CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D´ÁVILA
NÚCLEO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
Formulário para Registro de Projetos de Extensão Universitária

Ano 2018
Título do Projeto: UNIFATEA EM AÇÃO - Programa Escola da Família 2018 – Escola
Arnolfo de Azevedo
Tipo de Projeto:
Projeto novo ( )

Projeto em continuidade ( x )

Outros ( ) Visita

Curso / Núcleo: NEXT – Relações Comunitárias; Enfermagem; Pedagogia; Letras.

Centro Universitário Teresa D’Ávila - UNIFATEA – LORENA – SP
Avenida Peixoto de Castro, 539 – CEP 12606-580 – Vila Celeste – Lorena / SP
Telefone: (12) 212422830
E-mail: secretaria_fatea@fatea.br

O programa Escola da Família proporciona a abertura de escolas da Rede Estadual de
Ensino, aos finais de semana, com o objetivo de criar uma cultura de paz, despertar
potencialidades e ampliar os horizontes culturais de seus participantes.
Reunindo profissionais da Educação, voluntários e universitários, o Programa oferece às
comunidades paulistas atividades que possam contribuir para a inclusão social tendo como
foco o respeito à pluralidade e a uma política de prevenção que concorra para uma qualidade
de vida, cada vez melhor.
Cada escola organiza as atividades dentro de 4 eixos: Esporte, Cultura, Saúde e Trabalho.
Diante dessa premissa o UNIFATEA dentro da extensão universitária vem buscando contribuir
nessa politica de prevenção, levando dentro dos eixos apresentados atividades que alcancem
os resultados esperados.
O evento foi realizado na escola estadual Arnolfo de Azevedo, das 9:00 ás 12:00 hora.
Oferecendo pelo curso de Enfermagem oficina de lavagem das mãos, aferição de pressão e
orientação de cuidados de higiene para jovens.

Objetivo Geral: Contribuir com atividades que possam oportunizar aos graduandos o exercício
na busca da politica do programa Escola da Família.

Objetivos Específicos: Interagir com o programa Escola da Família; Contribuir com ações
educativas; Oportunizar aos alunos de graduação vivencias educativas.

Metodologia: Cada curso desenvolveu atividades práticas para que os alunos e visitantes
pudessem vivenciar experiências. A metodologia foi por meio de oficinas.

Coordenador do projeto: Coord. Prof. Me. Ana Beatriz Morita
E-mail do coordenador: enfermagem@fatea.br
Alunos: enfermagem.

Grandes Áreas de Conhecimentos Abrangidas pelo projeto:
( ) Ciências Agrárias e Veterinárias
(x ) Ciências Biológicas e Fisiológicas
(x) Ciências Humanas
(x) Ciências Sociais Aplicadas
( x ) Ciências da Saúde
( ) Engenharias
( ) Linguística, Letras e Artes

Áreas Temáticas:
( x ) Comunicação
( x ) Cultura
( ) Direitos Humanos e Justiça
( ) Educação
( ) Meio Ambiente
( ) Saúde
( x ) Tecnologia e Produção
( ) Trabalho

Beneficiário / Clientela: 220
Equipe envolvida na execução:
( 3 ) Número de docentes
( ) Número de graduandos bolsistas
( 12 ) Número de graduandos não bolsistas
( ) Técnicos
( 6 ) Externos

Categoria do Projeto: ( ) Temporário
Período de Realização: Abril de 2018
Instituições Parceiras: Escola Arnolfo de Azevedo

( x ) Permanente

Cronogramas: Dia da visita

Avaliação de Resultados:

Produtos Acadêmicos gerados (pesquisa, leituras, documentários, relatórios, artigos,
entre outros):

Total de Pessoas Beneficiadas: 170

FOTOS:

