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PROJETO DE EXTENSÃO EDUCAÇÃO AMBIENTAL - 

PROJEAM 

 

 

Atividade RODA DE CONVERSAS DO PROJEAM 

Colaboradores Envolvidos Silvia Bezerra da Silva  

Alunos envolvidos 34 

Resumo O Projeam realizou 11 reuniões no decorrer do semestre 

de 2016/2º com o objetivo de: recepcionar novos 

estagiários; capacitar os estagiários para atuar no âmbito 

da educação ambiental; elaboração de planejamento; 

orientação para elaboração dos instrumentais de estágio; 

como elaborar um artigo científico; grupo de estudo para 

formação e capacitação. 

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 
Legenda: 2ª Reunião Semestre 2016/2 – recebimento de 

instrumentais e outros informes - realizada dia 10/08/16 

no horário de 14hs às 20hs. 

Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/2 

 

Legenda: 1º Reunião semestre 2016/2 

Fonte: Banco de imagem Projeam2016/2 

 

   

 

 

  
Legenda:  Reunião do semestre 2016/2 – Orientação dos 

artigos para Semana de Serviço Social 

Fonte: Banco de imagem Projeam2016/2 

 

Legenda: 1º Reunião semestre 2016/2 

Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/2 
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Legenda: Reunião do semestre 2016/2 –Oficina de  

Capacitação 

Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/2 

 

Legenda: Reunião do semestre 2016/2 – Oficina de capacitação 

Fonte: Banco de imagem Projeam2016/2 

 

   

 

 

 

Legenda: Reunião do semestre 2016/2 – Oficina de  

Capacitação 

Fonte: Banco de imagem Projeam2016/2 
 

 

Legenda: Reunião do semestre 2016/2 – Oficina de capacitação 

Fonte: Banco de imagem Projeam2016/2 

 

 

 

Atividade 

Encontro de Extensão: apresentação dos projetos de extensão do 

Uninorte para novos estagiários. 

Colaboradores Envolvidos Maria Francenilda Gualberto de Oliveira/ Ana Paula Andrade 

Angiole. 

Alunos envolvidos  26 

Resumo No dia 28 de agosto de 2016 foi realizado o Encontro de 

Extensão, com o objetivo de promover a interação entre 

os projetos de extensão do curso de Serviço Social do 

Uninorte. Foram abordados: ética no campo de estagio, 

assim como apresentação dos projetos de extensão: 

PROJEAM, NPJ, Monitoria. A atividade foi de 

significativa relevância para os estagiários, pois 

demonstrou qual deve ser a postura do  mesmo no campo 



de estagio e quais as suas atribuições junto ao seu 

supervisor.  O evento contou com a participação de 26 

alunos.  Além disso, possibilitou o conhecimento das 

ações desenvolvidas pelos projetos de extensão. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

Legenda: Encontro de Extensão: apresentação dos 

projetos de extensão do Uninorte para novos 

estagiários.Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/2 

 
Legenda: Encontro de Extensão: apresentação dos 

projetos de extensão do Uninorte para novos 

estagiários.Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/2 

 
 

 

 

 

 

Legenda: Encontro de Extensão: apresentação dos 

projetos de extensão do Uninorte para novos estagiários. 

Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/2 

 
Legenda: Encontro de Extensão: apresentação dos 

projetos de extensão do Uninorte para novos 

estagiários.Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/2 

 

 

Atividade Pesquisa de Campo 

 

Colaboradores envolvidos Silvia Bezerra da Silva 

Alunos envolvidos 33 

Resumo Houve reunião para capacitação de estagiários acerta da 

pesquisa e na elaboração e artigos a partir de temas 



 

 

Atividade 

Implementação do Projeto de intervenção – Educação 

Ambiental  

Colaboradores Envolvidos Silvia Bezerra da Silva 

Alunos envolvidos 28 

Resumo 

Levar conhecimentos dos acadêmicos envolvidos acerca 

da Jornada de Serviço Social e da Educação Ambiental. O 

debate foi realizado com sucesso tendo em vista a 

compreensão e entendimento dos acadêmicos do projeto 

acerca do tema. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 

 

socioambiental. A equipe de estagiários do Projeam 

realizou levantamento de informações das condições 

ambientais na comunidade do Prosamim.  A atividade 

teve como objetivo de capacitar os estagiários para 

pesquisa de temas pertinentes a questão socioambiental e 

a elaboração de produção  acadêmica.  A atividade contou 

com 33 estagiários do Projeam na realização da atividade. 

A mesma possibilitou, segundo depoimentos, 

aprendizagem para interpretação das problemáticas 

ambientais como expressão da questão social. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Levantamento de condições socioambientais no 

Prosamim 

Fonte: Banco de imagem - PROJEAM 2016/2 

 
Legenda: Levantamento de condições socioambientais no 

Prosamim 

Fonte: Banco de imagem - PROJEAM 2016/2 



 

 

 

Legenda:Implementação de projetos 2016/2 – 

Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/2 
 Legenda:Implementação de projetos 2016/2 – 

Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/2 

 

 

Atividade 

Projeto de intervenção: “A importância do consumo 

consciente da água potável” 

Colaboradores Envolvidos Francenilda Gualberto 

Alunos envolvidos 45 

Resumo A atividade foi realizada a partir de palestra e dinâmicas 

de grupo para melhor aprendizado ao tema. A 

Comunidade acadêmica participou fluentemente da 

intervenção despertando para o uso consciente da água 

potável 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

Legenda: Reunião do semestre 2016/2 –Oficina de  

Capacitação 

Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/2 

 

Legenda: Reunião do semestre 2016/2 – Oficina de 

capacitação 

Fonte: Banco de imagem Projeam2016/2 

 

 
 

 



 

 

 
Legenda: Reunião do semestre 2016/2 – Oficina de  

Capacitação 

Fonte: Banco de imagem Projeam2016/2 

 

 

Legenda: Reunião do semestre 2016/2 – Oficina de 

Capacitação 

Fonte: Banco de imagem Projeam2016/2 

 

 

Atividade 
Mobilização do projeto Água Certa – MANAUS 

AMBIENTAL 

Colaboradores Envolvidos 
Douglas Lourenço Lima/Coordenador de Cadastro 

Silvia Bezerra da Silva 

Alunos envolvidos 17 

Resumo 

Realização de cadastros no projeto da taxa social de 

usuários que estão inadimplentes com a Manaus 

Ambiental. Foram realizados cadastros, troca de 

informação sobre o impacto causado pelo desperdício de 

água. 
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Legenda: Mobilização acerca do projeto Água Certa – 

MANAUS AMBIENTAL 

Fonte: Banco de imagem Manaus Ambiental 2016/2 

 

Legenda: Mobilização acerca do projeto Água Certa – 

MANAUS AMBIENTAL 

Fonte: Banco de imagem Manaus Ambiental 2016/2 



 

 

 

Legenda: Mobilização acerca do projeto Água Certa – 

MANAUS AMBIENTAL 

Fonte: Banco de imagem Manaus Ambiental 2016/2 

 

Legenda: Mobilização acerca do projeto Água Certa – 

MANAUS AMBIENTAL 

Fonte: Banco de imagem Manaus Ambiental 2016/2 

 

 

Atividade 

Passeio socioambiental (Parque Municipal do Mindú). 

29/10/2016 – Parque Municipal do Mindu 

Colaboradores Envolvidos Silvia Bezerra da Silva/ Francivaldo Franco Júnior 

Alunos envolvidos 28 

Resumo O objetivo da atividade é conhecer o espaço público, 

estrutura e ações/atividades realizadas naquele parque, 

administrativamente e de Educação Ambiental. No 

primeiro momento foram apresentados aos estagiários, 

como se deu a formação do Parque como conhecemos 

hoje, ações e projetos realizados no Parque em parcerias 

com universidades. O passeio socioambiental foi 

realizado nas trilhas do Parque. O fato mais impactante 

observado no passeio foi a degradação e poluição do 

igarapé, assim os estagiários puderam fazer uma relação 

da realidade encontra com sua futura prática profissional. 
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Legenda: Passeio socioambiental (Parque Municipal do 

Mindú). 

Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/2 

 
Legenda: Passeio socioambiental (Parque Municipal do 

Mindú). 

Fonte: Banco de imagem Projeam2016/2 



 

 
 

 

 

 

 
Legenda: Passeio socioambiental (Parque Municipal do 

Mindú). 

Fonte: Banco de imagem Projeam2016/2 

 
Legenda: Passeio socioambiental (Parque Municipal do 

Mindú). 

Fonte: Banco de imagem Projeam 2016 

 

 

Atividade 

Implementação do Projeto de intervenção - Câncer de 

Mama e Meio Ambiente – 03/11/2016 

Unidade XI  

Colaboradores Envolvidos Silvia Bezerra da Silva 

Alunos envolvidos 53 

Resumo 

O objetivo da atividade é despertar a atenção dos 

acadêmicos para os fatores de risco de câncer de mama 

provocados pela degradação do meio ambiente.Levar 

conhecimento aos acadêmicos envolvidos acerca dos 

fatores ambientais que influenciam para o câncer de 

mama.  O debate foi realizado com sucesso tendo em 

vista a compreensão e entendimento dos acadêmicos do 

projeto acerca do tema. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 



 

 

Atividade 

Projeto de Intervenção – Os resíduos sólidos urbanos 

como proposta sustentável através da educação 

ambiental – 08/11/2016 

Colaboradores Envolvidos Silvia Bezerra da Silva e Lucio Toscano 

Alunos envolvidos 28 

Resumo  O objetivo da atividade é Sensibilizar comunidade 

acadêmica do Centro Universitário do Norte – Uninorte 

na questão do descarte de resíduos sólidos.Realizamos 

apresentação do projeto de educação ambiental-Projeam, 

as considerações acerca dos resíduos sólidos e formas de 

descarte na natureza, contamos com a presença do 

professor Lucio como palestrante abordando o tema 

Educação Ambiental. Os resultados obtidos a partir da 

intervenção foram positivos onde foi abordado de forma 

clara e objetiva a questão dos resíduos sólidos e seus 

impactos sociais quando o descarte e feito de forma 

incorreta e a educação ambiental como forma de 

 

 

 

Legenda:Implementação de projeto de intervenção 2016/2 – 

Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/2 

 Legenda:Implementação de projeto de intervenção 2016/2 – 

Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/2 

 
 

 

 

 

 

Legenda:Implementação de projeto de intervenção 2016/2 

Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/2 

 Legenda:Implementação de projeto de intervenção 2016/2 – 

Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/2 



sensibilização para redução desses resíduos na natureza. 
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Legenda: 1º Reunião semestre 2016/2 

Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/2 

 
Legenda: 1º Reunião semestre 2016/2 

Fonte: Banco de imagem Projeam2016/2 

 

 
 

 

 

 

 

Legenda: 1º Reunião semestre 2016/2 

Fonte: Banco de imagem Projeam2016/2 

 
Legenda: 1º Reunião semestre 2016/2 

Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/2 

 

 

 

Atividade 

Projeto de Intervenção – Projeto de Educação 

Ambiental no Âmbito Escolar – 09/11/2016 - Escola 

Estadual J.G de Araújo – Bairro Santa Luzia 

Colaboradores Envolvidos Silvia Bezerra da Silva 

Alunos envolvidos 06 estagiários 

Resumo O objetivo desta atividade é sensibilizar Crianças para 

adoção de valores e atitudes a favor do meio ambiente. A 

iniciativa das crianças em expressarem suas opiniões no 

decorrer das atividades, após elas todos os 20 alunos 

declararam que iam relatar a aprendizagem, a experiência 



com seus pais e vizinhos. Outro ponto positivo é a pratica 

de serviço social sendo reconhecida pelos profissionais da 

escola e pela supervisora de campo, assim a intervenção 

tomando proporções inesperadas ao que era previsto, ou 

seja, tendo relevância social, acadêmica, profissional e 

institucional. Os resultados obtidos a partir da intervenção 

foram positivos onde foi abordado de forma clara e 

objetiva a questão em que os alunos se propuseram a 

compartilhar e levar adiante a iniciativa de preservar o 

meio ambiente. 
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Legenda: Projeto de Educação Ambiental nas Escolas 

Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/2 

 Legenda: Projeto de Educação Ambiental nas Escolas 

Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/2 

 
 

 

 

 

 

Legenda: Projeto de Educação Ambiental nas Escolas 

Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/2 

 Legenda: Projeto de Educação Ambiental nas Escolas 

Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/2 

 

 

Atividade 

INTERVENÇÃO-MONITORIA COMO 

CONTRIBUIÇÃO NO PROCESSO DE FORMAÇÃO 

ACADÊMICA – 12/11/2016 



Colaboradores Envolvidos Silvia Bezerra Silva/Maria Francenilda Gualberto de 

Oliveira. 

Alunos envolvidos 32 

Resumo O objetivo da atividade é oportunizar o monitor de 

serviço Social o aprofundamento das suas habilidades 

para docência enquanto processo de formação 

profissional.. A partir dessas atividades pode ter maior 

conhecimento sobre o processo de formação profissional. 

Foram abordados acerca das informações do projeto de 

intervenção das estagiárias e monitoria com a temática a 

monitoria como contribuição no processo de formação 

acadêmica e com a colaboração de experiências das 

monitoras do 6° período das professoras Adriana Teixeira 

e Célia Carvalho. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

Legenda: intervenção-monitoria como contribuição no 

processo de formação acadêmica 
 Legenda; intervenção-monitoria como contribuição no 

processo de formação acadêmica 

 
 

 

 

 

 

Legenda: intervenção-monitoria como contribuição no 

processo de formação acadêmica. 

 Legenda: intervenção-monitoria como contribuição no 

processo de formação acadêmica 

 



 

Atividade 

Implementação do projeto de Intervenção o Descarte 

correto dos resíduos sólidos – 16/11/2016 

Colaboradores Envolvidos Silvia bezerra Silva 

Alunos envolvidos 23 

Resumo O objetivo da atividade é proporcionar aos acadêmicos do 2º 

período do curso de Serviço Social FLEX, conhecimentos 

quanto ao descarte correto dos resíduos sólidos. Foi atingida a 

meta com eficácia pois as palestras estavam voltadas 

diretamente ao tema proposto. Com base na avaliação que 

obtivemos através do questionário avaliativo o resultado foi 

ótimo. 
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Legenda: implementação do projeto de intervenção o Descarte 

correto dos resíduos sólidos. 

 Legenda; implementação do projeto de intervenção o 

Descarte correto dos resíduos sólidos. 

 
 

 

 

 

 

Legenda: implementação do projeto de intervenção o Descarte 

correto dos resíduos sólidos. 

 Legenda: implementação do projeto de intervenção o 

Descarte correto dos resíduos sólidos. 

 

 



PROJETO DE EXTENSÃO NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICAS – NPJ 

ATIVIDADE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES 

Colaboradores Envolvidos Maria Francenilda G. de Oliveira 

Adriana Azevedo 

Alunos envolvidos 23 

Resumo O Serviço Social do NPJ realizou 10 encontros para 

discutir temas relacionados a atuação do assistente no 

campo socio-juridico como: acolhimento dos novos 

estagiários; entrevista social, reconhecimento de 

paternidade; processo de trabalho no campo socio-

juridico; construção de instrumental de estágio 

supervisionado; integração da equipe; orientações 

coletivas. As atividades tiveram como objetivo capacitar 

os estagiários para o processo de atuação no campo sócio-

jurídico. 

 

 

 

 
Legenda: Acolhimento das estagiárias novatas na 

Unidade VII. 23/08/16 

Fonte: Eliane Menezes – 2016/02 

 

Legenda: Seminário do Serviço Social no Âmbito 

sociojurídico com a participação dos estagiários da 

Psicologia e Serviço Social. 

Fonte: Andrezza – 2016/2 

 

 

 

Legenda: Integração com os Cursos de Extensão do 

Serviço Social do UNINORTE. 27/08/16 

Fonte: Eliane Menezes – 2016/02 

 

Legenda: Orientações da Supervisora de Campo no NPJ. 

20/08/16 

Fonte: Eliane Menezes – 2016/02 



 

 

ATIVIDADE Seminário  no campo sociojuridico da UFAM 

Colaboradores Envolvidos Maria Francenilda G. de Oliveira 

Adriana Azevedo 

Alunos envolvidos 11 

Resumo Os estagiários de serviço Social do NPJ participaram do 

Seminario socio-juridico da UFAM, organizado pelo 

curso de Serviço Social em parceria com o Pólo 

Avançado de Conciliação da UFAM. No evento a docente 

Maria Francenilda participou da mesa de abertura do 

Evento.  

 

 

 

 

Legenda: Participação no Seminário da UFAM da 

Professora Francenilda Gualberto de Oliveira. 

22/09/16 

Fonte: Eliane Menezes – 2016/02 

 

Legenda: Participação no Seminário da UFAM da 

Professora Francenilda Gualberto de Oliveira. 

22/09/16 

Fonte: Eliane Menezes – 2016/02 

 

ATIVIDADE Ações Inteventicas de Estágio Supervisionado 

Colaboradores Envolvidos Maria Francenilda G. de Oliveira 

Adriana Azevedo 

Alunos envolvidos 24 

Resumo Os estagiários de serviço Social do NPJ realizaram a 

implentação dos projetos de Intervenção com a 

participação dos alunos de Direito e Psicologia. Os 

projetos de intervenção é uma atividade obrigatória dos 

estagiários finalistas como um dos requisitos para 

conclusão do estágio supervisionado. Assim, foram 

implementados duas ações organizadas por duas equipes 

de trabalho. Os projetos trabalharam dois temas centrais: 

1.Os serviços oferecidos pelo NPJ; 2.O processo de 

atendimento e a instrumentalidade do Serviço Social. As 



atividades foram importantes para o processo de 

qualificação do atendimento aos usuários do NPJ. O total 

de atendimento nas atividades foram 22 alunos. 

 

 

 

 
Legenda: 6  Apresentação dos Projetos de Intervenção das 

estagiarias do 8º Período do Curso de Serviço Social. 

Fonte: Maria Francenilda Gualberto  – 2016/2 Fonte: Acervo 

NPJ – 2016/02; 

 

Legenda: Apresentação da Atuação do Serviço Social no 

Sociojurídico  

Fonte: Acervo NPJ– 2016/02; 

 

ATIVIDADE Atendimento Social 

Colaboradores Envolvidos Maria Francenilda G. de Oliveira 

 

Alunos envolvidos 16 

Resumo Os estagiários de serviço Social do NPJ realizaram 

atendimentos sociais com o com um total de 149 casos 

nas seguintes áreas: Família (93), Cível (27), Criminal 

(09), Trabalhista (10), Previdenciário (04) nos Meses de 

Agosto, Setembro, Outubro, Novembro de 2016. O 

atendimento se configurou como parte do processo de 

ensino x aprendizagem no estágio supervisionado. Como 

parte integrante desse processo de ensino / aprendizagem, 

destaca-se o desenvolvimento de competencias e 

habilidades para contribuir de forma atuante nas ações do 

NPJ. Cabe dizer que é a soma do conhecimento teórico 

aliado à prática em campo de estágio, que resulta na 

apropriação do saber profissional ligada ao poder 

institucional para responder a sociedade nas ações que 

necessitam de atendimento digno e de qualidade. 

 



 

 

 

Legenda: Alterações no Projeto de Intervenção 

Fonte: Acervo NPJ – 2016/02; 
 

Legenda: Atendimento ao usuário. 

Fonte: Acervo NPJ – 2016/02; 

 

 

 

Legenda: 1 Atendimento jurídico com o Dr. Erivam Passos no 

Núcleo de Praticas Jurídicas - NPJ 

Fonte: Francisca Braga – 2016/02 

 

Legenda: 2  Atendimento social com as estagiarias no Núcleo de 

Praticas Jurídicas – NPJ. 

Fonte: Francisca Braga – 2016/02 

 

 

 

  



PROJETO DE EXTENSÃO RESPONSABILIDADE 

SOCIAL -  COMPROMISSO COM A CIDADANIA 

 

ATIVIDADE Rodas de Conversa 

Colaboradores Envolvidos 
Ana Paula Andrade Angiole  

Alunos envolvidos 34 

Resumo O projeto de extensão realizou 15 rodas de conversa com 

o objetivo de tratar  acerca de temas relacionados ao 

atendimento e  orientações do processo de atendimento 

dos usuários na Fazenda da Esperança. Além disso, as 

atividades se pautaram para capacitar os discentes para 

atuação junto aos usuários do projeto – Dependência 

Química e Criança e Adolescentes. As rodas de conversas 

se pautaram no desenvolvimento dos seguintes temas: 

Oficina Elaboração de elaboração de Projeto; 

elaboração de projeto; compreendendo conceitos da 

depedencia química; 

Estas formações subsidiaram a atuação e o 

desenvolvimento das atividades do projeto junto ao 

público alvo e se desdobraram em: 

• Melhoramento nas relações interpessoais nas 

atividades internas do projeto; 

• Amadurecimento em lidar com os conflitos 

internos do projeto e em sala de aula; 

• Busca pela ampliação e melhoramento nas 

atividades desenvolvidas pelo projeto; 

• Atuação em equipe com os outros projetos de 

extensão; 

• Organização e cuidado com o manuseio e 

desenvolvimento dos instrumentais; 

 

 



   

Legenda: Roda de conversa do Projeto de Responsabilidade 
Social com os familiares dos candidatos a internação na 
Fazenda da Esperança 

 

Legenda: Roda de conversa do Projeto de Responsabilidade 

Social com os familiares dos candidatos a internação na 

Fazenda da Esperança 

 

ATIVIDADE 
Atendimento na Obra Social Nossa Senhora da Glória – 

Fazenda da Esperança  

Responsável Ana Paula Andrade Angiole 

Alunos beneficiados  33  discentes do 6º, 7º e 8º períodos  

Resultado  O Projeto de Responsabilidade Social deenvolve um 

conjunto de atividades em parceria com a Fazenda da 

Esperança. Para tanto, no decorrer do semestre de 2016/2º o 

projeto realizou um total de 15 atendimentos sociais diretos 

aos candidatos a internação na Fazenda da Esperança ( 

envolvendo 53 sujeitos), e dos 15 atendimentos 14 foram 

considerados aptos a internação. Ressalta-se que os 

atendimentos são extendidos aos familiares dos canditatos, 

as quais são acompanhadas no decorrer do processo de 

internação dos dependentes químicos. 

 

  



   

Legenda:Atendimento Social na Fazenda da 
Esperança 

 Legenda:Atividade com crianças no Centro Espírita 

 

ATIVIDADE 
Reunião com os familiares dos internos da Fazenda da Esperança – 

Casa da Glória 

Responsável Ana Paula Andrade Angiole 

Alunos beneficiados  33  discentes do 6º, 7º  e 8º períodos  

 

 

Resultado  

No decorrer do semestre foram realizadas 05 reuniões com os familiares 

dos candidatos a internação na Fazenda da Esperança, tendo um público 

total de participante de 346 pessoas. Essas reuniões tiveram como 

objetivo proporcionar um espaço de debate, reflexão,  construção e 

fortalecimento dos laços afetivos familiares. Dentro  processo de 

trabalho do Projeto a reunião com os familiares passou a ser um 

momento impar, pois é um espaço que proporciona uma maior 

aproximação das famílias dos internos com o Serviço Social e uma 

reflexão maior quanto a situação ao qual se encontra a vida familiar.  

As reuniões tiveram, ainda, o intuito de que os familiares parem para 

refletir sobre o conceito que se tem de família, como eles vivem este 

conceito e como eles são família, buscando proporcionar uma reflexão e 

o fortalecimento dos laços sócio familiares. 
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CURSOS E EVENTOS DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 
 

 

Atividade 
XVII Jornada de Serviço Social 

 

Data 
 

 

Responsáveis  

Adilsimar Saraiva Maciel Lima 

Ana Paula Andrade Angiole 

Celia Oliveira de Carvalho 

Maria Francenilda Oliveira 

 

Resumo 

Nos dias 28 e 29 de setembro de 2016 foi realizada a XVII Jornada 

de Serviço Social, com o tema: 80 anos de  Serviço Social no 

Brasil e 75 anos no Amazonas: avanços e desafios na 

contemporaneidade. a Jornada atendeu um total de 410 alunos.  

 

A relevância da temática ocupou espaço de destaque nos espaços 

de debates do serviço social em 2016, tendo em vista a análise dos 

avanços e retrocessos da profissão ao longo dos 80 anos. Além 

disso, possibilitou a reflexão acerca da trajetória do Serviço Social 

no Amazonas que completa 75 anos em 2016. Ressalta-se que 

cotidiamente os profissionais de Serviço Social vivenciam 

experiencias resultantes da relação capital x trabalho, onde o 

processo de exclusão a cada dia se acirra. Nessa perspectiva surgiu 

a necessidade de proporcionar um espaço de debate, formação, 

reflexão e construção de conhecimento na academia junto aos 

alunos do curso de serviço social. 
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Atividade 
Oficina: Capitalismo, exclusão social e políticas públicas 

Responsável 

Maria Francenilda Gualberto de Oliveira 

Resumo  A foi realizada em 15 de outubro de 2016 na Unidade XI. A 

oficina teve como objetivo atualizar o debate acerca do 

capitalismo, exclusão social e políticas públicas foi realizada 

acerca do capitalismo, exclusão social e políticas públicas 

servindo como base para entendimento do fazer profissional que 

vai beneficiar a sociedade, que implicará na reflexão da 



responsabilidade social do indivíduo com o meio em que vive. A 

atividade foi realizada por meio de: palestra e dinâmicas de grupo 

para melhor aprendizado ao tema. A oficina contou com a 

participação de 32 alunos. 
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Atividade 

Treinamento para mobilização acerca do projeto Água Certa 

– MANAUS AMBIENTAL 

 

Responsável  Douglas Lourenço Lima/Coordenador de Cadastro 

Resumo 

No dia 21 de outubro foi realizado o Treinamento para 

mobilização acerca do projeto Água Certa – MANAUS 

AMBIENTAL. A atividade foi realizada em parceria Manaus 

Ambiental. A atividade contou com 33 alunos do projeto de 

extensão Projeam. A atividade foi realizada por meio de  

abordagens e elaboração de cadastros de usuários. Foram 

realizados palestras sobre o impacto sobre o desperdício de água e 

a melhor maneira de evitar o desperdício. 
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Atividade 
Gincana do Conhecimento 

Colaboradores Envolvidos Silvia Bezerra Silva/Maria Francenilda Gualberto de Oliveira/Ana 

Paula Angiole/Erica Lima Barbosa/Gilmara Araújo. 

Resultados  A gincana do conhecimento foi realizada no Hall da Unidade XI 

no dia 18 de novembro de  2016, com o objetivo de proporcionar 



aos estudantes incentivos ao alcance do mais elevado nível de 

desempenho profissional. A atividade se caracterizou pela 

competição acirrada entre as turmas finalistas. A turma SSM0801 

saiu vencedora nesta competição. A atividade envolveu 129 

alunos. 
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Atividade 
I Seminário de Serviço Social no Campo Sócio-jurídico 

Responsável  Maria Francenilda Gualberto de Oliveira 



 

 

 

Resumo 

Nos dias 24 e 25 de novembro de 2016 foi realizado o  I 

Seminário de Serviço Social no Campo Sócio-jurídico. Com o 

objetivo de debater acerca dos desafios do assistente social nas 

abordagens dos temas atuais no campo sócio- jurídico, bem como  

Capacitar os discentes e no debate acerca da garantia de direitos 

no âmbito da atuação no campo sócio-jurídico. O evento contou 

com um total de 05 salas temáticas com os temas: 1. Direitos Da 

Família: Mediação/Divórcio/Guarda/Adoção E Reconhecimento 

De Paternidade; 2. Direitos Da Mulher; 3. Direitos Da Criança E 

Do Adolescente; 4. Direitos Previdenciarios; 5. Direitos Dos 

Idosos. A atividade contou com diversos palestrantes externos 

que contribuiram para a realização das atividades. A atividade 

atendeu um total de 228 alunos. 
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Atividade 
Ação Social na comunidade de Paricatuba 

Responsável  
Maria Francenilda Gualberto de Oliveira 

Célia Oliveira de Carvalho 

Resumo 

No dia 28 de outubro o curso de Serviço Social realizou na 

comunidade de Paricatura a ação social entitulada: SERVIÇO 

SOCIAL EM AÇÃO NA COMUNIDADE, com o objetivo de  

conhecer a realidade comunitária de Paricatuba, bem como 

realizar levantamento socioeconomico para subsidio de ações 

sócio-educativas afirmativas de direito e cidadania na 

comunidade de Paricatuba. A atividade contou com a 

participação de 16 alunos que realizaram visita domiciliar para 

realizar entrevista social a fim de identificar as demandas da 

realidade social, bem como as condições econômicas e sociais. 
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Legenda: Simulação realística em Laboratório de Simulação 

 

Atividade 
SIMULAÇÃO REALISTICA 

Responsável  Ana Paula Angiole, Gilmara Araújo. Joselene Gomes, Erica Lima 

Resumo 

O curso de Serviço Social para o desenvolvimento de 

competências e habilidades dos alunos no seu processo de 

formação na academia utiliza-se das metodologias ativas. Dentre 

as metodologias realiza simulação realística em laboratório de 

simulação. No semestre de 2016/2º foram realizadas um total de 

8 simulações atingindo um total de 140 alunos. 



   

Legenda: Simulação realística em Laboratório de Simulação 

 

  


