NÚCLEO DE EXTENSÃO
MAPEAMENTO DOS PROJETOS DE EXTENSÃO
CURSO

1.
Letras

NOME DO
PROJETO

CLUBE DA ESCRITA DESMISTIFICANDO O
TEXTO
DISSERTATIVOARGUMENTATIVO
COM FOCO NO ENEM.
.

RESPONSÁ
VEL/RESPO
NSÁVEIS
Prof. Me.
Francisco
Canindé Tinoco
de Luna

2.
Serviço Social

SERVIÇO SOCIAL E
CIDADANIA EM CENA.

Profa. Esp.
Maria José
Santos

3.

COMIDA CRIATIVA: O
PAPEL DO
GASTRÔNOMO EM
TEMPOS EXTREMOS.

Profa. Ma.
Samira
Lodi Mello

4.
Nutrição

AUTISMO: PINTANDO
O MUNDO DE AZUL.

Profa. Ma.
Cristiane Souto
Almeida

5.
Nutrição

EDUCAÇÃO
NUTRICIONAL DE
MÃOS DADAS COM A
ESCOLA.

Profa. Ma.
Cristiane Souto
Almeida

6.
Nutrição

HORTO
COMUNITÁRIO
VALENUTRIR:
ALIMENTOS QUE
CUIDAM (LAB
VALENUTRIR).

Profa. Ma.
Emanuelle
Sampaio
Almeida Pinto

Gastronomia

SÍNTESE DA PROPOSTA

Envolver as escolas de ensino médio da rede municipal
das cidades atendidas pela IES, em prol de uma escrita
mais fluida com foco no texto dissertativo-argumentativo
formato ENEM, através de tecnologias como o
Google Meet, e-mail, whatsapp etc. Desse modo, a
partir do estímulo à escrita criativa, busca-se gerar uma
aprendizagem mais significativa no que consiste à
produção textual em amplas e diversificadas
metodologias de construção do texto.
O Projeto de Extensão Serviço Social e Cidadania em
Cena é um meio onde fortaleceremos a criatividade com
a realização de Atividades extensionistas na
comunidade, desenvolvidas pelos Discentes e docentes
do Curso do Serviço Social, a partir de temas
desencadeados nas disciplinas ministradas nos
semestres, com intuito de Propiciar oportunidades aos
docentes do curso de Serviço Social articular a teoria
com atividades práticas, de modo propositivo e criativo
com vista à ampliação e consolidação da cidadania.
Comemorar o dia do Gastrônomo; Provocar a
criatividade nos gastrônomos em formação da FVJ;
Encorajar a pesquisa sobre comida em tempos
extremos; divulgar o curso de Gastronomia da FVJ.
Engajar os alunos em ações extramuros.
O referido projeto se volta para realização do
acompanhamento nutricional, buscando a garantia da
segurança alimentar e nutricional de crianças e
adolescente com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
de associações e grupos de atendimento de Aracati
(crianças atendidas na Clínica Materno Infantil de
Fisioterapia da FVJ, localizada no Hospital Santa Luzia
de Marillac em Aracati) e cidades vizinhas (Jaguaruana
e Icapuí).
O referido projeto se volta para realização do
acompanhamento do estado nutricional, bem como
trabalhar o âmbito da educação alimentar e nutricional,
para uma alimentação saudável e estado nutricional
adequado. Por meio de atividades proponentes:
palestras, práticas de educação alimentar e nutricional e
acompanhamento do peso e altura de pré-escolares e
escolares provenientes de escolas públicas da cidade
de Aracati/CE.
O objetivo do projeto é proporcionar aos moradores da
Comunidade o conhecimento e aplicação na prática
sobre a cultura alimentar local cultivo de PANC’s
(plantas alimentícias não convencionais), favorecendo a
população local que se encontra em situação de
vulnerabilidade social, a complementação da

7.
Nutrição

REDE DE CUIDADO
AO IDOSO:
ALIMENTANDO O
FUTURO.

Profa. Ma.
Paloma
Katlheen Moura
Melo

8.
Nutrição

PROJETO JAGUAR
ESPORTE CLUBE.

Profa. Ma.
Cristiane Souto
Almeida

PROJETO
ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA NA
PROMOÇÃO DA
SAÚDE.

Profa. Me.
Jorge Ricardo
Almeida de
Souza Filho

FARMÁCIA VIVA.

Profa. Me.
Jorge Ricardo
Almeida de
Souza Filho

PROGRAMA TÁ
VALENDO.

Diretor de
Marketing
Francisco
Garcia de
Sousa Júnior e
Núcleo de
Extensão.

ENFERMAGEM
ITINERANTE.

Profa. Ma.
Francisca
Neuma

9.
Farmácia

10.
Farmácia

11.
Núcleo de
Extensão

12.
Enfermagem

alimentação de forma saudável e estabelecer vínculos
sociais entre os moradores.
Este Projeto de Extensão visa cuidar de idosos
pertencentes de associações e instituições sociais da
cidade de Aracati, por meio da realização do
acompanhamento nutricional de idosos que frequentam
instituições e são atendidos na clínica escola da
FVJ. Trabalhando o de forma efetiva por meio de
instrumentos de educação alimentar e nutricional,
efetivando as mudanças de hábitos alimentares e
melhorando a qualidade de vida de idosos da região
local.
Este Projeto de Extensão, tem ligação interdisciplinar
com outras áreas da Saúde e educação da FVJ. Assim,
o presente projeto e os alunos envolvidos estarão
sempre em contato com as outras áreas da saúde com
uma relação próxima tanto para
coleta/análise/discussão de dados, como para a troca
de informações e conhecimentos. Estes aspectos
reforçam a relação interdisciplinar do presente projeto
com os cursos da FVJ. São prestados serviços de
atendimento e atenção aos adolescentes de baixa renda
moradores da cidade de Aracati e Fortim/CE, com
incentivo ao esporte e à educação.
A Assistência Farmacêutica na promoção da saúde
deve ser encarada como um conjunto de habilidades a
serem desenvolvidas, e o presente projeto
visa incentivar o graduando em Farmácia a ampliar
seus conhecimentos por meio de pesquisas
relacionadas à essa temática e utilização desses
conhecimentos para levar esclarecimento à comunidade
por meio de palestras sobre o uso racional de
medicamentos e acompanhamento farmacoterapêutico.
A implantação do Projeto de Extensão Farmácia Viva
visa uma melhoria da qualidade de vida das pessoas
envolvidas através de ações que levarão conhecimento
sobre o uso correto das plantas medicinais,
principalmente as que são cultivadas no horto de
plantas medicinais da Faculdade do Vale do Jaguaribe.
De uma forma geral, os alunos envolvidos no projeto,
sob a orientação do professor orientador, irão
desenvolver atividades (palestras, oficinas e
exposições) com o intuito de informar à população sobre
o uso correto de plantas medicinais e fitoterápicos bem
como alertar sobre seu potencial efeito tóxico.
O Programa Tá Valendo aproxima o mundo acadêmico
à descontração espontânea de uma juventude que quer
se comunicar e se revela no que lhe chama a atenção.
Formatado como uma revista eletrônica televisiva
semanal apresentado por estudantes do Ensino Médio e
dos Cursos de Graduação, retratando o esforço da FVJ
e do IVJ para a integração dos saberes, - contribuição
essa que está no cerne da motivação do Ministério da
Educação para a obrigatoriedade dos Núcleos de
Extensão.
Trata-se de um projeto “guarda-chuva” que irá
contemplar diferentes projetos de pesquisa
desenvolvidos pelo corpo docente do Curso de
Graduação de Enfermagem, bem como aquelas de
iniciação científica, e de outras pesquisas com interface

Almeida
Nogueira

13. Educação
Física
(Licenciatura
e
Bacharelado)

JAGUAR ESPORTE
CLUBE.

Profa. Ma. Ana
Luisa Batista
Santos

14.
Letras e
Pedagogia

BRINQUEDUCANDO
FVJ EM HARMONIA
NO CONTEXTO DA
PANDEMIA:
UM
EMARANHADO
DE
VOZES E CULTURAS
EM FORMAÇÃO.

Profa. Ma.
Theresa Costa
Zaranza

15.
Direito

DIREITO,
ATUALIDADE E
SOCIEDADE.

16.
Tecnologia
em Recursos
Humanos

CONEXÃO RH.

Prof. Dr.
Sebastião
Feitosa Freitas
Filho.

17.
Administração

EMPREENDER JÁ!

Prof. Dr.
Sebastião
Feitosa Freitas
Filho.

18.

Prof. Me.
Adriano
Pascarelli e
Me. Francisco
das Chagas da
Silva

em Extensão da Faculdade do Vale do Jaguaribe.
Atuando em todo o ciclo de vida dos indivíduos da
comunidade na promoção, prevenção e recuperação de
agravos à saúde.
Atender 150 crianças e adolescentes dos municípios de
Aracati e Fortim, prioritariamente o público oriundo de
famílias de baixa renda e/ou que estejam em situação
de vulnerabilidade social, integrando-os em práticas
esportivas nas modalidades futebol society e capoeira,
promovendo assim o seu desenvolvimento esportivo,
técnico e social, ampliando o seu bem estar e
melhorando a relação consigo e com o próximo.
A proposta BrinquEducando FVJ em harmonia no
contexto da pandemia: um emaranhado de vozes e
culturas em formação, caracteriza-se por uma atividade
extensionista dos cursos de Pedagogia e Letras da
Faculdade do Vale do Jaguaribe (FVJ), na promoção da
disseminação de contextos diversos e a abordagem de
temas, tais como: psicomotricidade, diversidade e
cultura, educação inclusiva, ludicidade, BNCC, jogos
matemáticos e experiências científicas, histórias locais,
dentre outras. O canal da Brinquedoteca no
Instagram- https://www.instagram.com/brinquedotecafvj
/ é a ferramenta utilizada para disseminação de todas
essas abordagens, considerando principalmente o
contexto de pandemia que enfrentamos. Nesse sentido,
a Brinquedoteca FVJ vem contando diversas histórias
por meio de lives, com a participação de alunos
brinquedistas, professores(as) dos cursos de Pedagogia
e Letras, convidados, além da produção de vídeos, roda
de conversa com crianças, realização de oficinas
pedagógicas.
O projeto de extensão do curso de Direito da FVJ busca
articular os diversos saberes existentes no PPC por
meio da articulação entre docentes, discentes e
sociedade, para que haja a construção de uma
cidadania plena a partir da interligação entre teoria,
prática e serviço à comunidade por meio de ações que
viabilize ensino, pesquisa e extensão.
O projeto Conexão RH pretende impulsionar a
construção das bases da igualdade, promovendo a
discussão e ações que se preocupem com a
oferta de trabalho formal e decente para todas e todos.
Promovendo assim a valorização da diversidade e
enfrentamento das desigualdades
profissionais. Com isso, propõe ações voltadas à
discussão da diversidade e inclusão no ambiente
organizacional e as práticas e programas
implementados pelas organizações, através da
realização de palestras e rodas de conversas em nível
de gestão de pessoas.
Realizar ações práticas com os alunos do curso de
Administração focadas no empreendedorismo por meio
de aplicação de técnicas e ferramentas estratégicas de
gestão para a tomada de decisão visando a inserção de
novos negócios e elaboração de ações estratégicas em
negócios já existentes nas regiões de abrangência da
Faculdade do Vale do Jaguaribe.
Os profissionais formados nas áreas de gestão, como
contadores, administradores e economistas, adquirem o
conhecimento necessário para gerir recursos próprios e

18.
Ciências
Contábeis

EDUCAÇÃO FISCAL
E FINANCEIRA PARA
ESTUDANTES E
MICROEMPREENDEDORES DO
MUNICÍPIO DE
ARACATI-CE.

19.
Fisioterapia

FISIO AÇÃO: DÁ
PREVENÇÃO À
REABILITAÇÃO.

20.
Psicologia

21.
Psicologia

22.
Psicologia

23.
Psicologia

CINE PSI.

UM LUGAR DE
CUIDADO.

CAFÉ PSI.

PSICOLOGIA VAI À
ESCOLA.

Profa. Ma.
Larissa
Karoline Souza
Silva e Prof.
Me. Cícero
Philip Soares
do Nascimento

Prof. Esp.
Francisco
Epifânio
Gonçalves
Filho

Prof. Me. José
Pereira Maia
Neto

Profa. Dra.
Aline Maria
Barbosa
Domício Sousa.

Profa. Ma. Acy
Holanda Mota

Profa.
Ma. Adriana
Valentim
Wandermurem

de instituições públicas e privadas para as quais
prestam serviços. No entanto, é necessário que a
sociedade, tanto no trato dos recursos que estão a sua
disposição, quanto na fiscalização dos recursos
colocados nas mãos do Estado, também adquira
conhecimentos básicos de gerenciamento dos recursos
financeiros. Em paralelo, têm-se os
microempreendedores que também necessitam
aprimorar seus conhecimentos pertinentes ao
gerenciamento do negócio. Neste sentido, a
educação financeira e fiscal de estudantes e
microempreendedores tenta
difundir na sociedade conhecimentos elementares que
permitam a utilização consciente dos recursos.
O projeto ocorrerá em um primeiro momento na
elaboração de um
pré-projeto onde por meio escrito será organizado o
planejamento para a implementação do mesmo. O
segundo momento será de um circuito científico onde
por canais de divulgação online e de forma presencial
por feira, palestras, stands interventivos inserindo por
convite à comunidade será feito movimentos da
prevenção e reabilitação no âmbito da fisioterapia.
O presente projeto tem como intuito debater junto com
os discentes e a comunidade em geral aspectos
psicológicos relevantes ao conhecimento de todos, a
partir de uma análise psicológica de um filme indicado
pelo citado público, a partir da
lente teórica de um psicólogo convidado.
O referido projeto foi criado a partir da necessidade de
levar psicoeducação para comunidade em geral. Desse
modo, o presente tem como objetivo realizar grupos
psicoeduacativos mediados por discentes do curso de
psicologia a partir do 3º semestre.
Os temas são escolhidos pelos membros do grupo no
encontro anterior.
O presente projeto tem como objetivo fazer uma análise
psicológica, social e/ou filosófica, de temas atuais
emergentes na sociedade, a partir do formato de Roda
de Conversa. No qual, o curso de psicologia convida um
profissional especialista no assunto para a explanação e
debate do assunto em pauta, juntamente com os
discentes e a comunidade.

O Psicologia vai à escola, espera promover através de
diálogos e vivência prática educativa a integração da
comunidade escolar indo ao encontro da prevenção,
especialmente na melhoria da adaptação dos indivíduos
e na promoção do bem-estar de todos aqueles que
estão inseridos no contexto escolar.

24.
Psicologia

25.
Gastronomia

SE
AVEXE
NÃO:
DIÁLOGOS SOBRE AS
HABILIDADES
SOCIOEMOCIONAIS.

Profa. Esp.
Thahyana Mara
Valente Lima

O projeto de extensão “Se Avexe Não!” tem como
proposta a promoção de
diálogos transversais sobre a importância das
competências socioemocionais, possibilitando um
caminho para promoção de saúde emocional e
facilitando o bem-estar nos diversos campos em que
discentes e docentes de psicologia
realizam sua práxis.

RONDA
GASTRONÔMI
-CA.

Prof. Esp.
Celso Machado
dos Santos

Reuniões presenciais, em estabelecimentos de
alimentação, por meio de
visitas técnico-gastronômicas com a perspectiva de
análises setoriais nos
campos de hospitalidade, administração, gastronomia,
nutrição e direito, com o objetivo de avaliação desses
setores utilizando checklists e relatórios. Consumo
rateado entre os participantes e, as atividades poderão
ser realizadas individualmente, em virtude de restrições
impostas pela COVID-19.

Registro em 13/3/2021
26.
Enfermagem

27.
Farmácia

TRABALHADORES DA SAÚDE EM
FOCO: DICAS PARA O TRABALHO
DOS PROFISSIONAIS DE
SAÚDE EM TEMPOS DE
PANDEMIA.

CUIDADO FARMACÊUTICO
AO PACIENTE
INSULINODEPENDENTE.

Profa. Ma.
Janete
Pereira Cirilo
da Silva

Prof. Me.
Francisco
Wanderlei Lima
Silva

Pretende-se desenvolver uma cartilha
para discutir a prevenção e promoção à
saúde dos(as) trabalhadores(as) da
saúde diante do cenário de pandemia
pelo covid-19. Trazemos discussões
sobre a precarização do trabalho na
saúde, principais implicações desse
cenário na saúde e subjetividade dos
trabalhadores(as), bem como
possibilidades de manter um ambiente
de trabalho saudável e positivo.
Ressaltamos a necessidade de se
manter um ambiente de trabalho que
promova o cuidado com foco na
segurança do paciente e qualidade no
serviço de saúde. O conteúdo será
produzido pelos alunos com base na
vivência dos mesmos nos campos de
estágios, já que todos estão no estágio.
Após a produção do conteúdo escrito,
partiremos para a produção do design
gráfico, com os desenhos e layout da
cartilha. Após a criação da cartilha a
mesma passará por uma présondagem onde será avaliada por
profissionais de saúde para os
possíveis ajustes e adequações.
Realizar acompanhamento
farmacêutico em pacientes
insulino dependentes que necessitem
de intervenção frente às dificuldades de
adesão ao tratamento farmacológico.

28.
Administração EaD

LABORATORIO
EMPRESARIAL GESTÃO
ESTRATÉGICA DE
NEGÓCIOS.

Profa.
Ma.Bruna
Valessa
Dias
Rodrigues

*F

V

O projeto Laboratório Empresarial - Gestão Estratégica
de Negócios possibilita que o discente possa colocar
em prática aquilo que aprende na teoria no decorrer do
curso o que além de contribuir com o seu aprendizado,
contribui também com a comunidade externa, através
de atividades que tem como objetivo auxiliar
estrategicamente as empresas da região.

J*

Profa. Dra. Abda Medeiros
Profa. Esp. Jerusileide Sena Profa.
Dra. Nazaré Penna
Monitoria: Graduanda Vitória Oliveira (PSI)
Núcleo de Extensão
Faculdade do Vale do Jaguaribe
https://www.fvj.br/extensao/

