o 
que se expressa por meio dessas relações. 
Nesse sentido, a criação de projetos de 
extensão possibilita a interação e as relações 
sociais, instigando componentes destes pro-
jetos a aliarem os espaços existentes entre a 
teoria e a prática. Ao avaliar a importância de 
iniciativas junto à comunidade, justifica-se 
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Metodologia

Criação de dinâmicas e oficinas, utilizando-se 
de conceitos e instrumentalidade do curso 
de Serviço Social com a finalidade de trazer 
informações aos familiares e portadores de 
TDM (Transtorno Depressivo Maior). 

Em outubro de 2018, foi ministrada a palestra 
no posto de saúde Etelvina carneiro sobre 
o tema “Depressão: a doença do século”, 
a primeira de uma série que visa informar, 
conscientizar e sociabilizar os participantes. 
Houve participação de aproximadamente 
oitenta pessoas, entre moradores da região e 
funcionários da unidade de saúde. 

Foram desenvolvidas atividades como roda 
de conversas, no primeiro sábado de cada 
mês, às quinze horas, com as pessoas porta-
doras da doença e seus familiares. 

Para garantir a efetividade do projeto, estas 
reuniões foram dirigidas pelos profissionais, 
professores do Serviço Social e os alunos do 
7º semestre deste curso.

Palestras e oficinas para a socialização dos portadores de TDM  

levar tal projeto a fim de resgatar a autoesti-
ma e a socialização a estes que perderam a 
noção de pertencimento de si mesmos.

Resultados

É possível pensar no projeto de extensão 
como princípio elementar na formação inte-
gral do estudante e ao mesmo tempo como 
instrumento viabilizador de direitos, pois 
inúmeras são as formas de extensão e pro-
jetos que ajudam na socialização do sujeito, 
emancipação e cidadania.

Neste sentido, o estudante percebe não so-
mente o quanto a extensão lhe é necessária 
como o quanto é necessária para a comuni-
dade que carece de informações. A troca de 
saberes engrandece as relações e efetiva o 
potencial do estudante, bem como promove 
a instituição por meio do corpo docente, que 
está unido no mesmo propósito de revezar 
na troca dos saberes.

Este projeto recebeu o convite de ser apre-
sentado na próxima reunião de encontro
avaliativo dos postos de saúde de Belo 
Horizonte, para ser apresentado em toda 
Região Metropolitana como uma inovação na 
redução de antidepressivos e a socialização 
dos usuários.

Diante disto, a gerente propôs ao grupo 
auxiliar, facilitar e promover encontros e 
reuniões, com os médicos e usuários, assim 
sendo, este projeto  está sendo desenvolvido 
e aplicado em prol da comunidade e já foram 
agendados novos encontros. 

O grupo concluiu que este projeto é rele-
vante para a comunidade na redução desta 
doença, que hoje é considerada a doença do 
século.
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Oficinas de cidadania para os 
adolescentes da Instituição CEDUC 
sobre as possibilidades de inclusão 
social por meio da inserção no Cadastro 
Único para programas sociais
Alunos do 7º semestre do Curso de Serviço Social 
Carlos Cavalcanti - Unihorizontes
Elizangela Monica - Unihorizontes
Júlia Raquel - Unihorizontes
Suellen Figueiredo - Unihorizontes
Orientadora: Prof.ª Mara Rúbia de Souza Albano Felix

O projeto de extensão na universidade é um 
importante espaço de produção e dissemi-
nação de conhecimento. Ele se fundamenta 
em três bases inter-relacionadas no ensino, 
pesquisa, extensão e compartilhamento, com 
o público externo, do conhecimento adquiri-
do por meios de ensino e da pesquisa desen-
volvida na instituição. 

Esse projeto tem como meta a articulação 
do conhecimento científico adquirido na 
academia, atrelando as necessidades da 
comunidade, interagindo e transformando a 
realidade social.

A extensão é, portanto, uma das funções so-
ciais da universidade  que permite promover 
um processo educativo, fomentar projetos 
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Intencionalidade 

Levar informações e orientações sobre os 
benefícios do cadastro único (CadÚnico), 
visando ao exercício da cidadania e dos seus 
direitos, em especial informações sobre a ID 
Jovem. 

• Promover discussões acerca do exercício da 
cidadania bem como do protagonismo do 
adolescente e do jovem.

• Contribuir com propostas de informações e 
discussões sobre os direitos sociais e acesso 
às políticas públicas de inclusão, em especial 
informações sobre a importância do CadÚ-
nico para programas sociais, com destaque 
para o programa denominada ID Jovem.

• Entender o contexto de formação da entida-
de CEDUC, sua missão e atividades desenvol-
vidas em prol do adolescente.

Desenvolvimento

O presente projeto de extensão tem o intuito 
de promover a reflexão sobre a importância 
do Cadastro Único e levar informações sobre 
os Programas Sociais. Trata-se de um instru-
mento de coleta de dados e informações que 
objetiva identificar famílias de baixa renda 
para fins de inclusão em programas de assis-
tência social e redistribuição de renda.

Este projeto de intervenção tem como obje-
tivo promover informações aos adolescen-
tes do CEDUC sobre o acesso ao programa 
Cadastro Único e a inclusão social. Nesta 
perspectiva, a oferta de informação é por 
meio de oficinas de cidadania com a promo-
ção de informações referente à identidade 
Jovem – ID Jovem. 

CadÚNICO 

O Cadastro Único é um instrumento de 
implementação das políticas sociais focaliza-
das, criado durante o governo FHC a partir do 

que levam os saberes e fazeres, que garante 
valores democráticos de igualdade de direi-
tos, fazendo com que a instituição promova 
a extensão para o estudante de graduação 
junto com a comunidade protagonista dos 
benefícios e da conquista dos resultados do 
projeto. 
  
Outra função social importante da Universi-
dade é a articulação com as políticas públi-
cas por meio da participação dos alunos em 
fóruns, consultorias e núcleos específicos de 
atuação, a academia deve servir como ins-
trumento de inserção social, aproximando-a 
das comunidades. 

A Identidade Jovem é um documento digital 
criado pelo Governo Federal, com o intuito 
de garantir alguns benefícios aos jovens de 
baixa renda. O documento faz parte do Esta-
tuto da Juventude  e deve ser aceito como 
tal. 

Alguns benefícios são garantidos pela ID, tais 
como: a meia entrada em cinemas, shows, 
teatros, jogos de futebol e quaisquer ou-
tras áreas culturais, como museus, parques 
naturais etc.; reserva de assentos em viagens 
interestaduais, 2 assentos com 100% de 
gratuidade e 2 assentos com no mínimo 50% 
de gratuidade do valor da passagem, sendo 
válidos ônibus, trens e barcos de classe con-
vencional; isenção em concursos públicos 
e vestibulares de universidades e institutos 
federais, assim como qualquer cidadão ca-
dastrado no CadÚnico.

A ID jovem é destinada a jovens de baixa 
renda que fazem parte do Cadastro Único, e 
que necessitam de auxílio para ter acesso a 
eventos culturais, esportivos e laser. Para ter 
direito é preciso ter entre 15 e 29 anos, sendo 
estudante ou não; estar inscritos no CadÚni-
co com NIS ativo e com informações atuali-
zadas há pelo menos 2 anos e possuir renda 
familiar de até 2 salários mínimos. 
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Decreto nº 3.777, no dia 24 de julho de 2001. 
Essa ementa instituía o Cadastro Único como 
uso obrigatório dos órgãos da administração 
federal, sendo, portanto, condição imprescin-
dível e de caráter permanente à “concessão 
de Programas Sociais do Governo Federal”.  

O Número de Identificação Social, NIS, foi 
adotado como chave de entrada dos regis-
tros individuais no Cadastro Único, sendo 
nele referenciadas todas as informações a 
respeito de cada pessoa cadastrada. Esse 
número, como se viu, foi instituído antes 
mesmo da criação do CadÚnico, por meio do 
Decreto nº 3.823/2001, que regulamentou o 
Programa Bolsa Escola, cuja implementação 
supunha um Cadastro Nacional de Bene-
ficiários, no qual para cada registro estaria 
associado a uma numeração padronizada. 
Para isso, a Caixa Econômica Federal, agente 
operador do programa, deveria cruzar os 
dados dos beneficiários do programa com as 
bases do PIS, do PASEP e do CI (Contribuinte 
Individual) 36 (cf. Art. 13, §1º), e a localização 
nesses registros seria utilizada como “código 
de identificação” dos beneficiários. 

Assim, o NIS foi criado como uma alternativa 
nos casos em que não houvesse registro, e 
deveria ser “gerado de acordo com os con-
ceitos e critérios básicos utilizados para o 
cadastramento no […] PIS37” (Art. 13, § 2º). 
Originariamente, portanto – do ponto de vis-
ta da codificação –, o NIS do Cadastro Único 
é um equivalente do cadastro do PIS (TOR-
RES, 2010, p. 101).

Por meio do NIS gerado a partir do Cadúnico, 
as famílias acessam diversas políticas públi-
cas, entretanto foi em 2003 que o Cadastro 
Único se tornou o principal instrumento do 
Estado brasileiro para a seleção e a inclusão 
de famílias de baixa renda em programas fe-
derais, sendo usado obrigatoriamente para a 
concessão dos benefícios do Programa Bolsa 
Família, da Tarifa Social de Energia Elétrica, 
do Programa Minha Casa Minha Vida, da 
Bolsa Verde, ID Jovem entre outros. Também 

pode ser utilizado para a seleção de benefici-
ários de programas ofertados pelos governos 
estaduais e municipais (Secretaria de Desen-
volvimento Social, 2015).

Sua execução é compartilhada entre o go-
verno federal, os estados, os municípios e o 
Distrito Federal. Em nível federal, o Ministério 
do Desenvolvimento Social (MDS) é o gestor 
responsável, e a Caixa Econômica Federal é o 
agente operador que mantém o Sistema de 
Cadastro Único. Sendo regulamentado pelo 
Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e 
outras normas (Secretaria de Desenvolvimen-
to Social, 2015).

O CEDUC é uma entidade sem fins lucrativos 
associada a outras instituições, sendo uma 
delas a AVSI – Associação Voluntários para o 
Serviço Internacional. Possui certificação de 
Entidade Beneficente de Assistência Social. 

Em 2015, recebeu do Ministério do Desenvol-
vimento Social e Combate à Fome (MDS) a 
Certificação Entidade Beneficente de Assis-
tência Social (CEBAS), que reconhece que o 
trabalho social desenvolvido pela organiza-
ção é de cunho filantrópico.

O projeto de extensão foi realizado na insti-
tuição CEDUC que atua também no atendi-
mento a adolescentes e jovens com idade 

Contextualização do ambiente
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entre 15 e 18 anos, matriculados na rede 
pública de ensino ou com o ensino médio 
concluído, e Pessoas com Deficiência (PCD) 
que buscam melhorar sua competência 
técnica e relacional e alcançar seu lugar no 
Mundo do Trabalho. 

O Programa de Aprendizagem foi criado 
a partir do Decreto 5.598/05 e tem como 
norteador o lema “Educar para Aprender e 
Aprender para Trabalhar”. O programa busca 
oferecer ao aprendiz uma companhia está-
vel de pessoas adultas com quem ele atua a 
partir de projetos sociais. 

Resultados 

Elaboração de conteúdo programático de 
cidadania para os adolescentes e jovens, 
sendo uma ação em conjunto, para além 
do espaço universitário, e executar oficinas, 
discutido em linhas gerais, a garantia dos di-
reitos a partir do Estatuto da Juventude e em 
específico as informações sobre a ID Jovem, 
por meio de oficinas.

Cada oficina com cerca de 50 adolescentes 
entre 15 a 18 anos incompletos. A temática, 
inicialmente, discorreu sobre o protagonismo 
juvenil bem como a diversidade cultural que 
todos podem acessar mediante informações. 

As demais oficinas seguiram o calendário da 
instituição, sendo o mesmo assunto aborda-
do para os demais, uma vez que eles pos-
suem cerca de 550 jovens. 
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