
ESCOLA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE                                                   
Curso de Serviço Social 

  
RESUMO DE ATIVIDADES DE 

EXTENSÃO DO CURSO DE 
SERVIÇO SOCIAL  

Semestre 2016/1º 
 
 
 
 
 

Manaus – Amazonas 

2016/1º 



IDENTIFICAÇÃO 

Diretor Geral 

Marcelo José Frutuoso Medeiros 

Reitor 

Antonio Geraldo Harb 

 

Supervisora Pedagógica 

Paula Orofino Moura Costa 

Coordenador do Curso de Serviço Social 

Profª. Msc. Adilsimar Saraiva Maciel Lima 

 

Público Alvo dos projetos:  

• Comunitários dos Parques Residenciais Manaus e Comunidades Rurais do entorno de 

Manaus;  

• Escolas Estaduais e Municipais de Manaus-AM; 

• Dentre outros moradores dos bairros das diversas Zonas da Cidade; 

• Comunidade Academica em geral. 

 

Instituição de ensino: Centro Universitário do Norte – UNINORTE. 

 

Curso: Serviço Social 

 

Período do Relatório: 01/03/2016 à 30/06/2016 

 

 
 

 



PROJETO DE EXTENSÃO – CLÍNICAS DE SAÚDE 
 

ATIVIDADE Encontros de formação 

Colaboradores Envolvidos Erica Lima Barbosa 

No. Alunos envolvidos 60 

Breve resumo da Atividade Foram realizadas no semestre de 2016/1º, 13 reuniões 
com estagiários, com o objetivo realizar:  Planejamento 
das atividades desenvolvidas no estágio, elaboração e 
correção dos instrumentais de estágio, assim como 
discutir sobre as questões referentes às demandas das 
clínicas e rodas de conversa entre as estagiarias da clínica 
de saúde sobre temas referente a história das políticas de 
saúde no Brasil. Atenção Básica. Redes de serviços. 
Avaliação de Políticas de Saúde e programas. 
Considerando que a atuação profissinal enfrenta diversos 
desafios no cotidiano, faz-se necessário uma preparação 
acerca da elaboração do planejamento das atividades, 
visando o compromisso ético e político com o código de 
ética profissional do Serviço Social e a realidade da 
população atendida. O impacto da atividade corresponde 
na apreensão e desenvolvimento da execução das ações 
planejadas, no qual, a comunicação entre supervisor de 
estagiário é fundamental para o estabelecimento de 
cumprimento de prazos e avaliação das atividades 
executadas. 
 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

   

Legenda: Reunião para apresentar aos novos estagiários a 
Clínica de Saúde do UNINORTE, momento de informação 
quanto à procura dos serviços e os atendimentos que são 
ofertados pela Clínica. 
Fonte: Acervo Clinica de Saúde/2016 em 30/03/16 

 

Legenda: Reunião para discutir as atividades na clínica no 
decorrer do período. 
 
 
Fonte: Acervo Clinica de Saúde /2016 em 13/04/16 

 
 
 

  



   

Legenda: Orientação sobre abordagem e aplicação de 
instrumentais junto ao usuário na clínica de saúde. 
Fonte: Acervo Clinica de Saúde /2016 em 30/03/16 

 
Legenda: Oficina de instrumentais do serviço social na saúde. 
Fonte: Acervo Clinica de Saúde /2016 em 13/04/16 

 
 

   

Legenda: Grupo de Estudo “Café Científico” denominado para 
o grupo de estudo para construção dos instrumentais. 
Fonte: Acervo Clinica de Saúde em 09/05/16 

 

Legenda: Grupo de Estudo “Café Científico” denominado para 
o grupo de estudo para roda de conversa sobre políticas de 
saúde no Brasil. 
Fonte: Acervo Clinica de Saúde /2016 em 10/04/16 

 
 

ATIVIDADE Projetos de Intervenção Elaborados 

Colaboradores Envolvidos Erica Lima Barbosa 

Nº Alunos Envolvidos  13  

Resumo A atividade de intervenção consistiu em realizar a análise 
quanti-qualitativa dos questionários socioeconômicos 
aplicados no ano de 2015/02. 
Foi realizado a análise quanti-qualitativa dos dados 
referente a aplicação do questionário socioeconômico do 
ano de 2015/02. As alunas através de orientação fizeram a 
tabulação e organizaram os resultados em gráficos, também 
foi realizado um mapa mental, descrevendo e apontando os 
indicadores do perfil socioeconômico dos usuários.  
A partir desses dados, foi possibilitado traçar um perfil 
sobre a população que faz uso dos serviços da clica de 
saúde. Determinar o perfil socioeconômico da população e 
analisar esses indicadores, melhora o atendimento e faz 
com que os profissionais das diferentes especialidades 
criem estratégias e ações de acordo com a realidade da 

  

  



demanda recebida, possibilitando um bom funcionamento e 
avaliando a eficácia e eficiência do serviço social na clínica 
de saúde. 

 
   

Legenda: Atendimento social realizado na Clínica de Saúde. 
Fonte: Acervo Clinica de Saúde /2016 

 
Legenda: Tabulação de dados acerca dos atendimentos sociais 
realizados na Clínica de Saúde.  
Fonte: Acervo Clinica de Saúde /2016 

 
 

ATIVIDADE Projeto de Intervenção Implementados 

Colaboradores Envolvidos Erica Lima Barbosa 

Nº Alunos Envolvidos  06  

Breve resumo da Atividade As atividades de intervenção tiveram como objetivo divulgar 
as ações da Clínica de Saúde. No semestre 2016/1º foram 
implementados dois projetos. Para o desenvolvimento das 
atividades  foram confeccionados banners e folders para a 
distribuição dos materiais juntos aos  Profissionais e 
estagiários de fisioterapia e Nutrição, usuários e 
comunitários. Para tanto, foram privilegiados os seguintes 
temas: 
 
- O serviço Social e a integralidade no atendimento  
Humanizado na clínica de saúde da UNINORTE. 
- a promoção das redes de serviços sociais. 
 
A implementação dos projetos foram relevante, pois 
viabilizou a possibilidade de levar informações aos usuários 
da clínica de saúde, sobre as redes de serviços de saúde da 
atenção básica, assim como a atuação do assistente social 
frente aos serviços e a política de saúde no Amazonas. 

 

  



   

Legenda: Aplicação dos projetos de intervenção na Clínica de 
Fisioterapia. 
Fonte: Acervo Clinica de Saúde /2016 em 13/05/16 

 
Legenda: Aplicação dos projetos de intervenção na Clínica de 
Fisioterapia. 
Fonte: Acervo Clinica de Saúde /2016 em 13/05/16 

 
   

Legenda: Palestra informativa sobre o projeto de extensão 
Clínica de Saúde do curso de serviço social junto a turma 
SDN01S1. 
Fonte: Acervo Clinica de Saúde /2016 em 25/05/16 

 

Legenda: palestra informativa sobre o projeto de extensão 
Clínica de Saúde do curso de serviço social junto a turma 
SDN01S1. 
Fonte: Acervo Clinica de Saúde /2016 em 25/05/16 

 

 

ATIVIDADE Ações Social  

Colaboradores Envolvidos Erica Lima Barbosa, Ana Paula Angiole e Silvia Bezerra. 

Nº Alunos Envolvidos  52  

Breve resumo da Atividade O objetivo da Ação Social atividade foi mobilizar os 
discentes acerca de práticas preventivas ao combate ao 
mosquito Aedes Aegypti transmissor do Zika vírus, febre 
Chikungunya e a Dengue. 
 Ação social realizadas em parceria com o projeto de 
extensão PROJEAM/UNINORTE e Responsabilidade 
Social/ UNINORTE sobre o combate ao mosquito Aedes 
Aegypti transmissor do Zika vírus, febre Chikungunya e a 
Dengue, organizado pela Escola de Saúde. Em virtude 
dos dados alarmantes divulgados pela sobre o perfil 
Epidemiológico da Febre do Zika Vírus. Manaus 
apresentou um caso confirmado de microcefalia 
relacionado ao vírus (adquirido em Boa Vista) e 1.300 
casos confirmados de infecção pelo zika vírus, sendo 212 
grávidas. Em vista dessa endemia, foi realizado ações de 
promoção sobre práticas de prevenção sobre as doenças 

 

 

  



endêmicas da nossa região. Foram feitas parodias, 
palestras e entregas de folders elaborados pelos discentes 
e material elaborado pelo Ministério da Saúde   e 
SEMSA. 
A ação resultou na extensão promovendo orientações 
socioeducativas na área da saúde, o que viabiliza a 
promoção da saúde e informação a comunidade 
acadêmica. Os alunos conseguiram identificar a 
importância dessa atividade, pois a partir das palestras e 
da organização das ações, evidenciou-se a apreensão 
dessa questão de saúde. Os próprios discentes em sua 
maioria relataram que já haviam pego a doença ou que 
algum parente ou pessoa próxima também já havia sido 
contaminada. 
 

 
   

Legenda: Mobilização sobre o ZICA DAY junto aos 
acadêmicos da UNINORTE na unidade XI. 
Fonte: Acervo Clinica de Saúde /2016 em 05/05/16 

 

Legenda: Orientação sobre processo saúde doença e 
mecanismos de prevenção acerca das doenças endêmicas da 
Região Amazônica. 
Fonte: Acervo Clinica de Saúde /2016 em 05/05/16 

 
 

   

Legenda: Mobilização sobre o ZICA DAY junto aos 

acadêmicos da UNINORTE na unidade XI. 
Fonte: Acervo Clinica de Saúde /2016 em 05/05/16 

 
Legenda: Mobilização sobre o ZICA DAY junto aos 

acadêmicos da UNINORTE na unidade XI. 
Fonte: Acervo Clinica de Saúde /2016 em 05/05/16 

 
 
 
 
 

  

  



 
   

Legenda: Mobilização sobre o ZICA DAY junto aos 

acadêmicos da UNINORTE na unidade XI. 
Fonte: Acervo Clinica de Saúde /2016 em 05/05/16 

 
Legenda: Mobilização sobre o ZICA DAY junto aos 

acadêmicos da UNINORTE na unidade XI. 
Fonte: Acervo Clinica de Saúde /2016 em 05/05/16 

 
 

ATIVIDADE Palestras socioeducativas 

Colaboradores Envolvidos Erica Lima Barbosa 

Nº Alunos Envolvidos  06  

Breve resumo da Atividade A equipe de estagiários de Serviço Social da Clinica de 
Saude organizou e realizou a ação:  Escritório de Gestão 
Compartilhada Sócio Ambiental do Parque Residencial 
Mestre Chico I e II do Programa PROSAMIM com o 
objetivo de Orientar a comunidade sobres as redes de 
serviços de saúde promovido pela clínica da UNINORTE. 
Através das atividades os alunos conseguiram perceber e 
compreender  e a importância da atenção básica como 
porta de entrada do SUS, no qual práticas de educação em 
saúde realizadas em comunidades podem viabilizar 
conhecimentos e novos saberes na saúde da população.  A 
participação da Uninorte foi de extrema importância, pois 
a professora Erica Barbosa recebeu do governo do estado, 
representado pela coordenadora da Base do PROSAMIM, 
uma medalha como homenagem simbólica sobre o 
compromisso que a extensão tem com a comunidade em 
viabilizar serviços com objetivo de promover o 
protagonismo social do sujeito. Assim, reconhecemos que 
o aluno é um dos principais agentes do processo de 
ensino-aprendizagem, enquanto alguém que aprende, 
mas, também ensina” (Buriolla, 2003, p.95).  

 
 

  



   

Legenda: Palestra realizadas pelas estagiarias da clínica 
de saúde na comunidade do PROSAMIM, Mestre Chico I 
e II. 
Fonte: Acervo Clinica de Saúde /2016 em 13/06/16 

 

Legenda: Apresentação dos banners, realizadas pelas 
estagiarias da clínica de saúde na comunidade do 
PROSAMIM, Mestre Chico I e II. 
Fonte: Acervo Clinica de Saúde /2016 em 13/06/16 

 
   

Legenda: Ação junto à comunidade do PROSAMIN Mestre 
Chico I e II sobre as redes de serviço da saúde na atenção 
básica. 
Fonte: Acervo Clinica de Saúde /2016 em 13/06/16 

 
Legenda: Caminhada ecológica junto à comunidade do 
PROSAMIN Mestre Chico I e II. 
Fonte: Acervo Clinica de Saúde /2016 em 13/06/16 

 
 

ATIVIDADE 
Oficinas para formação acadêmica: Indicadores 

Socais 

Colaboradores Envolvidos Erica Lima Barbosa 

Nº Alunos Envolvidos  57  

Breve resumo da Atividade A Oficina Indicadores Sociais teve como objetivo 
capacitar os alunos Enade acerca dos Indicadores 
Sociais na Saúde. Foi realizado aula expositiva com uso 
de recursos áudio visual sobre indicadores sociais na 
saúde. Também foi realizado a aplicação do 
questionário de avaliação referente a atividade, assim 
como uma dinâmica junto a turma. 
A partir da aula sobre indicadores sociais e a realização 
da dinâmica, percebeu-se que os alunos compreenderam 
a importância dos indicadores socais nas políticas 
públicas, isso ficou perceptível, através das 
participações dos alunos trazendo exemplos e 
considerações durante a oficina. A atividade foi 
relevante, pois as estagiarias do 8º período tiveram a 
oportunidade de desenvolver habilidades e 

 
 

  



competências, através da linguagem, elaboração e 
planejamento da atividade. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

   

Legenda: Oficina sobre indicadores sociais, junto aos alunos da 
turma ENADE SSM0701. 
Fonte: Acervo Clinica de Saúde /2016 em 15/06/16 

 
Legenda: Oficina sobre indicadores sociais, junto aos 
alunos da turma ENADE SSM0701. 
Fonte: Acervo Clinica de Saúde /2016 em 15/05/16 

 

ATIVIDADE Elaboração de material didático 

Colaboradores Envolvidos Erica Lima Barbosa 

Nº Alunos Envolvidos  58  

Breve resumo da Atividade A atividade de elaboração de Cartilhas promoveu a 
disseminação sobre o projeto de extensão Clínica de 
Saúde do curso de Serviço Social. As estagiarias da 
clínica de saúde realizaram palestra expositiva e 
dinâmicas na sala de aula com os alunos da turma 
SDN01S1, do curso de serviço Social, com o objetivo 
de divulgar o projeto de extensão Clínica de Saúde do 
curso de serviço social. 
Os impactos dessa atividade foram positivos, pois 
possibilitou as estagiárias desenvolverem competencias 
para a prática profissional. Os alunos ingressantes na 
faculdade(participantes das atividades), afirmaram ficar 
satisfeitos e relataram que a instituição de ensino está de 
parabéns, pois perceberam através dos estagiários 
preparo e competência no desenvolver da atividade, 
assim como ficaram satisfeitos em saber do campo de 
estágio na saúde. 
As estagiarias da clínica de saúde elaboraram uma 
cartilha com informações sobre as redes de serviços de 
saúde na cidade de Manaus, identificando por zonas os 
estabelecimentos dos serviços, assim como viabilizando 
os endereços e contatos. O material foi disponibilizado 
na clínica de fisioterapia, e também foi entregue na 
comunidade do PROSAMIM, mestre chico I e II. 
 

 
 

  



PROJETO DE EXTENSÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 
 

 

Atividade ENCONTROS DE FORMAÇÃO ACADÊMCIA 

Responsável  Sílvia Bezerra da Silva  

Alunos Envolvidos 24 

Resumo No semestre de 2016/1º foram desenvolvidas 16 

encontros de formação acadêmicas dos estagiários de 

Serviço Social. As atividades tiveram como objetivo: 

recepcionar os novos estagiários e apresentação do 

projeto com novas demandas;  realizar planejamento das 

atividades; oficinas de elaboração dos instrumentais de 

estágio – elaboração de projeto de intervenção, relatório 

de estágio, elaboração de produção textual – produção de 

artigo científico; realizar treinamento para habilidade de 

falar em público, de forma a proporcionar ao estagiário o 

desenvolvimento da habilidade de falar em público para o 

fortalecimento da comunicação profissional; estudos de 

grupo sobre temas relacionados a questão ambiental – 

crise hídrica, educação ambiental. As atividades forma 

desenvolvidas por meio de:roda de conversa, oficinas, 

debates, palestras, dinâmicas. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 
Legenda: 1ª Reunião PROJEAM 2016/1 – realizada dia 04/03/16 no 
horário de 14hs às 18hs. 
Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/1 

 
Legenda: 1ª Reunião PROJEAM 2016/1 – realizada dia 04/03/16 no 
horário de 14hs às 18hs 
Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/1 

 



 

 

 
Legenda: Discussão sobre o plano de atividades do semestre - 
realizada dia 07/03/16 no horário de 16hs às 20hs. 
Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/1 

 
Legenda: Discussão sobre o plano de atividades do semestre - 
realizada dia 07/03/16 no horário de 16hs às 20hs. 
Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/1 

 

 

 

 
Legenda: Reunião para apresentação do plano de atividades do 
semestre - realizada dia 08/03/16 no horário de 16hs às 20hs. 
Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/1 

 
Legenda: Reunião para apresentação do plano de atividades do 
semestre - realizada dia 08/03/16 no horário de 16hs às 20hs. 
Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/1 

 

 

 

 

 
Legenda: Reunião para apresentação do plano de atividades do 
semestre - realizada dia 12/03/16 no horário de 08hs às 12hs. 
Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/1 

 
Legenda: Reunião para apresentação do plano de atividades do 
semestre - realizada dia 12/03/16 no horário de 08hs às 12hs. 
Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/1 

 



 

 

 Legenda: Reunião para elaboração do relatório semanal - realizada dia 
14/03/16 no horário de 16hs às 20hs. 
Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/1 

 
Legenda: Reunião para elaboração do relatório semanal - realizada 
dia 14/03/16 no horário de 16hs às 20hs. 
Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/1 

 

 

 

 

 
Legenda: 1ª Oficina de Capacitação: Treinando a habilidade de falar 
em público -  realizada dia 19/03/16 no horário de 08hs às 12hs 
Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/1 

 
Legenda: 1ª Oficina de Capacitação: Treinando a habilidade de falar 
em público -  realizada dia 19/03/16 no horário de 08hs às 12hs 
Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Oficina para elaboração de projeto de intervenção-realizada 
dia 02/04/2016. 
Fonte: banco de dados PROJEAM 2016/01 

 
Legenda: Oficina para elaboração de projeto de intervenção-realizada 
dia 02/04/2016. 
Fonte: banco de dados PROJEAM 2016/01 

 



  

 

Legenda: Oficina de produção Textual realizada na Uninorte unidade 
XI sala 11114; horário das 8:00 as 12:00 h. 
Fonte: banco de dados PROJEAM 2016/01 

 
Legenda: Oficina de produção Textual realizada na Uninorte unidade 
XI sala 11114; horário das 8:00 as 12:00 h. 
Fonte: banco de dados PROJEAM 2016/01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: grupo de estudo do Projeam realizada na Uninorte unidade 
XI sala 11102; horário das 14h:00 as 18:00 h. 
Fonte: banco de dados PROJEAM 2016/01 

 
 
 

Legenda: grupo de estudo do Projeam realizada na Uninorte unidade 
XI sala 11102; horário das 14h:00 as 18:00 h. 
Fonte: banco de dados PROJEAM 2016/01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: reunião do Projeam realizada na Uninorte unidade XI sala 
11114; horário das 8:00 as 12:00 h. 
Fonte: banco de dados PROJEAM 2016/01 

 
Legenda: reunião do Projeam realizada na Uninorte unidade XI sala 
11114; horário das 8:00 as 12:00 h. 
Fonte: banco de dados PROJEAM 2016/01 

 

 



Atividade 

 

Ação de sensibilização preservação dos recursos 

naturais: água 

Colaboradores Envolvidos Silvia Bezerra da Silva  

Alunos envolvidos 56 

Resultados  Com o objetivo de sensibilizar e informar os discentes 

sobre a crise hídrica e a necessidade de preservar este 

recurso natural, foi aberto a discussão a questão do meio 

ambiente como questão de direitos, turma Enade 2016 

SSN0701 do curso de Serviço Social, a atividade contou 

com dinâmica de interação; Palestra sobre crise hídrica e 

a realização de um QUIS.  

A turma SSN0701 recebeu a atividade de forma positiva, 

demostrando interesse pelo tema e ficaram sensibilizados 

ao tomar conhecimento da problemática; a turma 

interagiu na discussão fazendo questionamentos ao 

discente representante da empresa Manaus Ambiental que 

abordou sobre o tratamento da água. 
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Legenda: Ação do dia internacional da água (22/03) - 
realizada dia 31/03/16 no horário de 18:30 ás 22hs na turma 
SSN0701. Discente representante da Manaus Ambiental 
discutindo tratamento de agua. 
Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/1 

 

Legenda: Ação do dia internacional da água (22/03) - 
realizada dia 31/03/16 no horário de 18:30 ás 22hs na turma 
SSN0701. Alunos palestrando sobre a tematica. 
Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/1 

 

 

Atividade 

Apresentação de trabalhos nas turmas finalistas -  

Ação relativa ao dia do Planeta Terra 

Colaboradores Envolvidos Silvia Bezerra da Silva  

Alunos envolvidos 59 

Resumo O objetivo da atividade -  Ação relativa ao dia do 

Planeta Terra -  foi informar e sensibilizar as turmas 

finalistas sobre a questão meio ambiente e o direito à vida 

relacionando tema com a dependência química Dinâmica 

de interação com a turma; foram realizados QUIZ com 

questões sobre desenvolvimento sustentável; 

Apresentação de banner; 



Interação com projeto responsabilidade social para 

abordar questão meio ambiente e dependência química. A 

turma SSM0701 demonstrou interesse pelos temas 

apresentando suas dúvidas e dialogando com a equipe. O 

QUIZ oportunizou aos alunos aprofundar o conhecimento 

sobre o texto discutido em sala de aula na disciplina 

Serviço Social e Questão Socioambiental na Amazônia 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 
Legenda: apresentação banner  - realizada dia 20/04/16 no 
horário de 10h às 10:30h. 
Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/1 

 
Legenda: QUIZ para turma ENADE SSM0701 - realizada dia 
20/04/16 no horário de 11h às 12h. 
Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/1 

 

 

 

Atividade Ação Social Zica Day 

Colaboradores Envolvidos Silvia Bezerra da Silva / Paula Angiole / Joselene Gomes 

Alunos envolvidos 450  

Resumo O objetivo da atividade foi em conjunto com a Escola de 

Saude informa e sensibilizar a comunidade acadêmico e 

entorno da instituição sobre a prevenção do Zica Virus. 

foram realizados, abordagem informativa; Apresentação 

de banner; 

Apresentação de vídeos informativos; e dinâmica 

interativa com discentes e passeata na rua Huascar de 

Figueiredo e Joaquin Nabuco.  

A comunidade acadêmica em geral recebeu informações 

relativas a questão do mosquito e as diferenças entre as 

doenças dengue, zika, chikungunya, onde ficou evidente a 

falta de conhecimento sobre a problemática e que a 

comunidade ainda está se prevenindo como deveria. Os 

discentes ficaram sensibilizados e dispostos a tomar as 

medidas necessárias de cuidado. A atividade envolveu 52 

alunos do curso de Serviço Social e atendeu um total de 

450 alunos dos diversos cursos da Unidade XI. 



 

 

 
Legenda: Ação Zica Day - realizada dia 05/05/16 no 

horário de 14hs às 20:30hs. 

Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/1 

 

Legenda: Ação Zica Day - realizada dia 05/05/16 no 

horário de 14hs às 2030hs. 

Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/1 

 

 

Atividade 

 

Passeio pedagógico no Parque dos Bilhares 

 

Colaboradores Envolvidos Silvia Bezerra da Silva  

Alunos envolvidos 18 

Resumo O Passeio pedagógico no Parque dos Bilhares teve como 

objetivo discutir in loco a relação homem x natureza e 

identificar problemáticas de cunho socioambiental no 

Parque dos Bilhares para possíveis projetos de 

intervenção. 

Discussão acerca da relação homem x natureza na cidade; 

Identificadas problemáticas relativo à água do igarapé; 

lixo e falta de manutenção no parque. 

Os discentes realizaram uma caminhada no Parque dos 

Bilhares e conseguiram fazer a vinculação da discussão 

acerca da relação homem x natureza observando a 

construção do parque e seu entorno. Identificar também 

as problemáticas desta relação advindas com o sistema 

capitalismo e suas demandas destrutivas em nome do 

capital. O que ficou mais evidente nas observações foi a 

problemática do lixo e da poluição do igarapé. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 



 
 

 

 

 

 

 
Legenda: passeio pedagógico no Parque dos Bilhares: 

discussão sobre a relação homem x natureza. Fonte: 

banco de dados PROJEAM 2016/01 

 

Legenda: passeio pedagógico no Parque dos Bilhares: 

identificando problemáticas.  

Fonte: banco de dados PROJEAM 2016/01 

 

 

Atividade Implementação de projeto de intervenção 

Colaboradores Envolvidos Silvia Bezerra da Silva  

Alunos envolvidos 24 

Resultados  O projeto de intervenção “Parque dos Bilhares: 

patrimônio nosso, responsabilidade de todos”, estagiários, 

frequentadores do parque e moradores no entorno do 

espaço, acerca da semana mundial do meio ambiente, 

cujo veio promover abordagens da temática no espaço no 

que tange a conservação e reciclagem bem como a 

atuação do profissional de serviço social no meio 

ambiente como questão social. A metodologia do projeto 

foi desenvolvida a partir da apresentação; Dinâmica de 

interação; Mini palestra: Gestão Ambiental; Mini palestra 

com caminhada no parque como tema: Relação homem x 

natureza e a poluição do igarapé; Sensibilização dos 

frequentadores do parque quanto a necessária manutenção 

e preservação do meio ambiente; Distribuição de 

marcadores de texto simbólicos para o público 

participante. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 



 

 

 

Legenda: Estagiário Francivaldo F.C. Júnior realizando sensibilização 

aos alunos do PROJEAM quanto ao esgoto e demais lixos visíveis no 

igarapé cujo corta o espaço do parque.  

Fonte: Banco de imagem Projeam 1/2016 

 

Legenda: 1º Palestra mediada pelo convidado Professor especialista 

em Gestão Ambiental, Sérgio Barbosa Alves – FUCAPI, falando 

sobre gestão ambiental, gestor ambiental e a relevância da educação 

ambiental no processo de formação do profissional de Serviço Social 

como apoio as demais áreas.  

Fonte: Banco de imagem Projeam 1/2016 

 

 

 
 

Legenda: 2º Palestra mediada pela convidada bióloga, Lana Cinthya 

Magalhães, falando sobre o homem e a relação com a natureza, gestor 

ambiental e a relevância da educação ambiental no processo de 

formação do profissional de Serviço Social como apoio as demais 

áreas.  

Fonte: Banco de imagem Projeam 1/2016 

 

Legenda: Abordagem aos frequentadores do parque pelas estagiárias 

PROEJAM.  

Fonte: Banco de imagem Projeam 1/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



Legenda: pesquisa na biblioteca realizada na Uninorte unidade XI - 
biblioteca; horário das 14:00 as 18:00 h. 
Fonte: banco de dados PROJEAM 2016/01 

 
Legenda: pesquisa na biblioteca realizada na Uninorte unidade XI - 
biblioteca; horário das 14:00 as 18:00 h. 
Fonte: banco de dados PROJEAM 2016/01 

 

 

 

 

Legenda: Reunião de planejamento do Zica Day 
Fonte: banco de dados PROJEAM 2016/01 

 
Legenda: Reunião de planejamento do Zica Day 
Fonte: banco de dados PROJEAM 2016/01 

 

PROJETO DE EXTENSÃO RESPONSABILIDADE SOCIAL 

  

ATIVIDADE 
Encontros de Capacitação e formação dos discentes 

estagiários 

Colaboradores Envolvidos Ana Paula A. Angiole 

Nº Alunos Envolvidos  15 

Breve resumo da Atividade O projeto de extensão Responsabilidade Social realizou 14 
encontros de formação e 22 encontros de orinetação de 
estágio supervisionado, com um total de 181 participações. 
As atividades tiveram com objetivo de capacitar os 
estagiários do projeto que atuam na Fazenda da Esperança. 
Pois, a extensão enquanto campo de estágio paruta-se na 
compreensão da formação profissional como um  processo 
que envolve educação permanente e desenvolvimento de 
competências e habilidades teóricas e técnico–operativas, o 
que supõe capacitação teórico-metodológica, técnico-
operativa e ético-política para a elaboração de estratégias e 
de ações criativas.  
    Para tanto, foram desenvolvido: palestra sobre a Fazenda 
da Esperança; 06 Oficinas para elaboração de elaboração de 
Projeto de Intervenção: Escolha de alternativas e dinâmica de 
elaboração do marco lógico; oficina sobre  monitoramento e 
da avaliação e construção de indicadores de monitoramento e 
avaliação de projetos; 03 encontros de formação: oficina de 
Oratória -  A arte de falar em publico; 
As atividades foram de fundamental importancia, pois 
possibilitou desenvolvimento de competencias e habilidades 
e, no que pese, as dificuldades dos alunos no que concerne o 
manuseio de instrumentais, bem como no processo de 
atendimento dos dependentes químicos na Fazenda da 
Esperança, foi possível identificar a melhora de forma 
postiva no aprendizado dos alunos. 

 

 



 
 

 

 

ATIVIDADE 
Atendimento na Obra Social Nossa Senhora da Glória – 

Fazenda da Esperança  

Colaboradores Envolvidos Ana Paula Andrade Angiole 

Nº Alunos Envolvidos  15 

Breve resumo da Atividade Os estagiários do Projeto de extensão Responsabilidade 
Social, que atua no ambito da Fazenda da Esperança, 
realizam atendimento social junto a canditatos e sua família 
para o processo de internação na Fazenda da Esperança. 
O processo de trabalho do projeto junto aos candidatos a 
internação embasado no atendimento de triagem que é 
consolidado no atendimento de acolhimento. 
    Os atendimentos de triagem aos candidatos e seus 
familiares acontecem todos os  sábados, totalizando um total 
de doze  (12) atendimentos,  com um total de 110 sujeitos 
nos processos de aconlhimento e acompanhamento. 
 

 
 

 

 

 

 

1a Reunião do Estagio Supervisionado II-
Planejamentos das atividades 

 
1a Reunião do Estagio Supervisionado II-
Planejamentos das atividades 

 

 

 

1a Reunião do Estagio Supervisionado II-
Planejamentos das atividades 

 
Oficina de oratória com o Professor Lucio 
Toscano – 02/04/16 



ATIVIDADE 
Encontro com os familiares dos internos da Fazenda da 

Esperança – Casa da Glória 

Colaboradores Envolvidos Ana Paula Andrade Angiole 

Nº Alunos Envolvidos  15 discentes do 7º e 8º períodos 

Breve resumo da Atividade Os encontros realizados pela equipe de estagiários do curso 

de Serviço Social do Proejto de extensão responsabilidade 

Social, tiveram como objetivo proporcionar um espaço de 

debate, reflexão,  construção e fortalecimento dos laços 

afetivos familiares, bem como   fazer as famílias refletirem 

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

conceito e como eles são família.    

Dentro processo de trabalho do Projeto as reuniões 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.  

 

 
 
 

ATIVIDADE 
Roda de Conversa na Obra Social Nossa Senhora da 

Glória – Fazenda da Esperança  

Colaboradores Envolvidos Ana Paula Andrade Angiole 

Nº Alunos Envolvidos  15  discentes do 7º e 8º períodos  

Breve resumo da Atividade Os estagiários do Projeto de extensão Responsabilidade 

Social, que atua no ambito da Fazenda da Esperança 

participaram da Roda de Conversa sobre a Fazenda da 

Esperança com o objetivo de proporcionar um espaço de 

reflexão, debate, orientação e  direcionamento  sobre os casos 

atendidos, compreendendo que a formação continuada dos 

estagiários é fundamental para construção do conhecimento 

para qualificação e melhoramento no processo de 

atendimento aos dependentes químicos, bem como qualificar 

a formação profissional. Uma sua vez que, proporciona aos 

participantes um novo olhar sobre a realidade social, ou 

melhor, forja nos mesmos uma mudança de paradigma 

quanto as refrações das expressões sociais que se configuram 

enquanto.   

 
 

 



PROJETO DE EXTENSÃO - SERVIÇO SOCIAL NO NÚCLEO 

DE PRÁTICAS JURÍDICAS - NPJ 

ATIVIDADE  AÇÃO SOCIAL MULHER EM FOCO 

Colaboradores Envolvidos Adriana Oliveira Azevedo; Gilmara Araújo, Danielle 

Benayon 

Nº Alunos Envolvidos 06  

Nº Beneficiados 46 

Breve resumo da Atividade A Ação social mulher em foco foi realizada na Delegacia 

Especializada de Crimes contra a mulher, com o objetivo 

de disponibilizar o serviço de atendimento social, 

psicológico e jurídico a mulheres vítimas de violência. Na 

semana da mulher foram realizados atendimentos 

sociojurídico as mulheres que utilizam os serviços da 

Rede de Proteção a mulher, sendo assistidos casos de 

divórcio, pensão de alimentos e guarda de filhos. 

Atendimento de 46 mulheres que possui perfil de baixa 

renda, escolaridade, e estão enfrentando problemas de 

violência de alguma natureza. 

 

ATIVIDADE 
ATENDIMENTO SOCIAL: AÇÕES EXTERNAS E 

INTERNAS DO NPJ 

Colaboradores Envolvidos Adriana Oliveira Azevedo; Gilmara Araújo. 

Nº Alunos Envolvidos 06  

Nº Beneficiados 438 

Breve resumo da Atividade O atendimento social realizado pelos estagiários de 

Serviço Social do NPJ tem como objetivo disponibilizar o 

serviço de atendimento social, psicológico e jurídico a 

comunidade localizada no entorno da Uninorte, bem 

como dos encaminhamentos realizados pelos órgãos 

públicos como: conselho Tutelar, Tefensoria Pública, 

Tribunal de Justiça e as Varas. Em 2016/1 o Serviço 

Social atendeu a demanda também na ação social 

realizada pela Igreja Evangélica Aliança com Deus. A 

igreja evangélica Aliança com Deus realizou na semana 

da Mulher ação social voltada ao atendimento de 

mulheres em situação de baixa renda moradoras do bairro.  

O NPJ participou de Ação Social organizado pela igreja 

católica de Santa Marta localizada no conjunto Terra 



Nova, por meio da disponibilidade do atendimento 

Sociojurídico as atividades foram conduzidas pelo 

Advogado Erivan de Souza Passos. 

 Os atendimentos totalizaram 438 atendimentos sociais 

realizados por meio entrevista social com uso de ficha 

social. 

 

 

 

 
Legenda: Ação de Cidadania realizada no Monte das 
Oliveiras em parceria com a SEJUSC. 

 
Legenda: Ação de Cidadania realizada no Monte das 
Oliveiras em parceria com a SEJUSC. 

 

 

 

Legenda: Ação de Cidadania realizada no Monte das 
Oliveiras em parceria com a SEJUSC. 

 
Legenda: Ação de Cidadania realizada no Monte das 
Oliveiras em parceria com a SEJUSC. 

 



 

 

 

Legenda: Ação de Cidadania comunidade Terra Nova – 
Cidade Nova. 

 
Legenda: Ação de Cidadania comunidade Terra Nova – 
Cidade Nova. 

 

 

 

Legenda: Ação de Cidadania comunidade Terra Nova – 
Cidade Nova. 

 
Legenda: Ação de Cidadania comunidade Terra Nova – 
Cidade Nova. 

 
 

 

 

 

Legenda: Ação de Cidadania realizada no Centro de 
Convivência do Idoso – CECI. 

 
Legenda: Ação de Cidadania realizada no Centro de 
Convivência do Idoso – CECI. 



 

 

 

Legenda: Ação de Cidadania realizada no Centro de 
Convivência do Idoso – CECI. 

 
Legenda: Ação de Cidadania realizada no Centro de 
Convivência do Idoso – CECI. 

 
 

 

 

 
Legenda: Ação Social na Agência de Desenvolvimento Local, 
localizado na Praça do Cajual no Prosamim - Morro da 
Liberdade 

 
Legenda: Ação Social na Agência de Desenvolvimento 
Local, localizado na Praça do Cajual no Prosamim - Morro 
da Liberdade 

 

ATIVIDADE ENCONTROS DE FORMAÇÃO ACADÊMCIA 

Colaboradores Envolvidos Gilmara Araújo – Assistente Social; Adriana Azevedo - 

Advogada 

Nº Alunos Envolvidos 14 estagiários do serviço Social  

Nº Beneficiados 24 

Breve resumo da Atividade O Serviço Social em parceria com o Direito e Psicologia 

desenvolveram um conjunto de encontros de formação 

acadêmica, totalizando 17 encontros. Dentre as atividades 

destaca-se as orientações par construção dos 

instrumentais de estágio supervisionado em Serviço 

Social, totalizando 20 orientações individuais e coletivas, 

o que possibilitou orientar os estagiários quanto a 

elaboração de instrumentais, atendimentos sociais, visitas 

domiciliares, bem como, planejamento das ações, e ciclos 

de palestras, as quais atenderam 183 participantes. 



Destaca-se outras atividades de formação:  

1. OFICINA SOBRE A IMPORTÂNCIA DO 

TRABALHO EM EQUIPE - O NPJ apresentou a 

importância do trabalho em equipe e através de debate 

com os estagiários de Serviço Social ressaltou que 

agrupar um conjunto de pessoas é desenvolver 

determinadas ações que visam um só propósito, um só 

objetivo. A realização de pesquisas e estudos coletivos 

através de grupos de discentes dos cursos de Psicologia, 

Serviço Social e Direito, aproximando-os das diferentes 

vertentes teóricas entorno de um objeto em comum. 

2. OFICINAS DE ESTUDOS 

INTERDISCIPLINARES - Os estudos realizados 

através das Oficinas interdisciplinares contribuíram para a 

melhoria da qualidade do atendimento ao usuário através, 

sendo estudado a partir das instruções teóricas da 

interdisciplinaridade, pois possibilitou a troca de 

conhecimentos de diferentes vertentes teóricas entre os 

discentes da área de Serviço Social, Psicologia e Direito 

 

 

 

 

Legenda: Oficina de Elaboração de Parecer Social  Legenda: Oficina de Elaboração de Parecer Social 

 

 

 

 



Legenda: Reunião com equipe da Monitoria do NPJ.  
Legenda: Equipe de Monitoras do NPJ: Ana Gleice, 
Maria de Nazaré, Elizangela Monteiro e Joyce Caroline. 

 

 

 
Legenda: Reunião Interprofissional: Equipes Serviço Social 
e Psicologia. 

 
Legenda: Reunião Interprofissional: Equipes Serviço 
Social e Psicologia. 

 

ATIVIDADE VISITAS DOMICILIARES 

Colaboradores Envolvidos Assistente Social Gilmara Araújo e Psicóloga Mariana 

Baldoíno. 

Nº Alunos Envolvidos 10 

Nº Beneficiados 17 

Breve resumo da Atividade Os estagiários da Psicologia e Serviço Social sob as 

orientações dos supervisores, realizaram 05 visitas 

domiciliares com objetivo de  averiguar as condições 

sociais e econômicas dos usuários, a fim de subsidiar 

através do Parecer Social as informações necessárias para 

dar andamento ao processo jurídico. Foram conhecidas 

diferentes realidades dos usuários que procuram os 

serviços jurídicos do NPJ, no entanto foi verificado a 

necessidade de outras necessidades dentro do eixo social e 

psicológico, relacionado a família do usuário. 

 

ATIVIDADE 
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE 

INTERVENÇÃO 

Colaboradores Envolvidos Gilmara Araújo, Adriana Azevedo 

Nº Alunos Envolvidos Osvaldo, Cristina e Karla. 

Nº Beneficiados 35 

Breve resumo da Atividade Colaborar para a formação acadêmica e profissional dos 

alunos dos Cursos de Serviço Social. 

A ação realizada parte da leitura da realidade, 



considerando o contexto nas suas várias expressões: 

social, político, ideológico, cultural, econômico, político. 

O projeto de intervenção para o(a) assistente social 

caracteriza-se em um caminho com as linhas gerais para o 

agir profissional. Deverá estar conectado com o projeto 

ético político da profissão, tendo subjacente a concepção 

teórico-metodológica. 

Pontua-se que esta ação tenha propiciado a leitura da 

realidade sobre as várias expressões: social, político, 

ideológico, cultural, econômico, político. 

 

 

 

 

Legenda: Oficina de Elaboração de Parecer Social  Legenda: Oficina de Elaboração de Parecer Social 

 



PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSIDADE ABERTA A TERCEIRA 

IDADE- UNATI/NORTE 

 

ATIVIDADE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS DISCENTES 

ESTAGIARIOS. 

 

Colaboradores Envolvidos Joselene Gomes de Souza 

Alunos beneficiados  13  

Comunidade/NºBeneficiados 13 a 20 Idosos do Prosamim Igarapé de Manaus 

Resultados As atividades de capacitação dos estagiários do curso de 

Serviço Social tiveram como objetivo capacitar os 

discentes para atuação junto aos usuários do (idosos do 

grupo “Vencedores). 

A formação profissional foi imprescindível para o 

desenvolvimento das ações juntos aos dementarios, ou 

seja, dos idosos que participam do grupo “Vencedores. A 

educação permanente faz parte do processo de 

construção técnico-operativa, processo esse que inicia 

na graduação e o estágio vem para aprimorar esse 

conhecimento, dessa forma, as reuniões e a capacitação 

com os estagiários concretiza a socialização do 

conhecimento e técnicas que contribuem para 

aprimorar a discussão o envelhecimento, assim como, a 

experiência acadêmica como um todo. 

Diante do exposto as atividades de capacitação 

ocorreram da seguinte forma: treinamento para 

preenchimento de questionário socioeconômico; 

Construção de instrumentais de estagio; 

Elaboração do projeto de intervenção; 

A importância da oralidade; 

A importância da postura e linguagem profissional; 

Elaboração de relatórios e a importância da escrita; 

Equipe de trabalho, como trabalhar em equipe; 

Estas formações subsidiaram o desenvolvimento das 

atividades do semestre e qualificaram as ações das 

alunas/ professor: Melhoramento da organização; 

Amadurecimento dos trabalhos desenvolvidos em 

equipes; Reflexão e compromisso com a postura 

profissional; Organização e planejamento das 

atividades; Elaboração e de 03 projetos para escrever 

artigos para apresentação na jornada de Serviço Social 

 
 



   

Legenda: Visita para convidar os idosos para o retorno das 
atividades 

 Legenda: Elaboração de cronograma de atividades 

 
   

Legenda: Correção do Pie  Legenda: Palestra com o Conselheiro do Idoso 

 

 

 

 Legenda: Reunião das estagiárias para elaboração de 
atividades 

 
Legenda: Reunião das estagiárias para elaboração de 
atividades 

 

 

  

 
 



 

 

 

Legenda: Visita para convidar os idosos para o retorno das 
atividades 

 
Legenda: Visita para convidar os idosos para o retorno das 
atividades 

 

 

 

 
 

Legenda: Elaboração de cronograma de atividades  Legenda: Elaboração de cronograma de atividades 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 
Legenda: Apresentação das novas estagiárias   Legenda: Apresentação das novas estagiarias  

 

 



 

 

 
Legenda: Correção do Pie  Legenda: Planejamento de atividades 

 

 

 

 
 
 

 
 

Legenda: Reunião com Conselho do Idoso  Legenda: Reunião com Conselho do Idoso 

 

ATIVIDADE  AÇÃO NO PROSAMIM ZICA DAY 05/05/16 

Colaboradores Envolvidos Ana Paula, Professora Joselene Gomes, Professora Erica 
Lima e todas as estagiárias do projeto de extensão 

Nº Alunos Envolvidos  40   
Nº Beneficiados 100 
Breve resumo da Atividade A ação social no Prozamim desenvolvida em parceria com 

os projetos de extensão do curso de Serviço Social, 
objetivou mobilizar a comunidade e os acadêmicos sobre 
o mosquito Aedes Aegipty. A atividade foi realizada por 
meio de distribuição de folder informativo e adesivos 
para carro, dentro da universidade para os professores e 
discentes e na comunidade do Prosamim, visita as 
residência e orientação dos moradores a respeito dos 
cuidados e prevenção ao Zica Vírus. 
A atividade enfatizou a importância de se proteger contra 
os mosquitos, mostrando o que pode ser feito para 
amenizar esse problema e revelar possíveis soluções para 
o combate contra o mosquito. Pois, compreende-se que a 
comunidade sensibilizada pode contribuir para o 



enfrentamanto das doenças transmitidas pelos mosquico. 
A atividade possibilitou a percepção por parte dos alunos 
envolvidos a e contribuído com a questão; 
A possibilidade de os alunos trabalharem em ações 
coletivas com outros alunos. 
 

 

 

 

 
 

Legenda: Mobilização contra o mosquito Aedes Aegypti   Legenda: Mobilização contra o mosquito Aedes Aegypti 

 

ATIVIDADE 
REUNIÃO NA SEDE DE SUSTENTABILIDADE DO 
PROSAMIM-MANAUS 

Colaboradores Envolvidos Jorge Wagner (Presidente do Conselho Estadual do Idoso) 
Professora Joselene Gomes de Souza 

Nº Alunos Envolvidos  13 alunas  
Nº Beneficiados 33 
Breve resumo da Atividade O projeto Unati realizou reunião junto a equipe do 

Prosamim com o intuituo de informar e planejar as 
atividades do semestre de forma coletiva, vista que 
passou ser uma exigencia da gerencia do Prosamim. 
As reuniões foram necessárias para tentar envolver os 
idosos e alunas nas atividades que seriam desenvolvidas; 
13 estagiarias participatam ativamente do processo de 
planejamento, elaboração e monitoramento das ações; 
20 idosos participando do planejamento, decidindo o que 
deveria ser realizados, participando das dinâmicas de 
grupos, se sentindo valorizados e respeitados; Construção 
de parcerias com o Conselho do Idoso; Os idosos 
passaram a conhecer mais o trabalho do Conselho 
Estadual do Idoso. 



 

 

 
 

Legenda: Aplicando questionário sócio econômico  Legenda: Aplicando questionário sócio econômico 

 

 

 

 
 

Legenda: Aplicando questionário sócio econômico   Legenda: Aplicando questionário sócio econômico  

 

 

 

 Legenda: Equipe do conselho do idoso, estagiárias e grupo 
os vencedores 

 
Legenda: Equipe do conselho do idoso, estagiárias e grupo os 
vencedores 

 



 

 

 
 Legenda: Idosos participando da reunião do conselho  Legenda: Idosos participando da reunião do conselho 

 

 

 

 
 

Legenda: Reunião com o Conselho do Idoso  Legenda: Reunião com o Conselho do Idoso 

 

ATIVIDADE DANÇA COM OS IDOSOS DO PROSAMIM 

Colaboradores Envolvidos Juliano Yeltsin Souza de Miranda 
Nº Alunos Envolvidos  13 alunas  
Nº Beneficiados 15 idosos 
Breve resumo da Atividade O projeto Unati em parceria com a equipe do Prosamim, 

buscaou trabalhar o condicionamento físico e a 
autonomia dos idosos. 
As aulas de danças objetivaram incentivar os idosos a 
praticar de atividades físicas. Assim, 13 alunas 
participando ativamente da planejamento, execução e 
monitoramento da atividade; 15 idosos aprendendo 
sobre a importância do alongamento, da alimentação 
saudável e da importância das atividades físicas; 15 
idosos dançando e desenvolvendo a capacidade de física; 
15 idosos construindo sua autonomia 

 



 

 

 
 
 

Legenda: Reunião com idosos para falar sobre a 
importância da educação física   

 
Legenda: Professor de educação, explicando a importância da 
educação física na vida do idoso  

 

 

 

 
 

Legenda: Festa de encerramento das atividades  Legenda: Festa de encerramento das atividades 

 

 



CURSOS E EVENTOS DO CURSO DE SERVIÇO 

SOCIAL 

 

ATIVIDADE Palestra sobre a violência contra a pessoa idosa 

Colaboradores Envolvidos Joselene Gomes de Sousa 
Nº Alunos Envolvidos  11 estagiárias do projeto  
Nº Beneficiados 48 
Breve resumo da Atividade O projeto Unati realizou palestra sobre Violência contra 

o idoso. A atividade contou com a participação da  
delegada da delegacia do idoso. O evento foi significativo, 
pois possibilitou a capacitação de alunos do curso de 
Serviço Social, bem como dos estagiários no processo de 
defesa dos direitos dos idosos conforme estabelece o 
Estatuto do Idoso. 

 

 

 

 
 
 Legenda: Palestra sobre a violência contra a pessoa idosa 

com a presença da delegada da delegacia do idoso 
 

Legenda: Palestra sobre a violência contra a pessoa idosa com 
a presença do conselheiro do conselho nacional da pessoa 
idosa 

 

 

 

 
 
 Legenda:  Educação física com os idosos  Legenda: Educação física com os idosos 

 



 

Atividade 

Formação acadêmica e profissional – revisitando o 

debate sobre Educação Ambiental e Sustentabilidade 

 

Colaboradores Envolvidos Silvia Bezerra da Silva / Lucio Toscano 

Alunos envolvidos 60 

Resultados / impactos da atividade A atividade teve como objetivo promover uma palestra 

com o tema da Educação Ambiental e Sustentabilidade, 

com a finalidade de despertar o desenvolvimento de 

competências e habilidades necessárias para a prática 

profissional do acadêmico do curso de Serviço Social.Os 

discentes apresentaram suas dúvidas quanto a temática 

trabalhada. Vários questionamentos foram levantados e 

esclarecidos na roda de conversa após a aula expositiva. 

  

 

 

Atividade 

Curso: Instrumentalidade e instrumentos técnicos o 

serviço social 

Colaboradores Envolvidos  Maria Francenilda Gualberto de Oliveira / Sílvia Bezerra 

da Silva 

Alunos envolvidos  18 (Projeam) 

Alunos beneficiados  53 (diversas turmas) 

Resultados O curso Instrumentalidade e instrumentos técnicos o 

serviço social teve como Instrumentalizar os discentes de 

Serviço Social e áreas afins acerca dos pressupostos que 

fundamentam a instrumentalidade no Serviço Social; 

Exercitar a construção de instrumentais técnicos 

operativos do Serviço Social (entrevistas, ficha social, 

relatórios de visita e parecer social).Aula expositiva e 

dialogada; construção de instrumentais; exposição e 

dinâmica prática. 

A questão da instrumentalidade no exercício profissional 

do  

assistente social a princípio aparenta ser relativo apenas 

aos instrumentos de trabalho do profissional, porém, nesta 

atividade foi apresentado a complexidade que se é 

trabalhar com a instrumentalidade na profissão. Os alunos 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Palestra sobre Educação Ambiental e Sustentabilidade realizada 
em sala de aula na turma SSM0701, sala 11102: horário das 12  hs as 
18:00 hs 
Fonte: banco de dados PROJEAM 2016/01 

 

Legenda: Palestra sobre Educação Ambiental e Sustentabilidade 
realizada em sala de aula na turma SSM0701, sala 11102: horário das 
12 , hs as 18:00 hs 
Fonte: banco de dados PROJEAM 2016/01 



apresentaram suas fragilidades na compreensão do tema e 

que a partir de então perceberam que a instrumentalidade 

no exercício profissional se refere não ao conjunto de 

instrumentos e técnicas, mas também a uma determinada 

capacidade ou propriedade constitutiva da profissão. 
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Legenda: Curso: Instrumentalidade e instrumentos técnicos o 

serviço social - realizada dia 18/06/16 no horário de 08h às 

18h. 

Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/1 

 

Legenda: Curso: Instrumentalidade e instrumentos técnicos o 

serviço social - realizada dia 18/06/16 no horário de 08h às 

18h. 

Fonte: Banco de imagem Projeam 2016/1 

 

 

 

ATIVIDADES DE LABORATÓRIO NO CURSO DE SERVIÇO 

SOCIAL 

 

 

Atividade VISITA TÉCNICA NO MUSEU DO SERINGAL 

Colaboradores Envolvidos Ana Paula Angiole 

Alunos envolvidos  24 

Resultados O curso de Serviço Social realizou visita técnica no 

Museu do Seringal.  A atividade é realizada com as 

turmas de 1º período com o objetivo de proporcionar a 

estes a compreensão do processo de expansão do capital e 

os impactos do contexto Amazônico.  

 

 



   

Legenda:Visita Técnica no Museu do Seringal  Legenda: Visita Técnica no Museu do Seringal 

 

 

Atividade VISITAS TÉCNICAS 

Colaboradores Envolvidos Joselene Gomes de Sousa 

Alunos envolvidos  32 

Resultados O Curso de Serviço Social desenvolveu a partir da 

disciplina de Práticas um conjunto de visitas técnicas nos 

espaços sócio-ocupacionais do assistente social. As 

visitas foram realizadas: na Delegacia do Idoso, Centro de 

Convivência da  Família e nas comunidades rurais São 

João e Paricatuba. No decorrer das atividades os 

estudantes assistiram palestras sobre o processo de 

trabalho do assistente social nos respectivos locais de 

atuação. A atividade buscou a aprendizagem dos alunos, 

no sentido dos mesmos apreenderem a realidade do 

cotidiano da prática profissional, pois o momento das 

visitas foi oportuno para realizar a relação teoria e prática. 

Nas comunidades São João e Paricatuba foi possível 

identificar as fragilidades da oferta de serviços sociais 

como saúde, energia, saneamento, infra-estrutura e 

educação, fragilidades essas que despertaram no aluno a 

importância do assistente social atuar no fortalecimento 

da organização comunitária para o processo de 

reivindicação dos direitos sociais. 

 

  



   

Legenda:visita Técnica na Delegacia do idoso  Legenda: visita Técnica na Delegacia do idoso 

 

   

Legenda: visita Técnica na Delegacia do idoso  Legenda: visita Técnica na Delegacia do idoso 

 

   

Legenda: visita Técnica na Delegacia do idoso  
Legenda: visita Técnica no Centro de Convivencia da 
Família – A assistente Social Fernanda Ramos 
apresenta o trabalho no Centro 

 

  

  

  



   

Legenda: visita Técnica no Centro de Convivencia da 
Família – A assistente Social Fernanda Ramos 
apresenta o trabalho no Centro 

 
Legenda: visita Técnica no Centro de Convivencia da 
Família – A assistente Social Fernanda Ramos 
apresenta o trabalho no Centro 

 

   

Legenda:Visita Técnica na comunidade rural São João 
na estrada AM 110  

Legenda: Visita Técnica na comunidade rural São João 
na estrada AM 110 

 

   

Legenda:Visita técnica na comunidade de Paricatuba  Legenda: Visita técnica na comunidade de Paricatuba 

 

 

  

 
 

 
 



 

Atividade ENCONTRO  

Colaboradores Envolvidos Maria Fracenilda Gualberto de Oliveira 

Alunos envolvidos  32 

Resultados O I Encontro de Monitoria teve como objetivo apresentar 

o processo de desenvolvimento das atividades da 

monitoria, destacando a importância da monitoria no 

processo de formação do estudante de Serviço Social. A 

atividade foi organizada pela equipe de monitoras que 

realizavam estágio na monitoria. O encontro foi 

significativo considerando que possibilitou o 

conhecimento da atividade da monitoria. 

 

 

 

 

 

 

   

Legenda: I encontro de Monitoria do Curso de Serviço 
Social  

Legenda: : I encontro de Monitoria do Curso de 
Serviço Social 

 

 
 


