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Apresentação
Este é o Balanço Social de 2017.

Reitoria

Aqui estão as principais ações de
interesse social que a Universidade
realizou junto às comunidades
durante o ano passado.
São números, descrição e detalhes das
atividades que foram desenvolvidos
pela Instituição com grande alcance
social.
Formalmente, a URI atua no Ensino,
Pesquisa e Extensão. Porém, como
Instituição Comunitária, a URI
desencadeia uma série de ações
beneficiando diretamente milhares
de pessoas.
Este olhar social acaba se traduzindo
em projetos, atenções e ações, através
das áreas de conhecimento. Em
2017 foram mais de 90 mil pessoas
beneficiadas.
Em alguns casos a Universidade firmou
parcerias com órgãos ou agentes
públicos e instituições privadas.
Em mais um ano de dificuldades
econômicas,
com
reflexos
na
sociedade, as populações mais
necessitadas mereceram a nossa
atenção criteriosa.
Todos que se empenharam para
a continuidade desta atenção,
atendendo aos valores que estão
na Missão e na Visão da URI, que
contemplam ações de solidariedade
e de integração comunitária, tem
o reconhecimento e a gratidão da
Universidade.

BALANÇO SOCIAL 2017 URI
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Missão
A Universidade
Regional
Integrada do
Alto Uruguai
e das Missões
tem como
missão formar
pessoal ético
e competente,
inserido na
comunidade
regional, capaz
de construir o
conhecimento,
promover
a cultura, o
intercâmbio,
a fim de
desenvolver
a consciência
coletiva na
busca contínua
da valorização
e solidariedade
humanas.

Visão
Ser reconhecida
como uma
Universidade
de referência,
que prima pela
qualidade,
ação solidária,
inovação e
integração com
a comunidade.

BALANÇO SOCIAL 2017 URI
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Princípios de
Ética
A postura ética deverá acompanhar as ações
dos dirigentes da Universidade, bem como
orientar as relações pedagógicas na Instituição.
Corresponsabilidade
A parceria na administração solidária da
Universidade implica a observância das
decisões colegiadas,
em um processo
democrático que imprima caráter participativo
nas ações e que envolva os segmentos da
comunidade, universitária e civil, em um
compartilhar de responsabilidades.
Formação e desenvolvimento humano
competente
A Universidade busca melhorar a qualidade
de suas ações, notadamente no Ensino, na
capacitação docente, nas relações humanas e
no desenvolvimento humano, acadêmico, e na
qualificação das pessoas.
Inovação
A URI está aberta a mudanças e inovações
científicas, tecnológicas e culturais e deverá
ser capaz de responder, de forma rápida e
criativa, às exigências da sociedade atual e da
universalização do Ensino, visando a formar
profissionais empreendedores e criativos.
Compromisso regional
A URI, comprometida com a realidade, busca
a integração com sua Região. Considerando
as
diversidades
regionais,
identifica
necessidades, responde a demandas, cria
situações de participar da/na vida regional.
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Gestão

Prioridades
1 - Reafirmação
da missão, dos objetivos, das metas e dos
compromissos da Instituição.
2 – Ampliação
das políticas para o Ensino, a Pesquisa, a
Pós-graduação, a Extensão e os intercâmbios
nacionais e internacionais.
3 – Consolidação
de
compromissos
decorrentes
responsabilidade social.

da

4 - Fortalecimento
da comunicação da URI com a comunidade.
5 – Atenção
às políticas de pessoal: qualificação dos
recursos humanos docentes e administrativos.
6 – Manutenção e qualificação
das políticas de organização e gestão da
Instituição.
7 – Modernização e ampliação
da infraestrutura física das diversas Unidades.
8 – Consolidação e aperfeiçoamento
do processo de Planejamento e Avaliação
institucionais
9 – Aperfeiçoamento
das políticas de atendimento a estudantes e
egressos.
10 – Busca de novas estratégias
das políticas de sustentabilidade financeira.

BALANÇO SOCIAL 2017 URI
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Caracterização da URI
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INTEGRAÇÃO ENTRE ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO
A URI continua a sua busca pela qualidade e excelência em Ensino, Pesquisa
e Extensão acadêmica e comunitária, articulando essas três dimensões em
todas as modalidades de atuação, com incentivo à inovação, à Educação, ao
empreendedorismo e à formação cidadã.
Ensinar, no contexto da URI, é criar as possibilidades para a produção e a
construção do conhecimento pelo professor e pelo acadêmico.
A centralidade do Ensino está no acadêmico. No Ensino, enfatizam-se novas
formas de aprender, criar e construir conhecimentos, desenvolver habilidades e
competências científicas e culturais, artísticas e profissionais. Mas, sobretudo,
competências e qualidades humanas e sociais. Objetiva-se uma formação global
e com uma visão mais abrangente da ciência, do entorno social e do campo de
atuação profissional.
Freire (1994:37) diz que “Educar é, substantivamente, formar” transformar,
por conseguinte, a experiência educativa em mero treinamento técnicocientífico e profissional seria, na concepção freireana, “amesquinhar o que há de
fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu caráter formador”.
Todos os cursos oferecidos possuem um Projeto pedagógico que privilegia
nos estudantes o desenvolvimento de competências éticas, pessoais, profissionais,
de comunicação em suas relações sociais, além da cidadania e do voluntariado,
incentivado e praticado, continuamente, em centenas de Projetos comunitários,
sociais e de meio ambiente.
A Pesquisa, definida como princípio científico e educativo, constitui-se
no desafio essencial da Universidade e da Educação nos tempos atuais. Ela é a
matéria-prima do Ensino e do conhecimento. Como princípio educativo, perfaz
um dos esteios essenciais da Educação Emancipatória, que é o questionamento
sistemático crítico e criativo da realidade. A Educação não pode, por conseguinte,
prescindir da Pesquisa como forma de construir conhecimento e fazer ciência.
Nessa perspectiva, incentiva e amplia, significativamente, a produção
científica, intelectual, cultural e artística de docentes e discentes, por meio da
publicação de trabalhos resultantes, prioritariamente, de atividades de Pesquisa e
Extensão de relevância social, regional e nacional.
Também considera a Iniciação Científica como elemento de dimensão
fundamental, para despertar o surgimento de novos talentos para a Pesquisa e a
Docência. Investe em bolsas de Iniciação Científica e em auxílio a Pesquisadores,
priorizando linhas de Pesquisa pré-definidas pelos respectivos Departamentos,
que evidenciem relevância acadêmica, científica e social, com enfoque prioritário
em temas e problemas regionais.
A implementação de programas de Pós-graduação stricto sensu e a
reestruturação de cursos de Pós-graduação lato sensu dão sustentabilidade para
a Pesquisa, consolidam os grupos de Pesquisa nas diferentes áreas e reafirmam
BALANÇO SOCIAL 2017 URI
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linhas claramente definidas.
A Extensão constitui uma dimensão e função imanente e integrante do ser
e do fazer universitário. Como atividade institucional, está associada e integrada
ao Ensino e à Pesquisa, de forma inseparável. A Extensão traduz, concretiza e
mediatiza políticas e diretrizes de integração.
A Extensão tampouco tem um significado e/ou conotação assistencialista,
nem se confunde com mera pressação de serviços. As ações e atividades de
Extensão, na URI, são uma via de mão dupla. Não são “para” a comunidade, mas
“na” e “com” a comunidade. A Extensão estimula ações de iniciativa e participação,
de solidariedade e cooperação; envolve cultura, reitera o espírito comunitário
inspirado no trabalho, na união e na luta legada pelos imigrantes e missioneiros.
Em seus 25 anos, completados em 2017, a URI fortaleceu o investimento
em tecnologia de apoio ao estudantes e à comunidade, em modernização de
seus Câmpus, em Pesquisa, em acordos acadêmicos nacionais e internacionais
e em capacitação permanente de seus docentes, transformando-se em uma
Universidade de vanguarda nos múltiplos aspectos de suas atividades.
A seguir, alguns aspectos de cada uma das três dimensões, pilares da
Universidade.

Dimensão Institucional
URI em Números
A URI desenvolve uma política de recursos humanos coerente com seus
objetivos institucionais. Assume o compromisso permanente com a valorização
das pessoas, incorporando o conceito de IES comunitária que lhe dá base histórica
para inserção social, para liberdade de expressão, sem discriminação de qualquer
natureza, comprometida, permanentemente, com a busca da paz, conforme
Essabelecido em seus princípios de organização.
Câmpus

06

Departamentos

08

Coordenadores de Área do Conhecimento

30

Coordenadores de Curso

86

Cursos de Graduação

31

Opções de Oferta

93

Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu

46

Opções de Oferta

52

Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu
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7 Mestrados
2 Doutorados

ENSINO - NÚMERO DE DISCENTES

NÍVEL

Alunado

Graduação (1º semestre)

12.745

Graduação (2º semestre)

11.656

Pós-graduação Lato Sensu

921

Pós-graduação – Stricto Sensu

287

Escola de Educação Básica

2.230

ENSINO DE GRADUAÇÃO

Cursos
Opções de oferta
Número de alunos

Vestibular 01/17

Número de alunos

Vestibular 02/17

Concluintes

1° semestre

12.745

Vagas

4.820

Candidatos Inscritos

4.050

Relação Candidato/
vaga

0,84

2° semestre

11.656

Vagas

330

Candidatos Inscritos

292

Relação Candidato/
vaga

0,88

1° semestre/2017

694

2° semestre/2017

1.393

PÓS-GRADUAÇÃO

1. Alunos de Pós-Graduação

Lato Sensu

921

Stricto Sensu

287

2. Cursos
46

Lato Sensu
Stricto Sensu

Mestrados

07

Doutorados

02
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ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Número de Escolas
Total de Alunos

06
2.230

Pesquisa
A Pesquisa, definida como princípio científico e educativo, constitui-se no desafio
essencial da Universidade e da Educação nos tempos atuais. Institucionalizada
pelo Par. 438.03/CUn/96, é a matéria-prima do Ensino e do conhecimento. Como
princípio educativo, é uma das bases da Educação Emancipatória, ou seja, o
questionamento crítico e criativo da realidade.
As políticas de Pesquisa da URI preveem o desenvolvimento de Pesquisas
de qualidade pela qualificação de grupos de excelência, incentivo à Pesquisa
multidisciplinar, transferência de tecnologia, divulgação da produção, integração
entre Pesquisa, Ensino de Graduação e Pós-Graduação e Extensão.
Na URI, a responsabilidade pela regulamentação, gestão e avaliação
da Pesquisa envolve a PROPEPG, o CIAP – Comitê Institucional de Avaliação da
Pesquisa, o CEP – Comitê de Ética em Pesquisa, o CEUA – Comissão de Ética no uso
de Animais, os Grupos de Pesquisa, os Departamentos, as Direções de Câmpus e
os pesquisadores.
Projetos PROBIC/
FAPERGS
Projetos PROBITI/FAPERGS
Projetos PIBIC/CNPq
Projetos PIIC/URI
Projetos PROBIC/URI
Projetos REDES
Projetos URI/ MEMÓRIA
Grupos de Pesquisa
Projetos PIBITI/CNPq
Projetos PIBIC_EM/CNPq
Projetos PIIT/URI
Projetos PIIC/EM/URI

14
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19
05
31
232
03
28
05
90
05
57
29
02

Extensão
A Extensão é vista como uma forma de interação Universidade-comunidade em um
processo educativo, cultural e científico que articula Ensino e Pesquisa, de forma
harmônica, e Essabelece ação transformadora na relação de troca de informações
e saberes. Dessa forma, as políticas de Extensão, na URI, envolvem criar condições
para a formação de cidadãos capazes de integrar-se a ações que promovam
o desenvolvimento sustentável da comunidade, difundindo e transferindo
conhecimentos. O estudante integra o saber acadêmico com a realidade social;
descobre, aprende e ensina para construir um mundo melhor.
A Extensão, na URI, executada de forma coerente e articulada com os
objetivos e a missão da IES, centra suas atividades ao desenvolvimento local e
regional autossustentável, à integração com a sociedade, à valorização da cultura
e das manifEssações regionais, à sua difusão pelos meios de comunicação e ao
investimento em ações solidárias. As atividades estão voltadas para oito áreas
temáticas: Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio
Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção, e Trabalho.
Inseridos nas temáticas, são desenvolvidos diversos Programas e Projetos
de Extensão, coordenados pela PROPEPG, com auxílio do CIAPEx – Comitê de
Avaliação de Projetos de Extensão.
330
599
96.927
76
36
73
537
408
1.435
1.053
249

Projetos de Extensão
Eventos de Extensão
Pressação de Serviços (público atendido)
Bolsas de Extensão
Projetos de Ação Social
Livros
Artigos em Periódicos
Artigos em Revista e Jornais e Anais
Resumos
Trabalhos Completos
Capítulos de Livros
Participação em Atividades/Eventos
Internacionais

222

B I B L I O T E C A S E L A B O R AT Ó R I O S

Acervo Total das Bibliotecas
Exemplares (livros, periódicos,
videos, DVDs, CDs)

565.071

BALANÇO SOCIAL 2017 URI
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Área Física Construída

7.431,15m

Laboratórios
Número de Laboratórios
Área Física dos Laboratórios

394
35.403,08m

C O R P O D O C E N T E E T É C N I C O - A D M I N I S T R AT I V O

Total de Docentes do Ensino Superior

875

Total de Docentes da Escola de Educação Básica

209

Total de Técnicos-Administrativos

882

TOTAL

1.966

Recursos Humanos
Situação dos Recursos Humanos
Corpo Docente do Ensino Superior
Docentes por Titulação Acadêmica

TOTAL

Graduados Especialistas
Mestres
Doutores
TOTAL
Nº
%
Nº
%
Nº
%
Nº
%
Nº
%
01 0,11% 131 14,97% 525
60,00% 2018 24,92% 875 100,00%

Docentes por Câmpus e por Regime de Trabalho

TOTAL

16
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T Integral
Nº
%
332 37,94%
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T Parcial
Nº
%
152
17,37%

Horistas
Nº
%
391 44,69%

TOTAL
Nº
%
875 100,00%

A Universidade e suas Relações
Relação com seus Colaboradores
A URI oferece aos seus funcionários benefícios que abrangem o aperfeiçoamento
profissional, a Saúde, a segurança no trabalho, e outros, visando sempre ao bem-Essar
físico, psicológico, humano e social dos trabalhadores.
Relação com a Sociedade
Desenvolve, em parcerias, Projetos de promoção de inclusão social, nas áreas de
Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde,
Tecnologia e Produção, e Trabalho.
Engaja-se a políticas públicas sociais que demandem participação da sociedade.
Relação Acadêmica
A URI é um espaço de construção e reconstrução de conhecimentos. Os acadêmicos são
capacitados nas mais diversas áreas do conhecimento, recebendo um Ensino de qualidade,
oportunidades de Iniciação à Pesquisa e participam da Extensão e da cooperação inter
institucional.
Compromisso Social na URI
A URI nasceu como fruto de um ideal compartilhado. Seu compromisso social é um
elemento importante e estende a sua ação a diversas áreas, com um papel fundamental:
formar cidadãos.
Todas as atividades têm sido desenvolvidas, com especial competência, no sentido
de proporcionar melhor qualidade de vida no presente, maior satisfação, perspectivas e
possibilidades reais para o futuro.
Os Projetos de ação social, desenvolvidos pela URI, atendem aos seguintes passos:
1 - análise situacional;
2 - identificação da situação;
3 - metas;
4 - resultados;
5 - metodologia;
6 - recursos;
6.1- instalações físicas;
6.2- recursos materiais;
6.3- recursos humanos;
6.4- recursos financeiros.
7 - avaliação
BALANÇO SOCIAL 2017 URI
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SELO DE INSTITUIÇÃO SOCIALMENTE RESPONSÁVEL

O trabalho realizado em diversas áreas do conhecimento, sobretudo em ações de
engajamento social, conferiu à URI Erechim, pelo sexto ano consecutivo, a certificação do Selo Instituição Socialmente Responsável. A 13ª Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular é uma iniciativa da Associação
Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (ABMES).
Várias ações contribuíram para a renovação do título para a URI; dentre elas, os
Projetos de Extensão desenvolvidos pela Universidade com idosos, entidades assistenciais, comunidades indígenas, escolas municipais, entre outros. Essas iniciativas foram desenvolvidas por vários cursos, por meio de palestras, workshops,
treinamentos, atividades lúdicas e exposições. Campanhas institucionais como o
combate à Influenza H1N1, além das campanhas sociais promovidas pela Escola
de Educação Básica e iniciativas da Universidade como a exposição sobre a qualidade das águas da região também contribuíram para a premiação.
A certificação tem validade de um ano, o que corresponde a um ciclo da campanha.
Desse modo, a Universidade terá o selo conferido até outubro de 2018. O selo
comprova a toda a comunidade que a IES (Instituição de Ensino Superior) se preocupa com o bem-estar social e com o desenvolvimento sustentável da população
na qual está inserida.
A iniciativa, criada em 2005 com o Dia da Responsabilidade Social, tem o propósito de estabelecer uma ponte entre o setor acadêmico e a sociedade por meio de
ações voluntárias realizadas pelas IES nas áreas de Educação, Saúde, cultura e
BALANÇO SOCIAL 2017 URI
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meio ambiente, dentre outras, direcionadas para a sociedade. Participam da ação
tanto as instituições particulares – associadas ou não à entidade – como as públicas e também aquelas vinculadas ao Sistema “S”. Cada instituição cadastrada na
Campanha tem autonomia para definir a programação de atividades, bem como o
local de realização do evento.
1. Título do Projeto: Assistência Jurídica para Pessoas Hipossuficientes
Coordenadora: Simone Gasperin de Albuquerque
Descrição das Ações:
O Projeto viabiliza o acesso à Justiça para a população carente de recursos financeiros. O atendimento jurídico, prestado no âmbito do referido Projeto, é realizado
por duas advogadas que atuam no Núcleo de Prática Jurídica do Curso de Direito
da URI Erechim, localizado no térreo da URICEPP. O Projeto prevê, como condição
para o atendimento à população hipossuficiente, a comprovação de renda mensal
líquida familiar, igual ou inferior a três salários mínimos, mediante folha de pagamento e declaração de pobreza. O atendimento desse cidadão, que procura o acesso à Justiça gratuita, tem seu pleito encaminhado de acordo com o caso, buscando
a composição ou ajuizamento do feito nas ações cíveis e criminais, concretizando
outra das ações visadas pelo Projeto. Outra ação, desenvolvida pelo Projeto de
extensão assistencial, é encaminhar para o Centro de Psicologia Aplicada as pessoas que precisam superar ou amenizar os traumas advindos de um litígio judicial.
São desenvolvidas palestras, a título de esclarecimento dos direitos e deveres dos
cidadãos, destinados às entidades assistenciais da região, com datas agendadas
pelas entidades beneficiadas de acordo com suas necessidades.
Descrição dos Resultados Obtidos:
As pessoas que buscaram o NPJ, no decorrer do ano de 2017, foram informadas sobre o funcionamento da Justiça, quais eram os seus direitos e deveres, bem como
das entidades. Foi desenvolvida a noção de cidadão aos acadêmicos do Curso de
Direito da URI Erechim, por meio de realização e acompanhamento dos atendimentos, independentemente da condição social, sem discriminações. Foi prestada
uma assistência judiciária com qualidade às pessoas desprovidas de recursos financeiros, que não possuíam condições de arcar com as despesas do processo, sem
prejuízo próprio e de sua família. Foram encaminhadas ao Centro de Psicologia
Aplicada as pessoas que apresentavam problemas que, por suas peculiaridades,
exigiam atenção psicológica além da jurídica. Atendimento à comunidade carente foi prestado pelas advogadas no NPJ, acompanhadas pelos 769 (setecentos
e sessenta e nove) acadêmicos, matriculados nas disciplinas de Estágio de Prática
Jurídica I, II, III, IV e V, no ano de 2017, que estudaram e auxiliaram nos processos
ajuizados e nas informações prestadas.
Público-Alvo: Pessoas hipossuficientes de Erechim e Região Alto Uruguai Gaúcho
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 643
2.Título do Projeto: “Natal Feliz”- Curso de Administração
Coordenadores: Darci Luiz Kuiawinski e Leandro Márcio Langoski
Descrição das Ações:
Este Projeto tem a intenção de proporcionar às crianças com baixas condições fi-
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nanceiras a realização de seus pequenos sonhos, por meio de presentes oferecidos pelos acadêmicos e professores do Curso de Administração. Tais presentes
foram solicitados pelas crianças por meio de uma carta via Correios.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Tendo em vista que o Natal é uma importante data comemorativa e que, nesse
período as celebrações têm por costume a entrega de presentes para crianças,
momento marcado pela solidariedade, que aflora sonhos, sentimentos e aspirações de muitas crianças que veem no Papai Noel a possibilidade da realização
de seus desejos. Sabe-se que o papai Noel não passa de uma figura ilustrativa
e quem, realmente, contribui ao advento são os pais, padrinhos, familiares que,
muitas vezes, em virtude de dificuldades financeiras, não possuem a condição de
realizar tais desejos.
Um dos principais objetivos para a realização desse Projeto foi sensibilizar os
acadêmicos e os professores do Curso de Administração, para contribuirem através
de parceria com a empresa dos Correios em presentear crianças que escrevem cartas pedindo presentes para o Papai Noel e as deixam no Correio à espera desses.
A receptividade por parte dos acadêmicos foi expressiva. Ao todo, foram 112
cartinhas atendidas pelo Projeto, com os mais diversos tipos de pedidos, os quais
foram atendidos dentro da disponibilidade dos “padrinhos”, todos ligados ao Curso de Administração. No dia 08 de dezembro, os presentes e as cartinhas foram
entregues na agência dos Correios, no centro da cidade, que se encarregará de
fazer chegar aos destinatários os seus pedidos, fazendo com que o Natal seja um
momento de amor, congregação, gratidão e solidariedade.
Público-Alvo: 3 entidades: Projeto Recriando a Vida; Sociedade Fraternal Cantinho
da Luz; e APADA
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 112 crianças

3. Título do Projeto: Integração da Universidade com a Terceira Idade
Coordenadora: Ilza Kneib
Descrição das Ações:
Encontros semanais com as seguintes propostas teórico-metodológicas:
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Palestras temáticas, abrangendo as diferentes áreas do conhecimento, desenvolvidas pelos cursos de graduação e pós-graduação da URI - Câmpus de Erechim;
Oficinas, contemplando a qualidade de vida e o envelhecimento humano, bem
como atividades culturais, literárias, artísticas, físicas, espirituais e filosóficas;
Atividades lúdico-pedagógicas (oficinas múltiplas de cuidado) no campo da gerontologia;
Passeios e visitas com fins culturais, recreativos e de lazer;
Participação dos acadêmicos de cursos de graduação e pós-graduação, das áreas
de Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências da Saúde, Ciências Biológicas, Linguística, Letras e Artes, e Ciências Exatas e da Terra, Ciências Agrárias,
Engenharias e Ciência da Computação, tendo em vista a interface teoria e prática;
Estímulo à produção científica de docentes e discentes envolvidos, bem como criação literária das pessoas de terceira idade, estimulando a da memória;
Estímulo à participação e/ou organização em eventos sobre o envelhecimento.
Atividades Físicas voltadas à terceira idade, compreendendo: alongamento, camin-

hadas em locais apropriados, recreação, dança circular e relaxamento. As atividades se desenvolveram duas vezes por semana em sala ambiente e locais com
trilha para caminhada (Seminário Diocesano Nossa Senhora de Fátima);
Atividade de Hidroterapia – uma vez por semana. Local: URICEPP - Centro de Estágios e Práticas Profissionais da URI;
Momento de Celebração da Páscoa;
Reuniões semanais dos docentes envolvidos para planejamento e acompanhamento do Projeto.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Contribuiu para a melhoria das condições física, sociocultural, espiritual, ambi-
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ental e psicológica das pessoas de terceira idade, promovendo sua autoestima,
integração e participação efetiva na sociedade.
O Programa oportunizou a integração e a participação efetiva do grupo no meio
acadêmico, bem como no contexto social, integrando as várias área do conhecimento, oportunizando, ainda, a vivência intergeracional.
Aprofundando-se estudos e pesquisas sobre o envelhecimento na Universidade,
buscam-se iniciativas para responder a questões fundamentais quanto à qualidade de vida dos que envelhecem.
Público-Alvo: Pessoas de terceira idade oriundas da comunidade de Erechim
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 60
4. Título do Projeto: Arrecadação de Alimentos
Coordenação: Escola de Educação Básica
Descrição das Ações:
A Escola de Educação Básica da URI, mediante o Projeto Eco-Escolha, juntamente
com o Grêmio Estudantil, realizou a campanha de arrecadação de alimentos não
perecíveis para a Associação Filhos da
Natureza, com sede no Bairro Presidente
Vargas, em Erechim, que se dedica à reciclagem. A atividade mobilizou todos
os alunos do Ensino Médio e também fez
parte do Projeto Conecta URI Online, do qual a Escola participa.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Foram arrecadados 162 quilos de alimentos doados à entidade.
Público-Alvo: - Públicos da Escola envolvidos na ação social: Professores, Funcionários, Famílias e Alunos do Ensino Médio
- Entidades assistenciais de Erechim: Associação Filhos da Natureza
5. Título do Projeto: Páscoa – Arrecadação de Doces
Coordenação: Escola de Educação Básica
Descrição das Ações:
A ação de entrega dos ninhos sempre é precedida pela campanha de donativos,
envolvendo estudantes, famílias e professores. No ano de 2017, a arrecadação
de doces, para posterior confecção dos
ninhos, foi realizada no mês de março e
entregue nos dias 10 e 11 de abril nas
entidades.
Descrição dos Resultados Obtidos:
- Promover o protagonismo juvenil entre os alunos, especialmente os responsáveis pelo Grêmio Estudantil;
- Integrar a escola com a comunidade,
BALANÇO SOCIAL 2017 URI
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pelq distribuição dos donativos às instituições;
- Desenvolver a capacidade de relacionamento dos alunos, oportunizando momentos de solidariedade.
Público-Alvo: Entidades assistenciais de Erechim: Albano Frey, ARCAN, Creche
Mãezinha do Céu, Obra Santa Marta, Recriando pela vida, Reciclando pela vida,
ARFIN, Sociedade Fraternal Cantinho da Luz e Funcionários da Instituição
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 450
6. Título do Projeto: Recreio Solidário - Campanha do Agasalho
Coordenação: Escola de Educação Básica
Descrição das Ações:
O Recreio Solidário é um Projeto proposto pela Direção, Coordenação Pedagógica, CEAPPI e Professores da Escola,
organizado em parceria com o Grêmio
Estudantil. Na oportunidade, são realizadas atividades artístico-culturais, e
o lanche é colaborativo, também organizado pelo Grêmio Estudantil. A ação
sempre é precedida pela campanha
de donativos, envolvendo estudantes,
famílias e professores. Nesta edição,
realizada no dia 25 de maio, foi realizada a arrecadação de agasalhos.
Descrição dos Resultados Obtidos:
No ano de 2017, os donativos foram entregues a diferentes entidades assistenciais de Erechim, que apresentaram a demanda de agasalhos para o inverno.
Público-Alvo: Mitra Diocesana e Caritas
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 3000 peças
7. Título do Projeto: Recreio Solidário - Dia do Estudante - Arrecadação de Produtos de Limpeza, e Leite
Coordenação: Escola de Educação
Básica
Objetivos:
- Realizar a etapa do Recreio
solidário, com arrecadação de
produtos de limpeza, e leite;
- Promover o protagonismo juvenil entre os alunos, especialmente os responsáveis pelo Grêmio Estudantil;
- Integrar a escola com a comunidade, ao distribuir donativos às
entidades assistenciais que aten-
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dem, especialmente, a crianças e jovens;
- Desenvolver a capacidade de relacionamento dos alunos, oportunizando momentos de solidariedade.
Descrição das Ações:
O Recreio Solidário é um Projeto proposto pela Direção, Coordenação Pedagógica,
CEAPPI e Professores da Escola, organizado em parceria com o Grêmio Estudantil.
Na oportunidade, são realizadas atividades artístico-culturais, e o lanche é colaborativo, também organizado pelo Grêmio Estudantil. A ação sempre é precedida
pela campanha de donativos, envolvendo estudantes, famílias e professores. Nesta edição, alusiva ao Dia do Estudante, e realizada no mês de agosto, foram arrecadados produtos de limpeza e leite para entidades de Erechim.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Foram arrecadados 120 litros de leite e, aproximadamente, 200 unidades de
produtos de limpeza.
Público-Alvo: Creche Recriando a Vida e Obra Santa Marta
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 150
8. Título do Projeto: Espiral de Gerações
Coordenação: Escola de Educação Básica
Descrição das Ações:
O Projeto Espiral de Gerações é realizado junto à Sociedade Beneficente Jacinto Godoy - Lar dos Idosos de Erechim, e consiste na realização de oficinas
culturais e artísticas em diferentes momentos do ano letivo (nesse ano, nos
meses de agosto e setembro). A diversidade de temas e atividades trabalhados cativa, estimula e integra alunos, professores e idosos atendidos pela
entidade.
Descrição dos Resultados Obtidos:
O trabalho no Lar dos Velhinhos proporcionou, mais uma vez, satisfação, alegria
e aprendizado pela relação entre diferentes gerações, aliando a sabedoria
e a experiência de vida dos
idosos com a espontaneidade e
curiosidade dos
jovens.
Público-Alvo:
Sociedade Beneficente Jacinto Godoy – Lar
dos Idosos
Número de beneficiários atendidos
gratuitamente:
Aproximadamente
100
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9. Título do Projeto: A Inserção de Alunos do Ensino Médio de Erechim na Olimpíada Brasileira de Informática (OBI)
Coordenador: Neilor Avelino Tonin
Descrição das Ações:
Aulas regulares gratuitas de lógica,
algoritmos e programação para estudantes do ensino médio, com intuito de prepará-los para a Olimpíada Brasileira de Informática.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Na última edição, tivemos alguns
estudantes que se classificaram
para a segunda fase, e um estudante que conseguiu classificar-se para a última fase do evento.
Público-Alvo: Estudantes de Ensino Médio do município de Erechim
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: cerca de 20
10. Título do Projeto: Arquitetando Ideias - Caixa de Leite
Coordenadores: Sara Roesler e Darllan Fabiani da Silva Santos
Descrição das Ações:
Partindo do convite do Rotary Kids de Erechim, a respeito de uma parceria em
atividade social, o curso de Arquitetura e Urbanismo orientou a colocação de caixas de leite como revestimento em uma casa de família carente, na intenção de
minimizar problemas de insolação e climatização. A partir desse convite, e com
auxílio da comunidade, foram coletadas, higienizadas e cortadas caixas de
leite, e foram investigadas as possibilidades de fixação nas casas de madeira,
optando-se por grampeá-las no lado
externo das edificações.
Descrição dos Resultados Obtidos:
A possibilidade de ver executada na
prática uma proposta de melhoria,
referente ao conforto térmico do espaço interno de uma edificação, além
de trazer novos conhecimentos e experiência prática, também trouxe muita reflexão sobre o papel do Arquiteto
em sociedade e a contribuição de
pequenas atitudes na transformação
do mundo em que vivemos.
O profissional de Arquitetura e Urbanismo desempenha um papel relevante,
cuja atuação auxilia no desenvolvimento, reflexão e amadurecimento de
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propostas e ideias que têm muito a contribuir em sociedade, e os reflexos dessas
boas práticas podem ser percebidos, diretamente, pela comunidade e seu entorno
mediante pequenas ações.
Público-Alvo: Família carente
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 13 pessoas
11. Título do Projeto: Ação Social de Páscoa
Coordenador: Cristiano Vitorino da Silva
Descrição das Ações:
Arrecadação de doces e chocolates, entrega com distribuição de cachorros-quentes, bolos de chocolate e refrigerantes.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Foram montadas cerca de 100 sacolinhas com doces e distribuídas às crianças carentes dos Bairros Progresso, Cristo Rei, Poletto, São Cristovão.
Público-Alvo: Comunidade Carente da cidade de Erechim
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: Cerca de 100 crianças

12. Título do Projeto: Engenharia 24 Horas – O Desafio - 3ª Edição
Coordenadores: Cristiano Vitorino da Silva, Alexandre Reus Baroni, Suelen Cristina Vanzetto, Adilson Luis Stankiewicz, Geciane Toniazzo Backes, Raquel Lorensi,
Jardes Bragagnolo e Sara Roesler
Descrição das Ações:
Arrecadação de alimentos, na inscrição do evento.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Foram arrecadados cerca de 300 quilos de alimentos, distribuídos entre famílias
atendidas pelos Vicentinos, Cantinho Sublime, Corrente do Bem, grupos que visam
à atender famílias carentes da região.
Público-Alvo: Comunidade Carente da cidade de Erechim
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: Cerca de 40 famílias
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13. Título do Projeto: Jogos de Integração – III CONIGTI
Coordenador: Cristiano Vitorino da Silva
Descrição das Ações:
Arrecadação de brinquedos, novos e usados, na
inscrição do evento; entrega com distribuição de
cachorros-quentes, bolos
de chocolate e refrigerantes.
Descrição dos Resultados
Obtidos:
Foram montados kits de
presentes com os brinquedos doados e distribuídos a crianças carentes dos Bairros: Progresso, Cristo Rei,
Poletto, São Cristovão.
Público-Alvo: Comunidade Carente da cidade de Erechim
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 82 crianças
14. Título do Projeto: Natal Solidário 2017 - 4ª Edição
Coordenador: Cristiano Vitorino da Silva
Descrição das Ações:
Distribuição de cartinhas de crianças, arrecadadas em parceria com o Projeto MESA
BRASIL, do SESC, na Secretaria dos Cursos, no
Câmpus II e nas Coordenações dos cursos de
Engenharia de Alimentos e Educação Física,
no Câmpus I. Mais de trezentas pessoas contribuíram para a realização do evento, entre
apadrinhamento de cartinhas, doações e trabalho voluntário no sábado, 9, no Salão de Eventos da Universidade, das 9h às
16h. O transporte das crianças até ao local do evento contou com parceria da Trans
Demoliner, além do ônibus da Universidade.
Elas também participaram de brincadeiras em brinquedos infláveis, pinturas de
rosto e até futebol para os meninos.
Houve, ainda oficinas de Libras, com
o acadêmico de Arquitetura e Urbanismo da URI Erechim, Emerson Galli,
e de Grafite, com Felipe Rodrigues,
acadêmico de Design Visual da
UNOCHAPECÓ.
Foi oferecido um almoço com PL (pão
com linguiça), bolo de chocolate e
suco que completaram a felicidade
das crianças e seus familiares. Além
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dos presentes entregues às crianças,
cada família foi contemplada com
uma sacola básica que foi viabilizada
com a mobilização de muitas pessoas
que contribuíram com a campanha. O
Colégio Estadual Professor Mantovani
repassou ao Natal Solidário da URI todas as doações de alimentos, material
escolar, roupas e calçados arrecadados em campanha interna na Escola.
A Escola também se fez presente com
sua Banda Marcial. Além disso, o Mesa
Brasil, do SESC, auxiliou com a captação de cartinhas e a distribuição de alimentos
que sobraram para outras instituições. No total, foram arrecadados em torno de
1.200 quilos de alimentos.
Descrição Dos Resultados Obtidos:
Cumprindo a meta estabelecida, foram atendidas 353 cartinhas de crianças carentes da região. Os padrinhos foram professores, alunos e seus familiares, amigos
e funcionários da Universidade. O Pe. César Menegat, capelão da Universidade,
falou a todos os presentes sobre a verdadeira importância do Natal, ensinando às
crianças algumas canções natalinas e preparando a recepção ao Papai Noel que
recebeu cada uma das crianças com muita ternura e carinho.
Público-Alvo: Crianças e adolescentes atendidos, entre 0 e 12 anos de idade, do Lar
da Menina, de Getúlio Vargas, e Cantinho Sublime, de Erechim, além das Cooperativas de Reciclagem: Reciclando para a Vida; Reciclando a Favor da Natureza; Filhos da
Natureza; Reciclagem São Luiz; ARCAN; Cidade Limpa; e Cantinho Sublime.
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 353
15. Título do Projeto: Universidade Sem Limites em visita aos cursos do Departamento de Engenharia e Ciência da Computação – Câmpus II
Coordenadores: Neilor Avelino Tonin e Cássio Luciano Baratieri
Descrição das Ações:
15 de maio de 2017
O grupo foi recebido pelo coordenador do Curso, Neilor Tonin,
e os acadêmicos Jessica Dagostini, Elias Sartori, Gabriel Brock,
Lucas Bucior e Marcos Lima, que
organizaram um pequeno curso
com diversas atividades relacionadas à Ciência da Computação.
Eles apresentaram às participantes noções básicas de pesquisa na Internet e tecnologias recentes como os óculos de realidade virtual DK2,
visto que grande parte delas havia tido pouco ou nenhum contato com a tecnologia.
BALANÇO SOCIAL 2017 URI
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12 de junho de 2017
A atividade foi orientada pelos
professores do Curso e ministrada
pela técnica laboratorista, Marciele
Schwanke, e pelo acadêmico Lucas
Serrano. As alunas do Projeto assistiram a uma palestra, categorizando os diferentes tipos de materiais que compõem o lixo eletrônico, quando foram identificados os mais danosos
à Saúde humana e ao meio ambiente.
Confraternização com chá, sucos e cucas entre os professores, funcionárias e as
visitantes.
Público-Alvo: Senhoras do Projeto Universidade sem Limite da URI- Erechim
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: Cerca de 60
16. Título do Projeto: Prevenção do Câncer de Colo de Útero e de Mamas para Trabalhadoras em Empresas de Erechim
Coordenadora: Roseana Maria Medeiros
Descrição das Ações:
Um importante segmento em Atenção Básica à Saúde é o das mulheres trabalhadoras, devido a suas atuações em dupla ou tripla jornada de trabalho. A mudança
de cenário, particularmente na última década, força os profissionais de Saúde a
buscarem alternativas para a cobertura de Saúde desse grupo, considerando que
sua força de trabalho impede que essas mulheres agendem sua consulta, seus preventivos contra o câncer de colo de útero e de mamas junto às UBS. Essa demanda
reprimida tem sido palco para se criarem alternativas, pelas quais as mulheres
possam permanecer assistidas, acompanhadas e monitoradas, sem a necessidade
de deslocarem-se até a uma Unidade de Saúde e, depois, terem que recuperar
seu dia ou turno de atividade laboral junto à empresa. Pensando nessa nuance de
demanda reprimida, a Graduação em Enfermagem URI Erechim, a partir de 2013,
anualmente submete o Projeto de Extensão – Ação Social: Prevenção do Câncer de
colo de Útero e de Mamas para Mulheres Trabalhadoras em Empresas, aos editais
da URI, para, dessa forma, contribuir ética e socialmente e, em termos de Saúde,
para o atendimento aos grupos de trabalhadoras em empresas.
O ano de 2017 não foi diferente. Ainda em fevereiro daquele ano, a proponente/
coordenadora da Proposta contatou com a Secretaria Municipal de Saúde como o
faz desde 2013. Entretanto, nesse contato com a direção das Unidades de Saúde,
pelas quais se pode também mapear as necessidades reprimidas da coletividade,
foi solicitado por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Erechim, que se aguardasse até que o mesmo órgão se adequasse, em termos de recursos humanos, em
razão de mudanças de gestão municipal.
Ao mesmo tempo as empresas que, já há mais de três, se agendam (em ano anterior) para receberam o Projeto, começam a exercer também contato com a Secretaria Municipal de Saúde para que se viabilize logo a execução da Proposta.
Somente em julho de 2017, houve a liberação, e a Proposta iniciou em agosto por

30

URI

BALANÇO SOCIAL 2017

dar relevância à participação de acadêmicos do Curso como possibilidade de interação ativa junto às comunidades e como espaço que oportuniza a aprendizagem
no processo de formação profissional na dimensão extramuros.
As ações desenvolvidas em 2017 envolveram duas empresas: Cavaletti e Aurora –
unidade Aves.
A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou espéculos, fixadores, espátulas
Ayre, lâminas para microscopia, e a URI ingressou com a professora coordenadora,
onze acadêmicos de Enfermagem, previamente capacitados em Laboratório de Enfermagem, pelo coordenador do Projeto e deslocamento de mesas ginecológicas,
foco de luz, lençóis, papel descartável para cobertura de mesa ginecológica, luvas,
escadinha e biombos. As ações desenvolvidas encontram-se citadas abaixo:
- Contato e execução de atividades, em parceria com a SMS, para lançamento dos
exames no E-SUS e retorno de laudos diagnósticos;
- Consulta de Enfermagem a cada trabalhadora, previamente agendada, que atendesse aos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde (2013): em qualquer
idade, com vida sexual ativa e, em paralelo com exame clínico de mamas (ECM),
o encaminhamento de mulheres acima de 40(*) anos para mamografia, e, em qualquer idade, nas situações de alterações, ao ECM;
- Atendimento individual nos locais de trabalho;
- Coleta de material uterino (ectocérvice e endocérvice) pela técnica Papanicolau;
- Encaminhamento de material para laboratório de cito diagnóstico;
- Orientações individuais sobre promoção da Saúde/qualidade de vida e como
prevenir-se e estabelecer o autocuidado;
- Realização de exame de mamas pelas técnicas de inspeção, palpação e expressão;
- Educação com as mulheres para a realização do autoexame mamário: ampliação
do conhecimento do próprio corpo e monitoramento das condições teciduais das
mamas.
Descrição dos Resultados Obtidos:
A proposta efetivou-se à medida que:
- Atuou sobre e com a população feminina, não coberta pela ABS, em razão da sobreposição de horários de trabalho e horários de UBS;
- Efetivou ações que contribuíram parta o aumento da prevenção do câncer de colo
de útero e de mamas através da consulta de enfermagem, da coleta de material do
conteúdo uterino, pelo ECM, e encaminhamento para mamografias para mulheres
com idade acima de 40 anos e em casos suspeitos de atipias mamárias;
- Colaborou para a minimização do impacto no surgimento dos cânceres de colo
de útero e de mamas através da prevenção e da Educação em Saúde;
- Oportunizou aos acadêmicos colaboradores (voluntários) o aprendizado e experiências no campo da prevenção e Educação em Saúde da mulher.
Público-Alvo: Mulheres trabalhadoras em empresas com vida sexual ativa
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 79
17. Título do Projeto: Conversando sobre Saúde com Crianças e Pré-adolescentes,
no Programa Integração AABB - Comunidade - uma proposta multidisciplinar
Coordenadores: Cibele Sandri Manfredini, Antônio Augusto Iponema Costa e AlesBALANÇO SOCIAL 2017 URI
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sandra Dalla Rosa da Veiga
Descrição das Ações:
Para cada encontro foram formados dois grupos de atividades em tempos diferentes.
Um grupo com as meninas, e
outro com os meninos, tendo
um tempo de duração de 45
minutos, cada um.
Atividades
desenvolvidas
pela Enfermagem:
Realizaram-se
atividades
lúdicas, com utilização e confecção de cartazes, desenhos, vídeos, rodas de conversa e estudo e entrega da carteira do adolescente. Muito diálogo, com questionamentos e resoluções de dúvidas em relação aos temas estudados.
Atividades desenvolvidas pela Odontologia: Foram realizadas atividades interativas com estudos sobre a Saúde bucal, higiene, escovação e confecção de cartaz
e material lúdico.
Atividades desenvolvidas pela Educação Física: As atividades foram realizadas
com práticas esportivas, jogos, apresentação de judô, orientações sobre diversas
modalidades esportivas e a sua relação com a manutenção da Saúde.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Percebeu-se que as crianças e os pré-adolescentes, que participaram, tiveram
muito interesse e demonstraram ter adquirido os conhecimentos repassados. Ao
realizar uma avaliação das atividades com os grupos que participaram, juntamente
com os responsáveis pelo programa e voluntários do Projeto, obtiveram-se resultados positivos, identificando-se inclusive mudança de comportamento dos alunos.
Público-Alvo: Crianças e pré-adolescentes no programa AABB comunidade, que
frequentam escolas municipais de Erechim
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 100
18. Título do Projeto: Outubro Rosa / Novembro Azul - Prevenir e Cuidar = Amarse - Projeto é Institucional/Departamental - Coordenado pelo Departamento da
Saúde
Coordenadoras: Alessandra Dalla Rosa Da Veiga e Cibele Sandri Manfredini
Descrição das Ações:
Durante os meses de outubro e novembro, na URI Erechim, foram desenvolvidas
atividades, envolvendo os meses mundialmente conhecidos como Outubro Rosa e
Novembro Azul, dessacando a prevenção do câncer de mama e de próstata. Foram
realizadas duas palestras para público acadêmico e comunidade em geral e oficinas multidisciplinares em empresas e UBS. Atividades culturais com apresentação
de coral e exposição no espaço cultura viva.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Com as atividades desenvolvidas, percebemos o quanto é importante ampliar o
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espaço para orientações, pois as dúvidas, conceitos errôneos, falta de esclarecimentos se mostraram presentes, principalmente, durante as oficinas. As orientações repassadas foram bem-aproveitadas, e os participantes referiram serem muito importantes essas atividades. O resultado positivo das atividades das oficinas
foi que, em todos os espaços, foi solicitada a programação de novos encontros. Na
palestra para os acadêmicos, conseguimos atingir um público bem-diversificado,
com a participação dos diferentes cursos da Universidade.
Público-Alvo: Acadêmicos das diversas áreas dos cursos oferecidos pela URI
Erechim. Profissionais da área da Saúde do município e região. Grupo de idosos
da Universidade sem Limites. Funcionários e professores da URI Erechim. Homens
e mulheres trabalhadores de empresas do Município. Usuários do SUS nas UBS,
CAPS, e participantes de grupos de idosos: diabéticos e hipertensos. População
em geral
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 860
19. Título do Projeto: Atividades Educativas do Programa de Educação Olímpica
com crianças e adolescentes do Centro Ocupacional Albano Frey, do município de
Erechim/RS
Coordenador: José Luis Dalla Costa
Descrição das Ações:
O Curso de Educação Física (Bacharelado e Licenciatura), por meio do Programa de
Educação Olímpica, e de seus acadêmicos e professores, desenvolveu atividades
educativas no Centro Ocupacional Albano Frey, de Erechim. O Projeto atendeu 25
alunos, além de jovens e adultos que frequentam o espaço, e é coordenado pelo
professor José Luis “Nino” Dalla Costa.
Os acadêmicos Allan Knecht, Samara Luisa Posso, Gustavo Lopes Gomes e Lucas
Fernando Camerini desenvolveram, ao longo do primeiro e do segundo semestre, atividades lúdicas e recreativas com crianças e adolescentes da entidade. O
Programa compreende, ainda, ações de psicomotricidade infantil, dança escolar,
corporeidade e modalidades esportivas. Os acadêmicos também inseriram na instituição os Valores Olímpicos (respeito, amizade e excelência), de maneira que os
alunos compreendessem o significado destes nas atividades desenvolvidas e em
seu dia a dia.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Os alunos do Centro ampliaram e vivenciaram experiências de movimentos nas
atividades propostas pelo Programa de Educação Olímpica, resultando em desenvolvimento da coordenação motora que incrementa a capacidade funcional no dia
a dia. Além de melhorar a coordenação motora dos alunos, as atividades propostas visam a melhorar a postura e a mobilidade, assim como a respiração, reflexos,
equilíbrio, e aumentam a autoestima.
Público-Alvo: Crianças e adolescentes distribuídos numa faixa etária de 12 a 18
anos, portadores de deficiência mental leve e identificados em suas características por meio de avaliações psicológica, psicomotora, testes de visão e avaliação
dentária
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 25 alunos
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20. Título do Projeto: Operação Olímpica de Páscoa
Coordenador: José Luis Dalla Costa
Descrição das Ações:
Acadêmicos e professores do Curso de Educação Física e da Escola de Educação
Básica da URI desenvolveram a ação “Operação Olímpica de Páscoa”. O grupo faz
parte do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Física/Educação Olímpica
(GEPEF/EO).
Páscoa é renascimento, é recomeço, é investir na fraternidade, é lutar por um mundo melhor, é vivenciar a solidariedade, afirma o professor José Luis “Nino” Dalla
Costa. Por isso, diz ele, “não basta falar sobre solidariedade, fraternidade, sobre
os Valores Olímpicos (Respeito, Amizade e Excelência). É necessário pensar, sentir,
agir e viver sobre o que se fala, o que se prega”.
A primeira ação aconteceu na quarta-feira, 05, na Sociedade Beneficente Jacinto
Godoy - Lar dos Velhinhos de Erechim. Fizeram parte da equipe os professores José
Luis “Nino” Dalla Costa, Bruno Felipe Assoni Faleiro e a Tradutora e Intérprete de
Libras, Karina do Amaral Zogbi Ferrasso, bem como os acadêmicos Gustavo Lopes
Gomes, Lucas Fernando Camerini, Stefany Krebs, Aurora Bigaton, e o Coelho Olímpico de Páscoa, que foram recebidos pela Psicóloga Eliana Albuquerque Santin.
Durante a visita, o professor Bruno e os acadêmicos desenvolveram atividades de
ginástica e música de forma recreativa e no final da ação, aconteceu uma confraternização com os participantes, com músicas gauchescas e até de autoria dos idosos. Finalizando o momento, o professor e os acadêmicos realizaram a entrega de
uma lembrança aos idosos e uma oração de agradecimento pela vivência e aprendizado entre os participantes.
Na sexta-feira, 07, à tarde, foram realizadas atividades recreativas na Gincana de
Páscoa, com alunos da Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos (Apada), de Erechim. A ação foi coordenada pela professora Daiane Pegoraro, e as atividades reforçaram os objetivos da entidade, que visam ao desenvolvimento global
do surdo, integrando-o individual, familiar e socialmente. À noite, no ginásio da
URI, foram desenvolvidas atividades de iniciação esportiva (Mini Basquetebol)
com crianças do Cantinho da Luz. A ação foi desenvolvida pelos acadêmicos do
Curso de Educação Física Licenciatura - Turma 2015.
A ação encerrou nessa segunda-feira, 10, na URI Erechim, quando estudantes,
professores, funcionários e integrantes do Projeto Universidade sem Limites
receberam a visita do Coelho de Páscoa e seus ajudantes. A iniciativa promoveu
momentos de integração, descontração e de confraternização entre direção, funcionários, professores, colaboradores e acadêmicos.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Acadêmicos, professores e alunos ampliaram e vivenciaram experiências de inclusão social, solidariedade, respeito, amizade, excelência e desenvolvimento
pessoal.
Público-Alvo: Jovens e Adultos da Sociedade Beneficente Jacinto Godoy - Lar dos
Velhinhos, Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos (Apada)
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 175
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21.Título do Projeto: Operação Olímpica de Natal “Amigos do Papai Noel”
Coordenador: José Luis Dalla Costa
Descrição das Ações:
No mês de dezembro, o espírito natalino leva o amor e os valores olímpicos através
do respeito, da amizade e da excelência. Por isso, alunos, acadêmicos e professores de Educação Física da Escola de Educação Básica e do Curso de Educação Física
da URI Erechim, integrantes do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Física/
Educação Olímpica (GEPEF/EO) desenvolveram várias ações da Operação de Natal
“Amigos do Papai Noel”.
A primeira ação aconteceu no dia 04, na Vila Olímpica, com os alunos do 4° ano da
Escola Municipal de Ensino Fundamental Cristo Rei, que participam do Projeto que
envolve o atletismo, a coordenação motora e os valores olímpicos.
No dia 11, o Papai Noel e sua ajudante Duende Olímpica foram até à Escola Estadual de Ensino Fundamental Professora Helvética Rotta Magnabosco. Nos encontros com os estudantes, Papai Noel conversou sobre a importância dos Valores
Olímpicos (da amizade, do respeito e da excelência) na escola, na vida e também
nessa época do ano.
Participaram dessas ações os acadêmicos do Curso de Educação Física Emile
Zortea, Gustavo Lopes Gomes, Lucas Fernando Camerini, Lurdes Caroline Smaniotto Lunkes, Vanessa Alberti, mais a aluna do Ensino Médio da Escola Básica, Helena
Severo da Fonseca e os Professores Bruno Felipe Assoni Faleiro (Escola de Educação Básica) e José Luis “Nino” Dalla Costa (Cursos de Educação Física).
Na quarta-feira, 13, a visita ocorreu no Centro Ocupacional e de Atividades Profissionalizantes Albano Frey, onde o grupo foi recebido pela professora Cleusa Finoketti Malicheski e pela Assistente Social Vanessa Gonçalves. Com os estudantes,
Papai Noel Olímpico e seus ajudantes cantaram e conversaram sobre a importância dos valores olímpicos, que são: a amizade, o respeito e a excelência.
Depois, Papai Noel e seus ajudantes estiveram na Sociedade Fraternal Cantinho
da Luz onde foram recebidos pela Presidente da entidade, Alzira Valmorbida Zambonato, e o professor de Educação Física, Matheus Augusto Venturin. Ali deixaram,
também, uma mensagem de paz e prosperidade.
Na quinta-feira, 14, a “Operação de Natal – Amigos do Papai Noel”, foi encerrada
com a tradicional visita aos diversos setores do Câmpus. Foram momentos de integração, descontração e confraternização com a direção, funcionários, professores,
colaboradores e acadêmicos.
Conforme o professor Nino, “essa interação serve para unir mais as pessoas permitindo construir laços de afeto nesse Natal e nos fazer pensar no trabalho que
podemos seguir desenvolvendo”.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Acadêmicos, professores e alunos ampliaram e vivenciaram experiências de inclusão
social, solidariedade, respeito, amizade, excelência e desenvolvimento pessoal.
Público-Alvo: Jovens e Adultos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cristo
Rei, Escola Estadual de Ensino Fundamental Professora Helvética Rotta Magnabosco, Centro Ocupacional e de Atividades Profissionalizantes Albano Frey e Sociedade Fraternal Cantinho da Luz
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 305
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22.Título do Projeto: Atenção Farmacêutica às Análises Clínicas
Coordenador: Luiz Carlos Cichota
Descrição das Ações:
Por meio deste Projeto, o Laboratório Escola desenvolve suas atividades de inserção na comunidade. São realizados exames laboratoriais de acordo com técnicaspadrão estabelecidas em análises clínicas. O período das atividades terá a duração de doze meses. Estas atividades iniciam às oito horas. Logo após a coleta de
sangue, realizada pelos fucionários das Unidades Básicas de Saúde
dos Bairros Progresso e Atlântico,
Clínica Odontológica e Clínica de
Nutrição, esta será enviada ao Laboratório Universitário onde será
analisada, conforme organograma
e procedimentos operacionais-padrão do laboratório, pelos alunos
estagiários sob a supervisão de
um professor e responsável técnico que acompanha todas as atividades.
Por fim, são revisados todos os
resultados, elaboram-se os laudos que serão entregues na manhã seguinte. Ainda, existe a promoção de debate de alterações e/ou patologias que podem estar
acometendo o paciente.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Nos meses de janeiro a dezembro de 2017, foram realizados 1750 exames em 340
pacientes oriundos das Unidades Básicas de Saúde do Bairro Progresso e Atlântico,
do município de Erechim, Clínica Odontológica e Clínica de Nutrição. No contexto
da Saúde do Município de Erechim, o Laboratório de análises clínicas da URI – Câmpus Erechim, exerce papel fundamental na qualidade e pela presteza na realização
dos exames laboratoriais, contribuindo para o diagnóstico das doenças e para o
acompanhamento dessas.
Público-Alvo: Pacientes das Unidades Básicas de Saúde dos Bairros Progresso e
Atlântico, Clínica Odontológica e Clínica de Nutrição
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 340
23. Título do Projeto: Atenção Farmacêutica às Anemias Carenciais
Coordenador: Prof. Luiz Carlos Cichota
Descrição das Ações
foram realizadas palestras esclarecedoras com relação a parasitoses e anemia nas
creches Madre Alix, Obra Santa Marta e Recriando, de bairros carentes da cidade de
Erechim-RS, de janeiro a dezembro de 2017. A anemia é um processo multifatorial, e
algumas condições como parasitoses intestinais, fatores ambientais, sociais e nutricionais, bem como morbidades têm sido descritas como principais fatores determinantes. Foram realizadas três palestras nos meses de março, abril e maio, abordando
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a importância
desses
fatores determinantes
da
anemia,
como
também a conscientização
dos pais ou
responsáveis
pelas crianças, e também dos professores das
creches. Nos
meses de junho, julho, agosto, setembro e novembro, foram realizadas atividades
lúdicas pelos bolsistas, pois estas contribuem e oportunizam às crianças, responsáveis e professores momentos de expressão, criação e de troca de informação,
além da conscientização dos cuidados necessários para evitar a anemia.
Embora o Ministério da Saúde recomende a suplementação de ferro no alimento,
há dificuldades para sua efetiva implementação nas creches, por diversos motivos.
Sendo assim, torna-se necessário na conscientização para uma efetiva promoção
dessa ação, e que os profissionais, nela inseridos, possuam embasamento teóricocientífico e prático para o desenvolvimento de estratégias.
Descrição dos Resultados Obtidos
No Brasil, a anemia ferropriva é um problema de Saúde Pública, que, infelizmente,
ainda está longe de ser resolvido, apesar de todo o conhecimento acumulado sobre o assunto e, consequentemente, de serem bem-conhecidas as medidas de intervenção viáveis para sua minimização.
Também fica claro que, durante várias décadas, esforços substanciais têm sido realizados mundialmente, para implementar programas que reduzam a anemia e a
deficiência de ferro. Esta ação de Extensão permite, também, a vivência e troca
constante de experiências, imprescindíveis para a formação de um profissional
farmacêutico com o perfil estabelecido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais
para o ensino de graduação em Farmácia e nesse aspecto, ressalta-se o perfil mais
humanista.
Público-Alvo: Crianças e adolescentes pertencentes a creches do município de
Erechim
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 280
24. Título do Projeto: Ações Multidisciplinares / Interdisciplinares - Atenção Multidisciplinar ao Idoso
Coordenadora: Profa. Neiva Aparecida Grazziotin
Descrição das Ações:
Em 2017, foram desenvolvidas atividades lúdicas, voltadas ao idoso, por acadêmiBALANÇO SOCIAL 2017 URI
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cos voluntários do Curso de Farmácia; além de assessoria em Enfermagem, Nutrição e Odontológica.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Desde 2002, Ações Multidisciplinares, no âmbito
da Saúde, na Sociedade Beneficente Jacinto Godoy, Instituição de Longa Permanência para Idosos
(ILPI), conhecida por Lar dos Velhinhos.
Os resultados obtidos, com este Projeto de Ação
Social, foram promoção da Saúde e melhoria da
qualidade de vida dos idosos, além da inserção de
acadêmicos voluntários, da Universidade, na comunidade.
Público-Alvo: Idosos
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 165
25. Título do Projeto: Acompanhamento Nutricional no Ambulatório de Especialidades em Nutrição
Coordenadora: Vivian Polachini Skzypek Zanardo
Descrição das Ações:
Atendimento nutricional, no Ambulatório de Especialidades em Nutrição,
com avaliações e orientações individualizadas, visando, mediante a reEducação
alimentar, à aquisição de hábitos alimentares saudáveis pelos pacientes, assim como
a redução de peso e, consequentemente, a
redução de fatores de risco para DCNT e a
melhoria da qualidade de vida.
Descrição dos Resultados Obtidos:
O Ambulatório de Especialidades
em Nutrição atendeu, no período de março
a dezembro de 2017, 101 pacientes, sendo
realizadas 90 primeiras consultas e 435
reconsultas, de todos os grupos etários,
sendo a maioria adultos. E os principais
motivos que levaram estes a buscarem atendimento nutricional foram a redução de
peso e o tratamento de patologias.
Em relação aos exames bioquímicos
(perfil lipídico e glicemia), 77 pacientes realizaram exames bioquímicos.
Todos os pacientes receberam orientações nutricionais qualitativas individualizadas, conforme patologia e necessidade
apresentada.
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O perfil nutricional desses pacientes, antes e após intervenção nutricional, demonstrou que, segundo o IMC, 90,48% (N=19) dos idosos foram diagnosticados com
excesso de peso antes, e 92,86% (N= 13) após; entretanto, N= 07 pacientes não
concluíram o tratamento. A maioria dos adultos (76,81%, N=53 antes e 72,73%,
N= 24 após) também apresentaram excesso de peso; entretanto, N= 36 pacientes não concluíram o tratamento, sendo este finalizado em 2017. Entre os adolescentes, 40% (N=04) apresentaram obesidade antes da intervenção, e após N=
01, 25% apresentaram obesidade; entretanto, N= 6 pacientes não concluíram o
tratamento. Em relação às crianças, 100% (N= 01) apresentaram obesidade antes
e 100% (N= 1) após.
Avaliada a CC, a maioria dos idosos (N= 18,
85,71% antes; N= 13, 92,86% após) apresentou risco muito aumentado de complicações metabólicas associadas à obesidade
tanto antes quanto após a intervenção (Tabela 4). E os adultos (N= 45, 66,18% antes;
N= 19, 59,38% após) também apresentaram
risco muito aumentado nos dois momentos.
Uma criança apresentou risco antes e após
tratamento e, dentre os adolescentes, n= 5
(50%) apresentaram risco, e N= 5 (50%) não,
antes; e após N= 1, 25% apresentaram risco.
Público-Alvo: A faixa etária dos pacientes atendidos variou de 10 a 77 anos
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 101
26. Título do Projeto: Projeto Vivências - Integrando Gerações II
Coordenadora: Vivian Polachini Skzypek Zanardo
Descrição das Ações:
Educação Nutricional em diferentes faixas etárias.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Maio e Junho/2017: foram realizadas preparações saudáveis (hambúrgueres) pelos adolescentes do
oitavo ano da Escola Básica e palestra sobre alimentação na Adolescência, e rótulos alimentares
com enfoque em alimentação balanceada e imagem corporal nessa
faixa etária.
Durante o primeiro semestre letivo, foram realizadas atividades lúdicas de Educação Nutricional, vinculadas à disciplina de Nutrição na Terceira Idade, em grupos
de idosos da comunidade e da URI Erechim.
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Público-Alvo: Adolescentes e idosos
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 240
27. Título Do Projeto: Projeto Vivências – Intnutrição na Feira II
Coordenadora: Vivian Polachini Skzypek Zanardo
Descrição das Ações:
Educação Nutricional com a comunidade em diferentes faixas etárias
Descrição dos Resultados Obtidos:
Educação Nutricional com a Comunidade de Erechim e Região: todas as faixas
etárias, frequentadores da Feira do Produtor, tendo em vista a prevenção, promoção da Saúde e qualidade de vida.
Público-Alvo: Comunidade de Erechim e Região: todas as faixas etárias, frequentadores da Feira do Produtor
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: pessoas, comunidade na Feira
do Produtor de Erechim

28. Título Do Projeto: Assessoria Nutricional para Creches, Associação Sociedade
de Amparo à Maternidade e Infância (ASSAMI)
Coordenadora: Roseana Baggio Spinelli
Descrição das Ações:
- Planejamento e organização do Serviço de Nutrição;
- Elaboração de cardápios;
-Treinamento de higiene no preparo e manipulação de alimentos, conforme Manual de Boas Práticas;
- Avaliação Nutricional através de aferição antropométrica: aferição de peso, estatura para diagnóstico do IMC;
- Educação Nutricional com palestras e atividades lúdicas;
- Avaliação Nutricional: aferir peso, altura e circunferência de perímetro cefálico,
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para diagnóstico nutricional;
- Educação Nutricional.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Avaliação Antropométrica
Foi realizada avaliação antropométrica em 260 crianças que frequentam as creches da ASSAMI. Na creche Tia Gelsumina, foram avaliadas 217 crianças de 1 até 6
anos de idade, e na creche Mãezinha do Céu, 43 crianças foram avaliadas, com
idades entre 2 a 4 anos. Dentre as crianças avaliadas, houve diagnósticos diversos:
obesidade, sobrepeso, adequado, e baixo peso.
A classificação do estado nutricional, segundo o Índice de Massa Corporal, por
Idade (IMC/I), segundo OMS (2006). As crianças da creche Tia Gelsumina, com
idade entre 1 a 6 anos, de ambos os sexos, 36 crianças apresentaram obesidade
(16%). Apresentaram sobrepeso 50 crianças (23%). Observou-se que 130 crianças estavam com peso adequado, segundo o Índice de Massa Corporal, por idade
(60%). E duas crianças apresentaram baixo peso (0.98%).
Mas crianças da creche Mãezinha do Céu, com idade entre 2 a 4 anos, de ambos
os sexos, o diagnóstico de obesidade verificou-se em 5 crianças (11.62% do total
das crianças). Apresentaram sobrepeso 6 crianças (13.95%). Observou-se que 31
crianças estavam com peso adequado, segundo o Índice de Massa Corporal, por
idade (72.09%). E uma criança apresentou baixo peso (2.32%).
Educação Nutricional
As atividades de Educação nutricional, como em outros anos, mostraram-se eficientes no sentido de envolver as crianças em escolhas alimentares mais saudáveis,
não somente nas refeições das creches, também em casa.
As atividades de Educação nutricional tiveram como objetivo a prevenção e o desenvolvimento de hábitos saudáveis de alimentação.
Sabe-se que as crianças que frequentam as creches estão em pleno desenvolvimento quanto aos hábitos alimentares, e a proposta foi caminhar nesse sentido,
visando a atingir os pais em casa.
Planejamento e Organização do Serviço de Nutrição
Foram elaborados os cardápios semanais das creches pertencentes à ASSAMI.
Foram observados os critérios de qualidade, quantidade, harmonia e adequação,
garantindo que os nutrientes estivessem presentes nas refeições oferecidas às
crianças. Elas recebiam todas as refeições na instituição: café da manhã, almoço,
lanche da tarde e jantar.
A média de refeições confeccionadas por dia foi de 1500, para as duas creches
atendidas pela ASSAMI.
As reuniões com as cozinheiras e atendentes do serviço de nutrição, com treinamento contínuo, semanalmente, com contato direto com a nutricionista e com
os acadêmicos do curso de Nutrição. Esses treinamentos foram baseados nas Boas
práticas de fabricação para manipuladores e como evitar a intoxicação alimentar.
Público-Alvo: Crianças em situação de vulnerabilidade. Mães das crianças que frequentam as creches, professores e cozinheiras
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 336
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29. Título do Projeto: Fisioterapia à comunidade de Erechim e Região – Escola de
Postura
Coordenadoras:
Janesca
Mansur Guedes e Tatiana
Comerlato
Descrição das Ações:
Programa educativo com
enfoque em palestras, que
oportunizam o conhecimento da anatomia e fisiologia humanas, ergonomia e
cuidados posturais. Desenvolvimento de atividades
lúdicas e exercícios que
visam a promover a percepção corporal e diminuir tensões musculares, melhorar
o equilíbrio e promover o autocuidado. As ações ocorrem semanalmente, com a
duração de 02 horas, aproximadamente, nas Unidades Básicas de Saúde do município de Erechim.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Compreensão da biomecânica corporal e dos modos de proteção ativa das lesões
de coluna vertebral e das demais articulações corporais em atividades laborais e
de rotina diária de vida.
Público-Alvo: Indivíduos com sintomatologia dolorosa em região lombar (lombalgias)
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 576 atendimentos
30. Título do Projeto: Promoção à Saúde nas Escolas da Rede Pública
Coordenadoras: Janesca Mansur Guedes e Tatiana Comerlato
Descrição das Ações:
Palestra direcionada aos estudantes do terceiro ao quinto ano, do Ensino Básico,
das escolas municipais e estaduais de Erechim. Tema abordado: Cuidados com a
postura na escola. Para estas, utilizaram-se modelos anatômicos do corpo humano, juntamente com vídeo educativo direcionado aos públicos infantil e adolescente. Repasse de informações sobre o uso correto da mochila e sua influência sobre as alterações posturais.
Pesagem dos alunos e das
mochilas, orientações sobre
o peso adequado e formas
de carregá-las. Orientações
sobre a postura correta ao
sentar-se ao computador e
notebook, bem como durante o uso de celulares. Atividades recreativas, como
jogo dos sete erros, direcionado à postura e caça-pala-
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vras no tema da palestra.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Identificação de anormalidades no peso das
mochilas, apropriação de orientações quanto
ao cuidado com a postura durante a infância
e a adolescência, que resultam em anormalidades estruturais da coluna vertebral, como
escoliose, cifose e lordose.
Público-Alvo: Alunos das escolas municipais e
estaduais de Erechim
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 70
31. Título do Projeto: Educação em Saúde – Creche Madre Alix
Coordenadoras: Janesca Mansur Guedes, Arthiese Korb, Tatiana Comerlato e Patrícia Paula Bazzanello Henrique
Descrição das Ações:
Atividades lúdicas e de afeto, com objetivo de contribuir para a aquisição e/ou desenvolvimento das diversas habilidades motoras, locomotoras e manipulativas da
infância. Desenvolvimento de atividades psicomotoras, com crianças na faixa etária
de 3 a 6 anos. Celebração do Natal e
do Dia das Crianças, com brincadeiras e distribuição de lembranças. As
atividades ocorrem, semanalmente,
com a duração aproximada de três
horas, nas dependências da Creche.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Incentivo à maturação neurológica e
aquisição de habilidades psicomotoras globais.
Público-Alvo: Crianças da Creche
Madre Alix
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: de 40 a 50 em cada encontro
32. Título do Projeto: Educação em Saúde – Grupo de Hipertensos e Diabéticos
Coordenadoras: Janesca Mansur Guedes, Tatiana Comerlato e Patricia Paula Bazzanello Henrique
Descrição das Ações:
Palestras direcionadas a grupos de hipertensos e diabéticos que frequentam as
Unidades Básicas de Saúde do município de
Erechim. Repasse de informações referentes à hipertensão arterial e diabetes, bem
como a outras patologias que acometem a
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população; dentre elas, problemas circulatórios, osteomusculares e articulares e
as formas de preveni-las ou minimizá-las. Realização de exercícios de alongamento e fortalecimento muscular. As palestras ocorrem mensalmente, com duração
aproximada de uma hora, de modo itinerante pelas UBS do Município.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Promoção da Saúde e melhoria da qualidade de vida de portadores de hipertensão
e diabetes.
Público-Alvo: Hipertensos e Diabéticos do município de Erechim
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 120
33. Título do Projeto: Promoção à Saúde para Portadores de Transtornos Mentais
– CAPS II
Coordenadoras: Janesca Mansur Guedes, Patrícia Paula Bazzanello Henrique e Tatiana Comerlato
Descrição das Ações:
Atividades que visam a melhorar
o equilíbrio tanto estático quanto
dinâmico, aprimoramento das motricidades ampla e fina, alongamentos
globais, incentivo à socialização e interação em grupo, além da melhora do
condicionamento físico, autoestima,
bem-estar e relaxamento muscular. As atividades ocorrem semanalmente, com
duração aproximada de uma hora, nas dependências do CAPS II.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Melhora das motricidades fina e ampla, equilíbrio, interação social e flexibilidade.
Público-Alvo: Portadores de Transtornos Mentais do município de Erechim
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 576 atendimentos
34. Título do Projeto: Promoção à Saúde para Usuários de Álcool e Múltiplas Drogas – CAPS AD
Coordenadoras: Janesca Mansur Guedes, Patrícia Paula Bazzanello Henrique e Tatiana Comerlato
Descrição das Ações:
Atividades que visam a melhorar o equilíbrio, melhora das motricidades fina e ampla, atenção, concentração, coordenação motora, fortalecimento muscular,
para melhorar a realização das AVD’s.
As atividades ocorrem semanalmente,
com duração aproximada de uma hora,
nas dependências do CAPS AD.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Melhora das motricidades fina e ampla, equilíbrio, redução do sedentaris-
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mo e melhora da flexibilidade.
Público-Alvo: Usuários de Álcool e Drogas do município de Erechim
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 40 atendimentos
35. Título do Projeto: Atendimento Odontológico na Clínica-Escola de Odontologia
Coordenadores: Antônio Augusto Iponema Costa e Simone Tuchtenhagen
Descrição das Ações:
- Realizar atendimentos odontológicos à comunidade de Erechim por meio das
disciplinas do Curso de Odontologia da URI;
- Atendimento odontológico na Clínica-Escola de Odontologia da URI, localizada
no Centro de Estágios e Práticas Profissionais (URICEPP), visando, mediante atendimento gratuito, Educação em Saúde bucal e melhoria na qualidade de vida dos
pacientes.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Atendimento clínico de pacientes nas diferentes especialidades odontológicas.
Público-Alvo: Pacientes na faixa etária de 0 a 90 anos
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 9.900
36. Título do Projeto: Atendimento Odontológico do Centro de Especialidades
Odontológicas (CEO/URI)
Coordenadores: Antônio Augusto Iponema Costa e Simone Tuchtenhagen
Descrição das Ações:
- Realizar atendimento odontológico especializado à população de Erechim, encaminhadas pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS).
- Atendimento odontológico, nas áreas de periodontia especializada, a pacientes
com necessidades especiais, cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros, endodontia e diagnóstico bucal, com ênfase na detecção do câncer de boca.
Descrição dos Resultados Obtidos:
O CEO tem prestado um serviço de referência e qualidade na atenção odontológica ao usuário do Sistema Único de Saúde (SUS). Por ano, o serviço tem realizado,
aproximadamente, 3.200 procedimentos.
Público-Alvo: Usuário do Sistema Único de Saúde (SUS)
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 660
37. Título do Projeto: Educação em Saúde Bucal de Escolares do Município de
Erechim
Coordenador: Antônio Augusto Iponema Costa
Descrição das Ações:
Palestra sobre cuidados com a higiene bucal, alimentação saudável, substituição
dos dentes de leite pelos permanentes e uso correto da escova, creme e fio dental.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Ficou evidente que os estudantes de Ensino Médio obtiveram uma melhora do
nível de conhecimento sobre Saúde bucal, e estimulados à criação de hábitos
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saudáveis. O Projeto foi bem-conduzido e aproveitado, visto que as Direções das
escolas aprovaram sua renovação para os próximos anos.
Público-Alvo: Adolescentes Escolares do Município de Erechim
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 310
38. Título do Projeto: Promoção de Saúde Bucal e Geral de Crianças e Adolescentes em Situação de Risco e Vulnerabilidade Social
Coordenador: Antônio Augusto Iponema Costa
Descrição das Ações:
Atividades educativas, lúdicas sobre higiene bucal, alimentação saudável, promoção de Saúde e prevenção de doenças. Desenvolvidos: teatro, dinâmicas, jogos,
palestras e vídeos sobre as temáticas.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Tanto as crianças e adolescentes como as Direções das duas instituições demonstraram interesse pelo trabalho realizado, devendo continuar nos próximos anos.
Foi possibilitado aos acadêmicos conhecer a realidade das crianças e adolescentes, sensibilizando-os e permitindo que desenvolvessem atividades que pudessem impactar na condição de Saúde. Os resultados das atividades foram bastante
satisfatórios, sob o ponto de vista de todos os envolvidos.
Público-Alvo: Crianças e adolescentes da Creche Madre Álix e do Lar da Crianças
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 85
39. Título do Projeto: Ações Multidisciplinares/Interdisciplinares – Atenção Multidisciplinar Ao Idoso – Cursos de Odontologia e Farmácia
Coordenador: Antônio Augusto Iponema Costa
Descrição das Ações:
Visita aos quartos, para conhecimento da condição de Saúde/doença. Orientação e
escovação dental supervisionada, bem como limpeza de prótese dentária.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Os idosos receberam uma atenção integral pelos acadêmicos de Odontologia,
desde um acolhimento por meio de escuta qualificada, avaliação das condições
bucais, escovação dental supervisionada e, quando necessário, encaminhamento,
à Administração do Lar dos Velhinhos, das necessidades de tratamento dos idosos.
Os acadêmicos tiveram um excelente aprendizado, manifestando o interesse em
permanecer no Projeto. Este será renovado para que possam ser continuadas as
atividades de cuidado ao idoso institucionalizado.
Público-Alvo: Idosos do Lar dos Velhinhos
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 165
40. Título do Projeto: Conversando Sobre Saúde Bucal Com Crianças e Pré-Adolescentes no Programa Integração AABB – Comunidade - Uma proposta Multidisciplinar com os Cursos de Odontologia, Enfermagem e Educação Física
Coordenadores: Antônio Augusto Iponema Costa, Cibele Sandri Manfredini e Ales-
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sandra Dala Rosa da Veiga
Descrição das Ações:
Palestra sobre cuidados com a higiene bucal, alimentação saudável, substituição
dos dentes de leite pelos permanentes e uso correto da escova, creme e fio dental.
Descrição dos Resultados Obtidos:
As crianças da AABB Comunidade demonstraram bastante interesse nas atividades
desenvolvidas pelas acadêmicas do curso. Foi criado um vínculo com as crianças,
permitindo com que interagissem e compreendessem melhor os assuntos. O Projeto foi de fundamental importância para todos os envolvidos.
Público-Alvo: Crianças da AABB-Comunidade
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 100
41. Título do Projeto: Curso de Odontologia desenvolve atividades com o Projeto
Universidade Sem Limites
Coordenador: Antônio Augusto Iponema Costa
Descrição das Ações:
Palestras com a utilização de recursos audiovisuais, macromodelo e dinâmica de
grupo, estimulando a participação e melhor entendimento sobre as repercussões
bucais oriundas da descompensação do diabetes e hipertensão arterial. Explicação como ocorre o desenvolvimento da cárie e as doenças da gengiva, bem como
as lesões bucais de potencial maligno e autoexame da boca.
Descrição dos Resultados Obtidos:
As integrantes do Projeto da Universidade Sem Limites da URI tiveram uma boa
participação e interesse com, aproximadamente, 50 idosas, as quais aproveitaram
ao máximo os ensinamentos propostos, recebendo, ao final da palestra, kits de higiene bucal, que continham escova específica para higiene de próteses dentárias,
fio dental e creme dental.
Público-Alvo: Idosas do Projeto Universidade Sem Limites
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 50
42. Título do Projeto: III Ação Cooperada da Aurora
Coordenador: Antônio Augusto Iponema Costa
Descrição das Ações:
Realização de escovação dental supervisionada nas crianças e adolescentes, pintura de rosto e orientações aos pais sobre a prevenção ao câncer bucal.
Descrição dos Resultados Obtidos:
As crianças, adolescentes e seus pais/responsáveis participaram, efetivamente,
das atividades propostas. Conforme a Comissão organizadora do evento, da empresa Aurora Alimentos, a população aproveitou bastante, tendo participado,
aproximadamente, 300 pessoas no stand do Curso de Odontologia da URI.
Público-Alvo: Crianças, adolescentes e pais/responsáveis da Empresa Aurora
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 300
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43. Título do Projeto: Atividade Educativa e Cultural na Aldeia Indígena de Erebango
Coordenador: Antônio Augusto Iponema Costa
Descrição das Ações:
Apresentação de teatro sobre higiene bucal, orientações e escovação dental supervisionada para crianças e adolescentes. O cacique da aldeia indígena Guarani
explanou sobre sua cultura: apresentaram dança, canto e artesanato.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Tanto os acadêmicos do Curso de Odontologia quanto a comunidade indígena ficaram satisfeitos com a atividade. As visitas a essa aldeia já acontecem há dois
anos, em razão do entusiasmo entre as partes para que aconteçam mais vezes.
Público-Alvo: Crianças, adolescentes e adultos da Aldeia Indígena de Erebango
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 30
44. Título do Projeto: Orientações sobre a Promoção da Saúde Bucal na Escola de
Educação Básica da URI
Coordenadores: Antônio Augusto Iponema Costa e Mariáh Assoni Santin
Descrição das Ações:
Palestra sobre cuidados com a higiene bucal, alimentação saudável, substituição
dos dentes de leite pelos permanentes, e uso correto da escova, creme e fio dental.
Descrição dos Resultados Obtidos:
As crianças demonstraram contentamento com a atividade, visto que ficaram bastante atentas e interessadas sobre as explicações.
Público-Alvo: Crianças da Educação Básica da URI
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 50
45. Título do Projeto: Encontro de Formação Docente da Escola Estadual de Ensino
Médio Doutor João Caruso
Coordenador: Antônio Augusto Iponema Costa
Descrição das Ações:
Palestra sobre cuidados com a higiene bucal, traumatismos dentários, doenças
transmissíveis e não transmissíveis que impliquem na condição bucal, alimentação saudável, mitos e verdades.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Os gestores e professores da Escola demonstraram satisfação com o trabalho realizado, fortalecendo o convite para futuras atividades no estabelecimento.
Público-Alvo: Professores da Escola Estadual de Ensino Médio Doutor João Caruso
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 25
46. Título do Projeto: Miniação Cooperada da Aurora na Associação Beneficente
Recriando à Vida
Coordenadores: Antônio Augusto Iponema Costa e Simone Tuchtenhagen
Descrição das Ações:
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Realização de escovação dental supervisionada em crianças e adolescentes, e pintura de rosto;
Entrega de kits de higiene bucal.
Descrição dos Resultados Obtidos:
A miniação cooperada foi de extrema importância para as crianças, adolescentes e
seus pais/responsáveis, visto que tiveram uma boa participação nas atividades e
receberam orientações sobre a promoção da Saúde e prevenção de doenças. Ao final, receberam kits de higiene bucal. O Curso de Odontologia recebeu um convite
para tornar-se parceiros dessa instituição em eventos futuros.
Público-Alvo: Crianças e adolescentes da Associação Beneficente Recriando à Vida
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 55
47. Título do Projeto: Visita dos alunos do Colégio Estadual Haidée Tedesco Reali
Coordenador: Antônio Augusto Iponema Costa
Descrição das Ações:
Realização de palestra;
Visita ao Laboratório de anatomia e Clínica-Escola de Odontologia (URICEPP).
Descrição dos Resultados Obtidos:
Os alunos e sua a professora do Colégio Haidée relataram sua satisfação com a
atividade planejada. Foram 55 alunos que visitaram os ambientes da URI. Este Projeto teve um bom impacto nos hábitos/aprendizado dos alunos, devendo tornarse permanente para os próximos anos.
Público-Alvo: Alunos e sua professora do Colégio Estadual Haidée Tedesco Reali
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 56
48. Título do Projeto: Programa Saúde na Escola
Coordenação: Cursos da Área de Saúde
Descrição das Ações:
Recepção dos estudantes da Escola Básica da URI (pelos Professores e Acadêmicos
dos Cursos da Área da Saúde);
Orientações e Treinamento pelos cursos da Área da Saúde;
Atividades nas Instituições Reciclando à Vida e Cantinho da Luz;
Fechamento da atividade com debates.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Excelente participação dos alunos do Ensino Médio da Escola de Educação Básica
da URI. Estes receberam orientações pelos acadêmicos e professores dos cursos
da Área da Saúde e depois repassaram o que aprenderam às crianças e adolescentes das duas instituições. Foi uma atividade bastante proveitosa para todos os
envolvidos.
Público-Alvo: Alunos da Escola da URI e crianças e adultos das Instituições Reciclando à Vida e Cantinho da Luz
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 300
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49. Título do Projeto: Curso de Formação de Educadores Ambientais: Resgatando
Saberes e Educando para o uso das Plantas Medicinais
Coordenadora: Sônia B. Balvedi Zakrzevski
Descrição das Ações:
O processo de formação de educadores ambientais teve por objetivos: i) contribuir na Educação continuada de educadores ambientais,
na Região Alto Uruguai Gaúcho, na
temática Saúde Ambiental, com
ênfase nas plantas medicinais; ii)
elaborar e desenvolver um Projeto
de Educação ambiental, em nível
regional, apresentando orientações
gerais para valorização de saberes
populares e científicos voltados à
identificação e ao uso de plantas medicinais. A formação foi coordenada pelo Coletivo Educador do Alto Uruguai Gaúcho, com o apoio do PIBID Biologia e abrangeu o território do Alto Uruguai, que compreende 32 municípios situados no norte do Estado.
Adotou a metodologia da pesquisa-ação-participante, priorizando a participação dos
atores sociais e o diálogo. Aconteceu em algumas etapas: 1ª ETAPA – Planejamento
de um processo de formação de educadores ambientais sobre plantas medicinais
(reuniões de trabalho em março de 2017). 2ª ETAPA - Formação de Educadores Ambientais: aconteceu por meio de um curso, com carga horária de 60 horas, destinado
a educadores ambientais, representantes dos diferentes segmentos sociais dos municípios que integram o território do Coletivo Educador. O curso aconteceu no período de abril a julho de 2017 e priorizou alguns temas: i) Plantas Medicinais Nativas; ii)
Plantas medicinais na Atenção Básica; iii) Cultivo, coleta e armazenamento de plantas
medicinais. Além disso, os participantes do curso fizeram uma Visita técnica ao Horto
Municipal de Quatro Irmãos. 3ª ETAPA - Elaboração de Projetos de Educação voltados
à valorização dos saberes populares e científicos associados às plantas medicinas. 4ª
ETAPA – Desenvolvimento de Projetos de Educação ambiental nos municípios sobre
a temática do curso de formação e preparação dos jovens dos municípios para participação no XI Fórum da Juventude do Alto Uruguai Gaúcho. As ações de Educação
ambiental e formação de diferentes atores sociais, coordenadas pelos participantes
do curso, foram voltadas às demandas das diferentes comunidades de aprendizagem
e tiveram as seguintes ações comuns:
i) Palestras comunitárias; ii) Visitas
guiadas em hortos; iii) Construção de
hortos (em espaços como comunidade, bairro, escola, Unidades Básicas
de Saúde); iv) Produção de vinhetas e
divulgação nas rádios comunitárias.
5ª ETAPA - Socialização das experiências desenvolvidas nos Municípios:
aconteceu por meio de um Seminário
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Socializador dos trabalhos desenvolvidos, quando o grupo de cada município fez
o relato e avaliação das experiências vivenciadas.
Descrição dos Resultados Obtidos:
O trabalho contribuiu para: i) capacitação de professores, estudantes, extensionistas rurais e profissionais de diferentes áreas do conhecimento em plantas medicinais; ii) troca de saberes científicos e populares e de experiências sobre plantas medicinais; iii) incentivo ao fortalecimento do uso das plantas medicinais, por
meio de práticas educativas participativas e continuadas, no território do Alto Uruguai Gaúcho.
Público-Alvo: Professores, estudantes, extensionistas rurais e profissionais de
diferentes áreas do conhecimento
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: aproximadamente 600
50. Título do Projeto: Plantas Medicinais - Refletindo sobre seus usos e Implantando Horto na Escola
Coordenadora: Sônia B. Balvedi Zakrzevski
Descrição das Ações:
O Projeto foi desenvolvido na Escola Estadual Normal José Bonifácio e envolveu
estudantes do 2º ano do Ensino Médio. O trabalho foi realizado da seguinte maneira, 1ª Etapa: Aprofundamento teórico sobre o tema plantas medicinais e fitoterápicos. 2ª Etapa: Identificação de plantas mais utilizadas pelas famílias dos
estudantes e forma de uso. 3ª Etapa: Pesquisa bibliográfica sobre os princípios
ativos das plantas medicinais mais utilizadas pelas famílias, seus usos e formas de
preparação. Seguiu-se confronto das informações existentes na bibliografia com
as apresentadas no Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira (Organizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 4ª Etapa: Pesquisa sobre
organização de hortos medicinais didáticos e organização de um espaço na escola
para a implantação de um horto. 5ª Etapa: Preparação de canteiros e plantio de
mudas de plantas medicinais, que possuem uso consolidado na comunidade, e
recomendadas pelos Órgãos de Saúde brasileiros. 6ª Etapa: Organização e realização, pelos jovens do 2º ano do Ensino Médio, de uma palestra e oficinas para
estudantes do Ensino Fundamental da Escola sobre o tema plantas medicinais.
Descrição dos Resultados Obtidos:
O trabalho desenvolvido com os estudantes do Ensino Médio contribuiu para sensibilizar a comunidade escolar para o uso responsável das plantas medicinais, bem
como para a valorização de saberes tradicionais associados às mesmas.
Público-Alvo: Estudantes da Escola Estadual Normal José Bonifácio
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 150
51. Título do Projeto: Treinamento para Mapeamento dos Poços Subterrâneos
Coordenador: Vanderlei Secretti Decian
Descrição das Ações:
O treinamento para mapeamento dos poços subterrâneos, na região da área de
abrangência da 11ª Coordenadoria Regional de Saúde, reuniu os técnicos municiBALANÇO SOCIAL 2017 URI

51

pais no intuito de padronizar e melhorar a qualidade técnica dos dados inseridos
no Programa Nacional da Qualidade da Água para o Consumo Humano (VIGIÁGUA).
Fazem parte da 11ª Coordenadoria Regional de Saúde 33 municípios da Região
Alto Uruguai, sendo a sede regional localizada em Erechim.
O VIGIÁGUA compreende um conjunto de ações a serem executadas nos municípios
de forma descentralizada, conforme preconizado pelas diretrizes do SUS. As ações
básicas do VIGIÁGUA nos municípios são acompanhadas, analisando-se os indicadores conciliados na Programação Pactuada e Integrada das Ações em Vigilância
em Saúde (PPI-VS). Estruturado a partir dos princípios do Sistema Único de Saúde
(SUS), o Programa desempenha um papel importante para garantir a qualidade e
segurança da água para consumo humano no Brasil
O referido curso foi organizado com a participação e apoio da 11ª Coordenadoria
Regional de Saúde – Erechim /Secretaria da Saúde do Estado; Comitê de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica Apuaê-Inhandava; Núcleo de Sustentabilidade Socioambiental da URI e do Coletivo Educador do Alto Uruguai Gaúcho.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Capacitou técnicos no manuseio do aplicativo Google Earth, para verificação da
leitura de informações, por meio de imagens de satélite (interpretação, leitura e
tipo de coordenadas apresentadas, possibilidades de erros atribuídos ao aplicativo e inserção de dados junto a este sistema).
Público-Alvo: Técnicos municipais
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: aproximadamente 50
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52. Título do Projeto: Um Dia na Floresta - 70 Anos da Floresta Nacional de Passo
Fundo
Coordenadora: Sônia B. Balvedi Zakrzevski
Descrição das Ações:
A URI Erechim, por meio do
Curso de Ciências Biológicas
(Bacharelado) e Mestrado em
Ecologia, desenvolveu, nos dias
13 e 14 de junho, o Projeto “Um
Dia na Floresta”, comemorativo
aos 70 anos da Floresta Nacional de Passo Fundo (FLONA). O
Projeto de Educação Ambiental,
realizado com a comunidade
escolar do município de Mato Castelhano, teve por objetivo sensibilizar a juventude para a importância das Unidades de Conservação e estimular a identificação
das pessoas com aquele território.
A Floresta Nacional de Passo Fundo, criada em 1947 pelo Instituto Nacional do
Pinho, foi destinada ao plantio de Araucária para manutenção e preservação da
espécie em seu bioma natural. No ano de 1967, a área foi transferida para o IBDF e,
posteriormente, em 1989, passou a responsabilidade para o IBAMA e, finalmente,
desde 2007, está sob a gestão do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade). A FLONA faz parte de um Projeto bem-sucedido de conservação de matas nativas, implantado pelo Poder público, duradouro ao longo do
tempo. As áreas de cultivo serviram aos Projetos pioneiros de reflorestamento de
araucária, sendo que, atualmente, estas encontram-se bem-desenvolvidas. É experiência única na região pelo êxito do Projeto que conseguiu reflorestar grandes
extensões de terras com a espécie nativa mais caraterística da Floresta Ombrófila
Mista, no domínio da Mata Atlântica.
O trabalho de Educação ambiental foi planejado em parceria com a equipe gestora
da Flona e Secretaria de Educação de Mato Castelhano. Envolveu o estudo sobre
a biodiversidade da Floresta Nacional e
sobre os serviços ambientais prestados
pela Unidade de Conservação, por meio
da realização de 11 oficinas pedagógicas, de duas trilhas interpretativas, rodas de conversa e atividades lúdicas.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Sensibilização da comunidade de Mato
Castelhano para a importância da Floresta Nacional de Passo Fundo.
Público-Alvo: Lideranças locais, professores, estudantes e equipe da Floresta
Nacional de Passo Fundo
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 300
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53. Título do Projeto: X Fórum de Meio Ambiente da Juventude do Alto Uruguai
Gaúcho
Coordenadora: Sônia B. Balvedi Zakrzevski
Descrição das Ações:
O Curso de Ciências Biológicas da URI, por meio
do Laboratório de Educação Ambiental e PIBID
Biologia, realizaram, no
dia 7 de junho, o X Fórum
de Meio Ambiente da Juventude do Alto Uruguai
Gaúcho. A 10ª Edição do
evento fez parte da programação da 16ª Semana
Municipal do Meio Ambiente de Erechim, coordenada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com o apoio da URI e de outras
entidades municipais. Contou com a participação de 380 jovens e educadores,
representantes de escolas das Redes públicas municipal e estadual de Erechim.
O Fórum, que teve a sua primeira edição no ano de 2012, tem como objetivo constituir-se como um espaço de estudo e reflexão sobre temas socioambientais de
importâncias local e global. Busca transformar-se em um processo pedagógico
que traz a dimensão política da questão ambiental para os debates realizados nas
escolas e comunidades, na construção coletiva de conhecimento e no empenho
para a resolução de problemas socioambientais, respeitando e valorizando a opinião e o protagonismo dos adolescentes e jovens.
Nesta edição, o Fórum priorizou a reflexão sobre a importância da conservação dos
biomas do Sul do Brasil, com dessaque à Mata Atlântica, um dos maiores biomas
tropicais do continente americano. Esta é considerada um dos maiores repositórios de biodiversidade do Planeta, o que fez com que fosse definitivamente incluída
no cenário mundial como um “hotspots” de biodiversidade. No norte do RS, a Mata
Atlântica contempla a configuração original das seguintes formações florestais nativas e ecossistemas associados: Floresta Ombrófila Mista (também denominada
Mata de Araucárias) e Floresta Estacional Semidecidual.
Descrição dos Resultados Obtidos:
O Fórum, por meio de realização de diferentes atividades, contribuiu para a juventude refletir que, mesmo distribuída em milhares de fragmentos, os remanescentes
de vegetação nativa da Mata Atlântica prestam inestimáveis serviços ambientais
(proteção de mananciais hídricos, contenção de encostas, de regulação do clima,
fertilidade do solo, proteção de escarpas, auxílio na proteção contra desastres naturais, pragas agrícolas, beleza cênica para recreação e lazer, serviços culturais e espirituais). Esses serviços ambientais beneficiam, diretamente, um contingente de
mais de 100 milhões de brasileiros que residem dentro da área da Mata Atlântica.
Público-Alvo: Estudantes
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 380
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54. Título do Projeto: Projeto Ciência na Cozinha – Agregando Saberes para a Vida
Coordenadora: Sônia B. Balvedi Zakrzevski
Descrição das Ações:
O Projeto, que foi realizado durante os meses de maio a junho de
2017, teve por objetivo geral contribuir para os estudantes compreenderem os processos científicos envolvidos na produção de
alimentos, bem como incentivar os estudantes a prepararem
seu próprio alimento de forma
autônoma. O trabalho foi organizado nas seguintes etapas: 1ª
Etapa: Planejamento das ações
do Projeto Ciência na Cozinha,
juntamente com a equipe de escolas de Educação Fundamental do município de
Erechim. 2ª Etapa: Apresentação do Projeto aos estudantes das séries finais do Ensino Fundamental, motivando-os a pesquisar sobre alguns alimentos e os processos envolvidos na sua produção. 3ª Etapa: Atividades diversas (leituras, discussão
do conteúdo de vídeos documentários, experimentos, observações, pesquisas na
internet, entre outras) sobre os processos biológicos, físicos e químicos envolvidos
na produção de alimentos. Nesta fase, foram estudados temas como: a) processos
abrangidos na produção do pão - fermentação e levedação; b) bactérias responsáveis pela produção do iogurte – fermentação; c) papel do sal e do açúcar e da
pasteurização na conservação dos alimentos; d) processo de produção de geleia.
5ª Etapa: Oficinas de produção dos alimentos, no espaço escolar e também nas
Usinas-Piloto de Alimentos da URI, nas quais os estudantes preparam alimentos
para o lanche escolar (pão, geleia de abóbora, iogurte, compota de pera e picles).
6ª Etapa: Foi destinada à aplicação do conhecimento. Nesta etapa os estudantes,
em grupos, elaboraram videodocumentários que enfatizaram os processos físico,
biológico e químico envolvidos na produção dos alimentos. Na 7ª Etapa, os materiais audiovisuais gerados foram exibidos para a comunidade escolar.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Durante o trabalho, além de elaborarem conhecimentos científicos sobre o tema,
os estudantes aprenderam a cozinhar e perceberam a importância da qualidade
dos alimentos e da higienização do ambiente e dos manipuladores no preparo
destes.
Público-Alvo: Professores e estudantes do
Ensino Fundamental
Número
de
beneficiários
atendidos gratuitamente:
aproximadamente
180
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55. Título do Projeto: Amigos da Natureza
Coordenadora: Sônia B. Balvedi Zakrzevski
Descrição das Ações:
Realização de atividades de Educação ambiental, sobre temas diversos, com crianças da Educação
Infantil, na Região Alto Uruguai
Gaúcho. Entre as atividades realizadas, merecem dessaque as trilhas
interpretativas, oficinas e peças de
teatro.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Sensibilização das crianças para o cuidado com o ambiente em que estão inseridas.
Público-Alvo: Professores e estudantes da Educação Infantil
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 55
56. Título do Projeto: Conhecendo e Valorizando as Plantas Medicinais
Coordenadora: Sônia B. Balvedi Zakrzevski
Descrição das Ações:
Os alunos da E.E.E.F. Bela Vista, organizados em equipes, foram desafiados a resolverem alguns problemas, além de participarem de oficinas diversas sobre Plantas medicinais. Entre as temáticas investigadas, merecem dessaque: plantas medicinais nativas da Região; preparação de mudas; preparo adequado de infusões;
plantas tóxicas; alelopatia (fenômeno que uma planta exerce sobre outra, inibindo
sua germinação); plantas medicinais no controle de pragas; plantas medicinais
exóticas; cultura da Macela.
O resgate de saberes e a Educação para o uso responsável das plantas medicinais
também contemplaram a implantação, no Quintal Agroflorestal da Escola, de um
Horto de Plantas Bioativas (medicinais, aromáticas e condimentares), envolvendo
toda a comunidade escolar. O desenvolvimento deste Projeto está vinculado ao
Curso de Formação de Educadores Ambientais – resgatando saberes e educando
para o Uso de Plantas Medicinais. A ação foi promovida pelo Coletivo Educador do
Alto Uruguai Gaúcho, Departamento de Ciências Biológicas e PIBID Biologia, com
apoio de entidades da Região.
Descrição dos Resultados Obtidos:
A formação da comunidade, voltada
ao resgate de saberes para o cultivo
e a utilização responsável das plantas medicinais, tem contribuido
efetivamente para a melhoria da
Atenção à Saúde; uso sustentável
da biodiversidade brasileira e fortalecimento da agricultura familiar; geração de emprego e renda;
desenvolvimento industrial e tec-
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nológico e perspectiva de inclusão social e regional, além da participação popular
e do controle social sobre todas as ações decorrentes dessa iniciativa.
Público-Alvo: Professores e estudantes da Educação Básica.
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 140
57. Título do Projeto: 11ª Reunião Técnica Estadual de Plantas Bioativas e 1ª Feira
da Agrobiodiversidade
Coordenadoras: Sônia B. Balvedi Zakrzevski e Silvane Souza Roman
Descrição das Ações:
A Reunião Técnica Estadual de Plantas Bioativas é um evento tradicional que acontece
anualmente, de forma descentralizada
no estado do Rio Grande do Sul. É um
evento que conta com a soma de esforços de diversas entidades que visam
a promover a discussão e fortalecer a
cadeia produtiva das plantas bioativas.
Além disso, contribui para divulgar estratégias de agregação de valor às plantas bioativas e estimular a inclusão da
fitoterapia como prática de Saúde no
Sistema Único de Saúde (SUS) no RS. No ano de 2017 a 11ª Edição da Reunião Técnica
Estadual de Plantas Bioativas foi realizada, no município de Erechim, nas dependências da URI Erechim. Foi coordenado pela URI Erechim, Emater/RS-Ascar e Secretaria
Estadual de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo (SDR). O evento contou
com apoio de diversas entidades e instituições da Região e do Estado, incluindo o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID - Biologia.
O evento aconteceu entre 26 e 29 de setembro de 2017, com participação de cerca de
duas mil pessoas. Durante os três dias de evento, aconteceram atividades paralelas
para públicos distintos. Dessa forma, buscou-se congregar pesquisadores, professores, estudantes, técnicos, extensionistas rurais e profissionais de diferentes áreas do
conhecimento, na troca de saberes e de experiências sobre plantas bioativas. Esse
público diverso pôde participar de palestras, atividades culturais, mesas-redondas,
trocas de experiências, oficinas e minicursos, feira com produtores rurais da Região,
entre outras. Além disso, os participantes tiveram a possibilidade de apresentar e
assistir às comunicações orais e pôsteres de trabalhos de Pesquisa e Extensão.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Os eventos contribuíram na formação comunitária sobre plantas medicinais.
Público-Alvo: Professores, pesquisadores, profissionais da Área da
Saúde, Meio Ambiente e Agricultura
e lideranças comunitárias
Número de beneficiários atendidos
gratuitamente: 2000
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58. Título do Projeto: 11º Fórum de Meio Ambiente da Juventude do Alto Uruguai Gaúcho
Coordenadora: Sônia B. Balvedi Zakrzevski
Descrição das Ações:
O Fórum de Meio
Ambiente da Juventude do Alto Uruguai
Gaúcho teve a sua primeira edição no ano
de 2012. Promovido
pelo Departamento
de Ciências Biológicas da URI, por meio
do Curso de Ciências
Biológicas, PPG Ecologia e Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação à Docência – SubProjeto Biologia, com apoio das entidades que congregam o Coletivo Educador do Alto Uruguai Gaúcho. Este evento é destinado a
jovens de 14 a 19 anos, matriculados nas duas séries finais do Ensino Fundamental
e no Ensino Médio. Tem por objetivo constituir-se como um espaço de estudo e reflexão sobre temas socioambientais de importância local e global, possibilitando
a construção coletiva de conhecimento, respeitando e valorizando a opinião e o
protagonismo dos adolescentes e jovens. É um espaço de discussão pública com o
objetivo de a juventude da Região analisar problemas e trocar ideias diante de um
tema de interesse comum.
O XI Fórum aconteceu em setembro de 2017 e priorizou o tema plantas medicinais, que também foi objeto de estudo em um processo de formação de educadores, desenvolvido na Região, além de ser trabalhado nas escolas atendidas pelo PIBID Biologia. No período de junho a setembro, as escolas desenvolveram estudos
sobre as plantas medicinais - leitura e discussão de textos e vídeos, realização de
entrevistas com pessoas da comunidade, participação em dias de campo, dentre
outros. Os estudantes foram desafiados a aprofundarem um tema e a desenvolverem um trabalho com o intuito de resgatar saberes sobre o uso das plantas medicinais. No dia de realização do Fórum, uma representação dos jovens da Região,
constituída por um grupo de, aproximadamente, 700 adolescentes, reuniu-se na
URI Erechim, para socializar e refletir sobre as experiências realizadas nas escolas e municípios. Aprofundaram conhecimentos sobre o tema por meio de: i) Palestras e mesas-redondas sobre a importância das Plantas Medicinais Nativas; uso
de plantas medicinas e fitoterápicos na Atenção Básica de Saúde; ii) Participação
em oficinas pedagógicas ministradas por acadêmicos de Ciências Biológicas e bolsistas do PIBID Biologia.
Descrição dos Resultados Obtidos:
O Fórum contribuiu para a juventude refletir sobre a importância e potencial das
plantas medicinais para melhoria da Atenção à Saúde.
Público-Alvo: Juventude
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 700
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59. Título do Projeto: Ações Educativas de Combate à Dengue
Coordenadoras: Sônia B. Balvedi Zakrzevski e Silvane Souza Roman
Descrição das Ações:
O Laboratório de Educação Ambiental da URI apoiou a Campanha de combate à
dengue, na Região Alto Uruguai Gaúcho, por meio da realização de oficinas pedagógicas e de peça teatral para crianças. O trabalho teve por objetivo contribuir
na sensibilização e reflexão sobre o tema, mostrando que a prevenção é a melhor
alternativa. A peça teatral contempla a história de Tati, uma criança curiosa que
desvenda a importância de prevenir e combater o mosquito Aedes aegypti, que
gera um grande problema social.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Com a iniciativa, as crianças e
jovens compreenderam a importância do combate ao Aedes
e dos serviços como a fiscalização dos agentes comunitários de
Saúde, visando ao acompanhamento dos conjuntos habitacionais.
Público-Alvo: Crianças e jovens
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 500
60. Título do Projeto: Biologia e Comunidade
Coordenadoras: Sônia B. Balvedi Zakrzevski e Albanin A. M. Pereira
Descrição das Ações:
O Projeto tem por objetivos: i) Divulgar os conhecimentos científicos da área de
Ciências Biológicas, gerados pela Universidade à comunidade regional por meio
de ações educativas, despertando o interesse e a curiosidade da comunidade para
a área; ii) Apoiar a comemoração de datas importantes relativas à Ciência e Tecnologia, a fim de despertar o interesse para o processo histórico de construção da
ciência.
No ano de 2017, o Projeto desenvolveu palestras, mesas-redondas, cine-fóruns,
oficinas, minicursos, visitas guiadas e outras atividades voltadas ao processo de
popularização da Ciência. As atividades foram desenvolvidas na URI – Erechim,
abrangendo estudantes das escolas das Redes públicas e privada do Alto Uruguai
Gaúcho. Também foram realizadas entrevistas em rádios locais.
Descrição dos Resultados Obtidos:
O Projeto vem contribuindo no processo de popularização da Ciência
Público-Alvo: Estudantes das Redes pública e privada de Ensino
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: aproximadamente 700
61. Título do Projeto: Educomunicação Socioambiental nas Rádios Regionais
Coordenadoras: Sônia B. Balvedi Zakrzevski e Elisabete Maria Zanin
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Descrição das Ações:
O Projeto desenvolvido, durante o ano de 2017, teve por objetivo: i) Democratizar o acesso à informação socioambiental nos meios de comunicação de massa,
na Região Alto Uruguai Gaúcho; ii) Inserir a problemática ambiental no dia a dia
das comunidades da Região em um debate permanente de reflexão, prática e com
caráter participativo; iii) Fomentar a Educação ambiental em um processo educativo não formal, levando ao público valores socioambientais sustentáveis; incentivar comportamentos e hábitos saudáveis que resultem em um melhor aproveitamento e conservação dos recursos naturais; iv) Disseminar conhecimento para que
as populações tornem-se agentes sociais conscientes em relação à preservação e
proteção da natureza.
No ano de 2017, o Projeto foi desenvolvido por meio de ações como entrevistas
em rádio sobre temas de interesse da população em geral e campanhas sobre
temas específicos, realizadas a partir da veiculação de informativos breves sobre
conteúdos socioambientais. As campanhas contaram com o apoio das rádios comunitárias da Região e do Coletivo Educador do Alto Uruguai Gaúcho.
Descrição dos Resultados Obtidos:
O Projeto vem contribuindo no processo de popularização da Ciência.
Público-Alvo: Comunidade em geral
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: aproximadamente 10.000
62. Título do Projeto: Educação
para a Saúde com Estudantes da EJA
Erechim
Coordenadora: Sônia B. Balvedi Zakrzevski
Descrição Das Ações:
O Projeto foi desenvolvido por meio
da realização de oficinas diversas
sobre temas vinculados ao Programa
Saúde na Escola para estudantes da
Educação de Jovens e Adutos – EJA
do Município de Erechim. As oficinas foram desenvolvidas pelos estudantes do
Curso de Ciências Biológicas – Licenciatura, da URI erechim.
Descrição Dos Resultados Obtidos:
O Projeto vem contribuindo no
Processo de Educação para a
Saúde.
Público-Alvo: Professores e Estudantes da EJA
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 60
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1. Título do Projeto: A Importância da Dieta Balanceada e de Exercícios Físicos na
Qualidade de Vida do Diabético
Coordenadoras: Jane Conceição Perin Lucca e Zaléia Prado de Brum
Descrição das Ações:
O Projeto ocorreu, no 2º semestre de 2017, na cidade de Salvador das Missões, onde foram
implementados vários encontros nas comunidades e distritos
de abrangência da Estratégia da
Saúde da Família - ESF, com portadores de hipertensão arterial
sistêmica, tabagistas e diabetes
mellitus. Nesses encontros, foram
enfocados os principais cuidados quanto à alimentação adequada, controle frequente da pressão arterial e da glicemia e foi proposta aos grupos a realização de
exercícios físicos, os quais faziam caminhadas e alongamentos em cada encontro
dos grupos. Na metodologia foram utilizadas as seguintes ferramentas: PowerPoint, roda de conversa e uso de figuras sobre pé diabético, além de oficinas de
exercícios físicos.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Conscientização dos portadores de diabetes mellitus, tabagistas e hipertensos, mediante ações educativas acerca da importância da dieta e da necessidade da prática de
atividades físicas para a melhora no quadro clínico, na autoestima e no autocuidado.
Público-Alvo: Portadores de diabetes, hipertensão e tabagistas, pertencentes às
comunidades e distritos de abrangência da Estratégia da Saúde de Família – ESF,
de Salvador das Missões
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: Em torno de 20 a 30 pessoas
em cada intervenção
2. Título do Projeto: A Importância dos Grupos de Idosos nas Estratégias da Saúde
da Família - ESF
Coordenadoras: Jane Conceição Perin Lucca e Zaléia Prado de Brum
Descrição das Ações:
Criar grupos de discussão e reflexão sobre assuntos de promoção e prevenção
de Saúde com os idosos usuários
da Estratégia da Saúde da Família
– ESF, de Campinas das Missões.
Nesses encontros, foram abordados temas como diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica,
prevenindo quedas, Alzheimer; depressão e cuidados com o Planeta
(sustentabilidade). Na metodologia implementada, foram utilizados
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como ferramentas: rodas de conversa, PowerPoint, vídeos, oficinas de dinâmicas.
As ações foram realizadas em 4 encontros no Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS), de Campinas das Missões e na comunidade São Miguel.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Observou-se que a comunidade era bastante participativa e sugeria os temas a
serem abordados nos encontros. As discussões traziam orientações que auxiliavam o grupo a enfrentá-las, refletindo sobre o autocuidado e a importância de
manter uma autoestima.
Público-Alvo: Idosos usuários da Estratégia da Saúde da Família – ESF, de Campinas das Missões
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 80
3. Título do Projeto: Ação de Educação em Saúde nas Escolas
Coordenadores: Tiago Bittencourt de Oliveira, Cristiane de Pellegrin Kratz, Vera
Regina Medeiros de Andrade, Leandro Nicolodi Francescato, Izabel Almeida Alves,
Letícia Beatriz Matter, Tanise Savaris Schossler e Susana Griebeler
Descrição das Ações:
Nos meses de maio e junho, os acadêmicos do 5º semestre do curso de Farmácia realizaram atividades de Educação em Saúde nas escolas do município e da
Região. Essas atividades faziam parte do trabalho desenvolvido de forma a congregar todas as disciplinas do 5º semestre letivo, e contou com a orientação de
oito professores farmacêuticos do curso.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Foram 8 turmas de escolas visitadas,
sendo as escolas estaduais: Getúlio
Vargas, Odão Filippe Pippi, Dr. Augusto do Nascimento e Silva. Também as
escolas particulares Verzeri e La Salle
Medianeira (Cerro Largo).
Os diversos temas abordados foram
adaptados para a realidade de cada
turma da escola escolhida. Foram trabalhados assuntos como ações de combate à
gripe, hipertensão arterial na infância, cuidados com a rinite e sinusite, postura corporal, alterações na tireoide, cuidados com a depressão, suicídio e ansiedade, infecção
do trato urinário, problemas cardíacos e arritmias.
Os métodos que se utilizaram como
forma de transmitir a informação
foram bastante diversos e criativos:
vídeos, dinâmicas, fôlderes, teatro
de varal, jogos e bingos.
Público-Alvo: Escolas dos Ensinos
Médio e Fundamental
Número de beneficiários atendidos
gratuitamente: aproximadamente
180
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4. Título do Projeto: Ação Solidária no Lar do Menino em Santo Ângelo
Coordenador: Nelson Seidler
Descrição das Ações:
Foram realizadas distribuições de alimentos não
perecíveis em campanha com os alunos do curso e
entregues no dia da ação social, à Diretora da Entidade.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Foram realizadas as respectivas doações de alimentos não perecíveis, assim como limpezas no
pátio do referido Lar do Menino, como roçada e
capina, recolhimento e encaminhamento de lixo,
em dois caminhões de carga, encaminhados para local apropriado.
Público-Alvo: Crianças e gestores da Entidade
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: aproximadamente 30
5. Título do Projeto: Campanha de Arrecadação e Doação a Entidades Beneficentes
Coordenador: Rafael Fasolo
Descrição das Ações:
Proporcionar aos acadêmicos dos Cursos
de Administração e Ciências Contábeis a
interação e a possibilidade de conhecer a
realidade das entidades de assistência social, tais como: Lar da Menina, Retiro dos
Idosos Universina Carrera Machado e EMEI
Theodomiro Luciano de Souza. As ações
consistiram em arrecadar alimentos, material de limpeza e higiene, e brinquedos junto à comunidade acadêmica dos cursos de
Administração e Ciências Contábeis e doálos às entidades citadas. Tais ações foram
realizadas em diferentes momentos.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Sensibilização dos acadêmicos dos cursos para os problemas sociais dos idosos
e crianças, em situação de vulnerabilidade, e crianças de escolas municipais de
Educação Infantil;
Minimização das necessidades de idosos e
crianças que vivem em lares, sem a possibilidade de convívio da família, e de crianças de escolas infantis.
Público-Alvo:Lar da Menina, Retiro dos
Idosos Universina Carrera Machado e EMEI
Theodomiro Luciano de Souza
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 400 pessoas
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6. Título do Projeto: Centro Missioneiro de Equoterapia Santo Ângelo Custódio – A
Prática da Equoterapia
Coordenadora: Daniela Pereira Gonzalez
Descrição das Ações:
O Centro Missioneiro de Equoterapia Santo Ângelo Custódio (CMESAC), instituição
com formato tripartite no qual são parceiros fundadores a URI - Câmpus de Santo
Ângelo, a Prefeitura Municipal de Santo Ângelo e o Núcleo Missioneiro de Criadores de Cavalos Crioulos, caracteriza-se como uma instituição que oferece uma
modalidade terapêutica e educacional, que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar, aplicada nas Áreas de Saúde e Educação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com necessidades especiais.
A Equoterapia visa a proporcionar aos praticantes o desenvolvimento global por
meio da valorização das suas potencialidades, respeitando seus limites e estimulando e favorecendo a construção do autoconceito e sua independência.
O trabalho terapêutico no CMESAC tem duração de 45 minutos e constituiu-se da
seguinte maneira: a criança é recepcionada por uma equipe interdisciplinar que é
composta por fisioterapeuta, psicóloga e estagiários de diversas áreas do conhecimento da Universidade. Depois de recepcionada, a criança é encaminhada para
a sala terapêutica. Após, a equipe coloca na criança os equipamentos de segurança (colete e capacete) que são indispensáveis para a prática da Equoterapia. A
criança é encaminhada para o picadeiro e realiza-se a montaria de, aproximadamente, trinta minutos, utilizando-se tanto a área coberta (picadeiro) quanto uma
área externa, em meio à natureza. Por fim, incentiva-se a despedida do cavalo e do
guia, guardam-se os equipamentos de segurança e despede-se da criança a qual
é encaminhada para seu cuidador que aguarda na sala de grupo de pais, onde é
realizado um trabalho terapêutico com os pais e cuidadores dos praticantes.
Mediante vínculo que se forma entre o praticante/terapeutas/animal, são estimulados os aspectos referentes à sua afetividade, sociabilização e comunicação, favorecendo a interação do sujeito com seu mundo externo e o estabelecimento de
limites. O cavalo atua como intermediário entre o mundo imaginário do sujeito e a
realidade. Além do atendimento aos praticantes, é oferecido aos pais e/ou cuidadores atendimento em grupo, no formato de grupo operativo.
Com o grupo operativo, oferece-se suporte aos pais que precisam lidar com as
diferenças dos filhos e dar assistência à adaptação e à mudança perante as dificuldades encontradas. É necessário que os pais entendam seus filhos para que o
tratamento seja mais eficaz e é de extrema importância um bom relacionamento
entre ambas as partes, pois a família exerce uma função essencial no desenvolvimento infantil. E para desenvolver e aperfeiçoar todas essas habilidades, os pais/
cuidadores precisam de momentos de fala, trocas de informações e boas risadas.
O grupo tem como objetivo geral proporcionar um ambiente onde seja possível
um diálogo aberto e informativo, promovendo assim uma diminuição das angústias e um melhor entendimento acerca das questões relacionadas aos seus filhos.
O grupo operativo funciona nos mesmos dias e horários do atendimento equoterápico. Enquanto o filho está em atendimento equoterápico, os pais/cuidadores estão participando do grupo. Esses encontros são realizados uma vez por semana,
com duração aproximada de 45 minutos. Os grupos são formados pelos pais/cuiBALANÇO SOCIAL 2017 URI
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dadores presentes durante o horário de atendimento dos praticantes. Em cada encontro, é trabalhado um tema referente às necessidades dos pais.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Todos os praticantes foram reavaliados no final do ano de 2017, e os resultados
foram devolvidos para os pais ou cuidadores de cada praticante. O trabalho realizado tem contemplado as expectativas dos pais dos praticantes, pelo fato de
aqueles emitirem comentários muito favoráveis acerca dos atendimentos, tanto
de um sujeito quanto do outro.
Dentre os benefícios com a prática de Equoterapia, podemos citar: melhora na
concentração, atenção, raciocínio, assimilação do processo ensino/aprendizagem,
desenvolvimento da linguagem, estímulo tátil, entre outros.
Com relação ao grupo de pais ou cuidadores, pode-se perceber que ocorreu troca
de informações entre os participantes com relação às patologias, dificuldades e
sucessos obtidos com seus filhos, assim como promoveu uma convivência harmoniosa entre pais/ cuidadores e suas respectivas famílias.
Público-Alvo: Crianças e adolescentes que apresentam transtornos do neurodesenvolvimento, os pais e/ ou cuidadores
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 28 famílias
7. Título do Projeto: Copa URI de Robótica 2017
Coordenadores: Denilson Rodrigues da Silva, Alexandre dos Santos Roque, Alessandro Freitas de Oliveira, Carlos Oberdan Rolim,Paulo Ricardo Baptista Betencourt e Cristina Paludo Santos.
Descrição das Ações:
Promover a área de computação e atrair jovens estudantes de Ensino Médio (de
escolas públicas e privadas) para a área tecnológica por meio de atividades de
formação e popularização de conceitos de computação, assim como a realização
de um torneio de robótica em âmbito regional.
As principais fases da Copa URI de Robótica 2017:
1ª Fase: Divulgação (julho – agosto de 2017)
- Divulgação da Copa URI de Robótica
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- Visita nas Escolas
- Inscrições (On-line)
2º Fase: Preparação (agosto – outubro 2017)
- Entrega dos kits Robóticos
- Montagem do Robô
- Realização do curso preparatório (On-line)
- Treinamento e Testes com a Plataforma Robótica
3ª Fase: Descubra a Universidade (outubro de 2017)
- Atividades Práticas
- Testes para a competição
- Esclarecimento de dúvidas
4ª Fase: Realização da Competição (31 de outubro de 2017)
- Realização da Competição
- Entrega da premiação
Descrição dos Resultados Obtidos:
A iniciativa tem se consolidado como importante ferramenta de divulgação e
seleção de talentos para a área de computação da URI – Câmpus Santo Ângelo.
Em sua edição de 2017, o foco foi na realização de uma competição no formato
“Sumô”, onde dois robôs entram em uma pequena arena circular, realizando ações
que serão programadas e embarcadas nos robôs pelos competidores, com o intuito de permanecer dentro da arena por um tempo determinado. Um conjunto
de regras, vídeos-aulas e materiais de apoio foi desenvolvido e posteriormente
divulgado entre os participantes. Em 2017, a competição foi realizada entre escolas de Santo Ângelo e várias cidades da Região, totalizando mais de 30 equipes
participantes, atingindo diretamente em torno de 300 pessoas.
O curso disponibilizou aos acadêmicos e professores participantes da copa URI
de Robótica os conhecimentos fundamentais necessários para compreender o
processo de montagem e programação de plataformas robóticas educacionais.
Para isso, o curso foi organizado e estruturado a partir de vídeos interativos disponibilizados nesse site. Além dos vídeos, os participantes também poderão interagir diretamente com a equipe (professores e acadêmicos) da URI através de
canais online (e-mail e skype). Todos os vídeos foram elaborados por professores
e acadêmicos dos cursos de computação da URI.
Público-Alvo: Estudantes de Ensino Médio de escolas públicas e privadas de Santo
Ângelo e Região
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: aproximadamente 300 pessoas
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8. Título do Projeto: Doação de Alimentos para o Lar da Velhice Izabel Oliveira
Rodrigues
Coordenadora: Nataly Leidens
Descrição das Ações:
No dia 10 de julho de 2017, a professora Nataly Leidens se deslocou, juntamente
com acadêmicos do curso de Engenharia Química até ao Lar da Velhice Izabel
Oliveira Rodrigues, com o propósito de entregar os alimentos arrecadados durante
a III Semana Acadêmica da Engenharia Química e Química Industrial.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Como parte da inscrição da III Semana Acadêmica da Engenharia Química e Química Industrial, os acadêmicos entregaram alimentos não perecíveis para doação.
Foram arrecadados cerca de 50 kg de alimentos ao longo da Semana Acadêmica.
Público-Alvo: Idosos do Lar da Velhice Izabel Oliveira Rodrigues
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: cerca de 50
9. Título Do Projeto: Domingo na Praça – Dia do Idoso
Coordenadora: Andressa Rodrigues Pagno
Descrição das Ações:
O Projeto foi realizado em comemoração ao
Dia do Idoso, em parceria com a ARBAPESA
– Associação Regional Beneficente dos Aposentados e Pensionistas de Santo Ângelo.
Esta realizou atendimentos jurídicos e de
Atenção à Saúde do idoso. Foram realizados,
por parte da ARBAPESA, distribuição do estatuto do idoso (revisão de benefícios); orientações nutricionais, médicas e auditivas;
auriculoterapia; exercícios para melhora do equilíbrio e orientações sobre diabetes.
Os acadêmicos do 6º semestre do curso de Farmácia, juntamente com a professora
Andressa Pagno, realizaram aferição de pressão arterial, aferição de glicose, pesagem, medição, cálculos de IMC e orientações sobre uso correto de medicamentos.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Os atendimentos geraram cadernetas a cada cidadão, com anotações acerca de
valores de pressão arterial, glicose e IMC. Aqueles que apresentaram parâmetros
fisiológicos e/ou bioquímicos fora do padrão considerado normal, receberam orientações e foram encaminhados, pela professora, para os profissionais presentes
no evento. Aqueles que apresentaram parâmetros considerados normais receberam
informações sobre cuidados de Saúde, para
mantê-los.
Público Alvo: Idosos (60 anos ou mais), de
ambos os sexos, presentes na “Praça do
Brique” no dia do evento
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 250
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10. Título do Projeto: Educação em
Saúde: Prevenção Contra Gripe nas
Escolas
Coordenador: Tiago Bittencourt de
Oliveira
Descrição das Ações:
Foram realizadas atividades de Educação em Saúde nas escolas do Município, alertando sobre a prevenção e cuidados sobre a gripe, tendo
como objetivo assegurar conhecimento e atitudes para enfrentar umas das principais viroses de inverno.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Foram realizadas atividades de conhecimento para prevenção da gripe e de problemas
alérgicos respiratórios, junto a crianças do 5º ano do Ensino Fundamental, em duas escolas da Rede pública de Santo Ângelo, sendo uma escola estadual, e outra, municipal.
Público-Alvo: Alunos do 5º ano de escolas fundamentais
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 72
11. Título do Projeto: Enfermagem na Escola: Educação em Saúde sobre Sífilis e
outras ist’s na Adolescência
Coordenadoras: Jane Conceição Perin Lucca e
Zaléia Prado de Brum
Descrição das Ações:
O presente estudo tem por objetivo realizar
uma atividade de Educação em Saúde no ambiente escolar com adolescentes, tendo como
enfoque principal a Sífilis, contudo dispondo
de abrangência em outras IST’S, visando a sensibilizá-los dos agravos das doenças e estimulando a prevenção com práticas sexuais seguras. A metodologia teve como ferramenta: roda de conversa, moldes de
anatomias feminina e masculina (lab. URI), oficinas com dinâmicas e PowerPoint.
OBS: Esse Projeto foi implementado também com gestantes da ESF Rogowisky.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Acredita-se que os benefícios do Projeto são imensuráveis, pois promove, estimula e reforça o conhecimento científico sobre as infecções sexualmente transmissíveis (IST’S) e sua maneira de prevenção, potencializando uma ótica preocupada
em preservar a própria Saúde.
Público-Alvo: Alunos adolescentes da
6ª,7ª,8ª e 9ª série do Ensino Fundamental, com faixas etárias de 12 a 17
anos. E gestantes da Estratégia da Saúde
da Família – ESF da Rogowisky
Número de beneficiários atendidos
gratuitamente: 60
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12. Título do Projeto: Engenharia Mecânica X Solidariedade
Coordenador: Flavio Vanderlei Zancanaro Júnior
Descrição das Ações:
Campanha organizada pelo curso de
Engenharia Mecânica e Departamento de Engenharia e Ciências da Computação, objetivando o recolhimento
de materiais de higienes bucal e corporal, calçados e agasalhos para posterior distribuição ao Lar da Menina
de Santo Ângelo.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Foram recolhidos 16 Kits de higienes
bucal e corporal, além de inúmeras peças de roupas e calçados.
Público-Alvo: Lar da Menina de Santo Ângelo
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 80
13. Título do Projeto: Farmacêutico na Praça de Santo Ângelo
Coordenador: Tiago Bittencourt de Oliveira
Descrição das Ações:
Fortalecer as ações do farmacêutico como profissional da Saúde que presta Atenção à população. Promover a prevenção e o controle das DCNT (doenças crônicas
não transmissíveis) e seus fatores de risco.

Descrição dos Resultados Obtidos:
Acadêmicos do curso de Farmácia e profissionais farmacêuticos apoiados pelo CRFRS (Conselho Regional de Farmácia) foram à praça realizar a aferição da pressão
arterial e teste de glicemia, como também orientar a população sobre o descarte
correto dos medicamentos e seu uso racional.
Público-Alvo: Frequentadores da Praça Leônidas Ribas do município de Santo Ângelo
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: aproximadamente 300

70

URI

BALANÇO SOCIAL 2017

14. Título do Projeto: Festival de Mini-Handebol
Coordenadora: Viviana da Rosa Deon
Descrição Das Ações:
Promover um Festival de MiniHandebol, que é a culminância do trabalho realizado nas
escolas pelos acadêmicos do
4º semestre do curso de Educação Física Licenciatura. Estes
ministram aulas de iniciação ao
handebol com o intuito de que
as crianças aprendam a dinâmica do jogo de handebol, e os acadêmicos possam vivenciar a docência a partir
dos saberes da experiência. Os acadêmicos organizam o festival divididos nas seguintes Comissões: Comissão de abertura, Comissão de alimentação, Comissão de
premiação. Todas as crianças recebem medalhas de participação, pois o festival
não tem caráter de competição.
Descrição dos Resultados Obtidos:
O Festival auxilia os acadêmicos na aquisição de conhecimentos sobre a modalidade,
além de contribuir para sua expansão da mesma no município de Santo Ângelo.
Público-Alvo: Crianças de escolas estaduais e municipais participantes das oficinas de handebol durante o semestre
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 110
15. Título do Projeto: IV Circuito de Dança do Curso de Educação Física – Licenciatura- Sustentabilidade
Coordenador: Rodrigo José Madalóz
Descrição das Ações:
O IV Circuito de Dança surgiu da necessidade de oportunizar a sistematização de
produções coreográficas que envolveram, ao longo do semestre, Pesquisa, Ensino e Extensão na formação inicial de acadêmicos do curso de Educação Física
Licenciatura e Bacharelado da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e
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das Missões – Câmpus de Santo Ângelo. A disciplina de Metodologia do Ensino da
Dança, ministrada aos acadêmicos do 6º semestre, foi elemento motivador para
a criação, planejamento, divulgação e realização do IV Circuito de Dança. Participaram, durante o período que compreendeu a organização até à execução, mais
de 40 acadêmicos do curso de Educação Física, de ambos os gêneros. A partir da
temática “SUSTENTABILIDADE”, os acadêmicos, divididos em grupos de trabalho,
realizaram pesquisa, elaboraram, construíram e ensaiaram propostas coreográficas, desenvolvendo-as a partir dos seguintes subtemas: valorização dos recursos
naturais, meio ambiente, consumo consciente, lixo, entre outros.
Nesta edição, participaram de forma colaborativa os cursos de Pedagogia, Direito
e Arquitetura, quando, por meio de uma palestra inicial, os acadêmicos foram agraciados com a fala da professora do curso de Direito, Luana Maíra, que abordou a
temática da Sustentabilidade na ótica do Direito, fazendo profundas reflexões e
instigando os acadêmicos a possibilidades de temáticas na área. O curso de Arquitetura contribuiu na logística da ornamentação do palco do evento mediante
a construção de painéis e instalações. Os materiais - todos recicláveis – foram arrecadados mediante o desenvolvimento de uma campanha entre os acadêmicos
nos bares da Universidade e em suas residências, a fim de compor a ornamentação.
A professora do curso de Arquitetura, Maíra Pires, foi responsável pela organização
e execução do Projeto juntamente com os acadêmicos. O curso de Pedagogia participou das atividades do
Circuito por meio da disciplina de Fundamentos
Metodológicos de Educação Física, quando apresentaram uma proposta
coreográfica, abordando
os quatro elementos da
natureza: terra, água, ar e
fogo.
O período destinado
ao planejamento, criação (construção das
produções) e ensaios
foi de 45 dias, com encontros semanais de duas horas. Para abrilhantar o evento, os acadêmicos convidaram grupos de dança de livre escolha, podendo ser de escolas públicas ou
particulares, ONG’s, CTG’s, grupos folclóricos, grupos independentes, academias,
escolas de danças, dentre outros, para compor as apresentações do Circuito. A
metodologia das apresentações possibilitou uma releitura dos convencionais
eventos que envolvem a dança, principalmente por caracterizar-se como não
competitivo, aberto à diversidade de expressões artísticas, momento no qual
as comunidades local e regional podem comparecer para apreciar e colaborar,
de forma livre, com um quilo de alimento não perecível que foi doado, posteriormente, para instituições de caridade do Município. Houve a distribuição de
lanches para os grupos participantes.
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O IV Circuito de Dança ocorreu no dia 07 de dezembro de 2017, tendo como local,
o Ginásio de Esportes da Universidade, no turno da noite. Aos grupos participantes
do evento foram entregues troféus simbólicos de agradecimento pela participação.
Descrição dos Resultados Obtidos:
O IV Circuito de Dança contribuiu na formação inicial dos futuros profissionais
de Educação Física; ampliou a visão sobre a organização e execução de Projetos
e eventos; integrou acadêmicos, professores de diferentes cursos, iniciando um
processo de interdisciplinaridade; suscitou um espaço alternativo para a mostra
de trabalhos artísticos na área da dança e sua apreciação; despertou o gosto e o
prazer pela dança; estimulou a união e a cooperação entre os acadêmicos; aproximou as comunidades local e regional ao espaço acadêmico pela forma prestigiosa
e presença maciça, respondendo sensivelmente com doações de alimentos não
perecíveis, entregues posteriormente a Asilos de Santo Ângelo; o incentivo e a
energia do público, bem como a forma respeitosa e elegante com as quais se comportou durante as apresentações e a oportunidade de aprendizado marcaram o
evento.
Público-Alvo: Grupos de danças de escolas públicas e particulares; ONG’s, CTG’s,
grupos folclóricos, grupos independentes, academias, escolas de danças; Comunidade Santo-Angelense e regional.
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: aproximadamente 500 pessoas
16.Título do Projeto: Meninas Digitais Tchê Missões – Inspirando novos talentos.
Coordenadora: Cristina Paludo Santos
Descrição das Ações:
Cursos: envolvem a qualificação do aprendiz medinte conhecimentos teóricos nos
diversos assuntos/áreas que permeiam a computação.
Oficinas: compreendem atividades práticas que ampliam os conhecimentos técnicos e operacionais de ferramentas/linguagens/softwares modernos.
Eventos: envolvem a realização de palestras, mesas-redondas, painéis, seminários e outras formas de discussão sobre assuntos atuais que abarquem tanto as
questões de gênero na TI quanto aspectos teóricos/práticos relacionados à área
da computação.
Desafios: são lançados em forma de torneios em que as equipes participantes são
desafiadas a desenvolverem produtos de software e/ou hardware. Suas edições
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ocorrem após a finalização dos cursos e oficinas, com o intuito de que os aprendizes façam uso dos conhecimentos previamente adquiridos. Os produtos são
avaliados por Comissão julgadora, e as equipes vencedoras recebem premiação.
Dinâmicas: compreendem atividades supervisionadas, envolvendo o desenvolvimento de pitch, uso de técnicas de brainstorming, técnicas de integração social,
dentre outras.
Ateliês: São espaços para troca de experiências, trabalho colaborativo, estudos
e discussões sobre um Projeto criativo, ou tema particular atrelado ao universo
científico.

Descrição dos Resultados Obtidos:
- Maior aproximação das meninas no que se refere ao contato com a tecnologia;
- Desenvolvimento de Jogos Digitais pelas participantes;
- Artigos publicados no Congresso da Sociedade Brasileira de Computação em
evento específico relacionado à participação das mulheres na área tecnológica
(Women Information Technology – WIT/2017);
- Maior aproximação entre URI e escolas.
Público-Alvo: Meninas do Ensino Médio de escolas públicas e privadas
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 40
17. Título do Projeto: Núcleo de Prática Jurídica - NPJur
Coordenadora: Charlise Paula Colet Gimenez
Descrição das Ações:
São desenvolvidas atividades de atendimento jurídico gratuito nas demandas
Cíveis, Criminais e Previdenciárias, com orientações aos assistidos pelos acadêmicos
do curso, que realizam
estágio obrigatório do
6º até ao 10º semestre
da graduação, que, supervisionados por professor da Instituição,
atuam na elaboração
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de peças processuais e acompanhamento de processos em andamento, além da
assistência de advogada em audiências e demais atos que necessitam de procurador inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
Além da prática, através do NPJur, os acadêmicos têm a possibilidade de realizar
viagens de estudos, tais como: Tribunal de Justiça do RS, Assembleia Legislativa do
RS, Instituto Psiquiátrico Forense (IPF), Associação de Proteção e Assistência aos
Condenados (APAC), CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania), Fundação de Atendimento Socioeducativo (FASE) e penitenciárias da região
e do estado.
Descrição dos Resultados Obtidos:
O objetivo do Projeto é auxiliar na construção de um profissional consciente da
realidade que o cerca, ético no exercício de sua profissão, justo na realização de
suas escolhas e sensível às demandas da sociedade. Aliado a esses valores, visa a
concretizar o direito do acesso à Justiça àqueles que encontram barreiras na busca
pelo Poder Judiciário.
Diante disso, resulta do
Projeto uma grande demanda de direitos alcançados, levando à efetivação de garantias à
comunidade, dando a
esta o acesso à Jjustiça
de fato, ao passo que agrega conhecimento prático e humanizado aos acadêmicos,
futuros operadores do Direito.
Público-Alvo: Demandas, abrangidas pela comarca de Santo Ângelo/RS, para pessoas que percebam mensalmente o máximo de 2(dois) salários mínimos no grupo
familiar
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: Cerca de 6.000 atendimentos,
atingindo mais de 4.400 famílias
18.Título do Projeto: Oficina de Ginástica
Coordenadora: Cinara Valency Enéas Mürmann
Descrição das Ações:
Os objetivos da disciplina de Oficina de Experiência Docente em ginástica foram:
- Auxiliar no amadurecimento pessoal do acadêmico e na sensibilização para asa
atividades didático-pedagógicas a partir da articulação de conhecimentos pedagógicos de conteúdo específico da ginástica e aproximação com a comunidade;
- Oportunizar, para crianças carentes, na faixa etária dos sete aos doze anos, do
município de Santo Ângelo a vivência
dos movimentos básicos da ginástica
em/com aparelhos;
- Estimular o desenvolvimento e o
gosto pela ginástica entre crianças;
- Realizar a docência em ginástica.
As ações da Oficina de Ginástica
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visaram à aproximação do acadêmico do 2º semestre com o trabalho docente na
área da ginástica. Foram realizadas práticas pedagógicas, sob orientação e supervisão docente, compreendendo atividades de observação, experiências de ensino,
bem como planejamentos didáticos, realização de aulas e discussão dos resultados do trabalho.
Ministramos as aulas de ginástica aos sábados de manhã, no ginásio de esportes
da URI, para crianças de 7 a 12 anos, trabalhando os elementos básicos da ginástica (saltar, rolar, equilibrar, embalar e balançar, trepar, girar) e os fundamentos técnicos (rolo de frente, de costas grupado, carpado, afastado, saltos no minitramp,
movimentos acrobáticos, alguns elementos técnicos dos aparelhos da ginástica
artística (solo, trave de equilíbrio, barras paralelas assimétricas, mesa de salto).
Descrição dos Resultados Obtidos:
A Oficina de Ginástica proporcionou a vivência de experiências de ensino em
ginástica, aproximando os acadêmicos de Educação Física à docência, bem como
aproximação à comunidade.
Possibilitou a vivência de movimentos ginásticos em/com aparelhos para crianças
e adolescentes, ampliando o seu repertório motor.
Público-Alvo: Crianças de 7 a 12 anos atendidas da escola Municipal Antônio Manoel, do Bairro Indubras, em parceria com a Secretaria de Assistência Social de
Santo Ângelo
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 30
19.Título do Projeto: Oficina de Natação
Coordenador: Carlos Augusto Fogliarini Lemos
Descrição das Ações:
O 2º semestre do Curso de Educação Física Licenciatura proporcionou para escolares do Município de Santo Ângelo aulas de
natação. As aulas foram realizadas
em parceria com a Academia RAIA
3, na qual, durante os sábados dos
meses de outubro e novembro,
sempre pela parte da manhã, os
escolares tiveram a oportunidade
de se ambientarem ao meio líquido mediante das habilidades motoras aquáticas básicas, como a respiração, propulsão, flutuação e manipulações.
Descrição dos Resultados Obtidos:
A Oficina de natação proporcionou a aproximação com a comunidade escolar, bem
como possibilitou vivencias de habilidades motoras aquáticas básicas para os participantes.
Público-Alvo: Crianças de 7 a 12 anos do Bairro Indubras e com a parceria da Secretaria de Assistência Social de Santo Ângelo
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 35
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20.Título do Projeto: Orientações da Higiene Corporal na Infância
Coordenadoras: Jane Conceição Perin Lucca e Zaléia Prado de Brum
Descrição das Ações:
No 1ºsemestre de 2017, realizaram-se
atividades na Escola municipal de 1º grau
Liberato Salzano, com as crianças do maternal, repassando informações sobre
importância da higiene corporal para prevenir doenças. Uma aluna do ESC, juntamente com a equipe da ESC São Carlos,
realizou atividades lúdicas com teatro de
fantoches e oficina de dinâmicas, PowerPoint e vídeo para melhor exposição do
tema com crianças. Durante a intervenção,
foram distribuídos kits de higiene oral.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Foram observadas a interação das crianças com os participantes e a necessidade
de trabalhar o tema com essa comunidade, da qual muitos possuem condições
sócio-econômicas baixas, relatando possuírem uma única escova dental para toda
a família. Ações na infância auxiliam na promoção e prevenção da Saúde.
Público-Alvo: Crianças do Ensino Infantil, com idade entre 3 a 5 anos
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 30
21. Título do Projeto: Orientações de Planejamento Familiar com Adolescentes
Coordenadoras: Jane Conceição Perin Lucca e Zaléia Prado de Brum
Descrição das Ações:
Foi solicitado, no 1º semestre de 2017, mediante a Direção da Escola Estadual de Ensino
Médio, do distrito da Buriti, Santo Ângelo, um encontro com os jovens adolescentes, para
discussão sobre o tema planejamento familiar, métodos contraceptivos e infecção sexualmente transmissível. As alunas da disciplina de Estágio Supervisionado realizaram
atividades de orientação, juntamente com a professora, com aula expositiva/dialogada,
com moldes de anatomia (laboratório URI), PowerPoint e dispositivos de contracepção.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Observou-se que os jovens possuíam
muitas dúvidas e que, durante o encontro, discutiram, refletiram e desmistificaram alguns tabus sobre o assunto. Assim, o
encontro tronou-se um momento de troca de experiências entre os participantes
e os acadêmicos, que compreenderam a
importância da integração ensino-serviço no trabalho com a coletividade.
Público-Alvo: Estudantes adolescentes da Escola Estadual de Ensino Médio, do distrito da Buriti, Santo Ângelo
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: aproximadamente 65
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22. Título do Projeto: Projeto Humaniza SUS
Coordenadoras: Jane Conceição Perin Lucca e Zaléia Prado de Brum
Descrição das Ações:
O curso de graduação em Enfermagem, disciplina Estágio
Supervisionado, realizou ações
de Educação permanente em
serviço na Secretaria Municipal de Saúde de Santo Ângelo
com os enfermeiros da Atenção
Primária de Saúde (ESF e UBS).
Foram 6 encontros cujos temas
abordados foram: “grupo”, acolhimento e vínculo; ética, humanização e comunicação; inteligência emocional e sentimentos. Na metodologia, foram empregados
como ferramentas: oficinas com dinâmicas, vídeos, estudos de caso, PowerPoint,
roda de conversa.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Acredita-se que, por esse Projeto, os profissionais possam discutir e refletir sobre sua
atuação na construção do conhecimento,
pautada na ação dialógica, nas práxis para
melhoria da gestão da Atenção Básica.
Público-Alvo: Enfermeiros atuantes na Atenção Primaria à Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde de Santo Ângelo
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 22
23.Título do Projeto: Palestras sobre Promoção da Saúde e Adesão a um Estilo de
Vida Ativo
Coordenador: Carlos Augusto Fogliarini Lemos
Descrição das Ações:
A disciplina de Atividade Física e Saúde, ofertada no 7º semestre dos cursos de
Educação Física Bacharelado e Licenciatura, desenvolve, como atividade da relação teórico-prática uma palestra sobre Promoção da Saúde e adesão a um estilo
de vida ativo. Tal atividade é realizada em escolas, instituições públicas, hospitais,
empresas, associações de bairros de Estratégia da Saúde da Família - ESF, dentre outras, sempre com a finalidade de conscientizar a população da importância
de se manter um estilo ativo,
visando a uma melhor qualidade de vida.
Descrição dos Resultados Obtidos:
As palestras proporcionaram
para a Comunidade Regional
(22 locais nas cidades de Guarani das Missões, Santo Ânge-

78

URI

BALANÇO SOCIAL 2017

lo, Porto Xavier, São Luiz Gonzaga, Entre Ijuí, Caibaté, Vitória das Missões, Cerro
Largo e Eugênio de Castro) o conhecimento sobre estilo de vida ativo, como também esclarecem dúvidas sobre a importância da atividade física no dia a dia das
pessoas.
Público-Alvo: População em geral de Santo Ângelo e Região
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 600
24. Título do Projeto: Ronda da Cidadania
Coordenadoras: Andressa Rodrigues Pagno e Vera Regina Medeiros de Andrade
Descrição das Ações:
O Projeto foi realizado em parceria com
a Secretaria Municipal de Assistência Social. Os acadêmicos do curso de Farmácia,
juntamente com a professora Andressa
Rodrigues Pagno, realizaram aferição
de pressão arterial, aferição de glicose e
orientações sobre cuidados não farmacológicos relacionados à pressão arterial e
glicose, bem como orientações sobre uso
correto de medicamentos.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Os atendimentos geraram cadernetas a
cada cidadão, com anotações acerca de
valores de pressão arterial e glicose, bem
como em orientações sobre cuidados da Saúde e uso correto de medicamentos.
Público-Alvo: População presente na “Praça do Brique” no dia do evento
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 209 atendimentos
25. Título do Projeto: Semana do Uso Racional de Medicamentos, do Curso de
Farmácia da URI - Câmpus de Santo Ângelo
Coordenadores: Cristiane de Pellegrin Kratz, Izabel de Almeida Alves, Tanise Savaris Schosller e Tiago Bittencourt de Oliveira
Descrição das Ações:
O trabalho foi realizado pelos acadêmicos dos 3º e 5º semestres e professores
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do Curso de Farmácia, para marcar a Semana Estadual de Promoção do Uso Racional de Medicamentos (URM), promovida pelo Conselho Regional de Farmácia
(CRF-RS).
Criação da arte, do slogan e do hastag
para as mídias sociais.
No dia 05 de maio, dia Nacional da
Promoção do uso Racional de Medicamentos, o público-alvo foi à comunidade acadêmica da URI, divulgando
a campanha sobre o URM na parada de
ônibus, nos setores da Universidade.
Na abordagem, além de falar sobre a
importância de se usarem os medicamentos corretamente, foram entregues
caixas fictícias de medicamentos, contendo dicas relacionadas ao seu uso. Um
banner com a identidade visual da campanha foi produzido para fazer as selfies, a
ser posteriormente colocado nas mídias sociais.
Foram realizadas quatro oficinas sobre o tema com participantes de grupos de
atividades vinculados aos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) do
município de Santo Ângelo, pertencentes à Secretaria de Assistência Social: CRAS/
bairro Sepé e CRAS do Centro Social Urbano/bairro Pippi, formados por idosos e
hipertensos/diabéticos.
Empregaram-se rodas de conversa, vídeos e dinâmicas para estimular a atividade
física, dentre outras, também com o intuito de revisar, com os participantes, o que
foi compreendido a partir dos assuntos trabalhados, respeitando-se as características de cada grupo.
Foram elaboradas caixas organizadoras de medicamentos e calendários de medicação, produzidos com materiais reciclados.
As ações foram realizadas em parceira com a Secretaria de Assistência Social do
município de Santo Ângelo. Além de importante apoio da assessoria de comunicação da URI com a divulgação do trabalho.
Descrição dos Resultados Obtidos:
A campanha para o URM foi divulgada nas mídias sociais, em especial no Facebook,
que obteve, até ao final do mês de maio de 2017, um total de 972 “curtidas”.
Também foi feita a divulgação da campanha no site da Universidade e nos jornais
locais, além de entrevistas em rádio local.
Na atividade realizada no Câmpus, atingiram-se aproximadamente, 500 pessoas,
formadas por acadêmicos e profissionais de diferentes áreas. Essa atividade refletiu no grande número de participações no facebook.
Nas oficinas, além de oportunizar a discussão sobre o tema, os usuários puderam
esclarecer as suas dúvidas, participar da produção de suas caixas organizadoras de
medicamentos, as quais facilitam a organização destes e estimulam a autonomia.
Abordou-se a importância de hábitos de vida saudáveis, como a prática de atividade física e alimentação equilibrada.
Ao final das atividades, este trabalho produziu um relato de caso, apresentado no
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I Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas.
Público-Alvo: Comunidade universitária, participantes dos grupos dos CRAS de
Santo Ângelo
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: cerca de 590 pessoas
26. Título do Projeto: Trote Solidário APAE
Coordenadores: Isaac dos Santos Nunes e Nataly Leidens.
Descrição da Ações:
No dia 23 de maio
de 2017, os professores Isaac dos
Santos Nunes e Nataly Leidens se deslocaram, juntamente
com acadêmicos do
curso de Engenharia
Química até à Escola
de Educação Especial
Raio de Sol (APAE), com o propósito de entregar os materiais escolares arrecadados durante o trote solidário, realizado no 1º semestre do ano letivo de 2017.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Durante os meses de março e abril, foram arrecadados, junto aos estudantes calouros do curso de Engenharia Química, 100 itens de materiais escolares, como lápis
de cor, giz de cera, livros de pintar, tinta guache, massinha de modelar, entre outros.
Público-alvo: Alunos, professores e funcionários da Escola de Educação Especial
Raio de Sol (APAE)
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 300
27. Título do Projeto: URI no Bairro: Ação alusiva ao dia Mundial da Saúde
Coordenadores: Carlos Augusto Fogliarini Lemos, Tiago Bitencourt, Narciso Soares,
Carlos Kemper e Izabel Almeida Alves
Descrição das Ações:
Para marcar o Dia Mundial
da Saúde, comemorado em
7 de abril, os cursos de Educação Física, Enfermagem e
Farmácia da URI Santo Ângelo promoveram atividades
de conscientização. As ações
integraram o programa Prefeitura nos bairros, realizado
pela Administração Municipal
de Santo Ângelo.
Foram oferecidos serviços de aferição da pressão arterial, verificação do índice
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glicêmico e índice de massa corporal.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Durante a realização da ação, pôde-se observar o interesse das pessoas em geral
com as informações sobre Saúde, como também o empenho dos acadêmicos em
divulgar as ações.
Público-Alvo: Crianças, adolescentes, adultos e idosos dos bairros Boa Esperança
e Rosenthal do Município de Santo Ângelo – RS
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: aproximadamente 500
28. Título do Projeto: VII Rua de Lazer
Coordenadora: Cinara Valency Enéas Mürmann
Descrição das Ações:
Realização de atividades da disciplina de Lazer e Recreação
(acadêmcos do 3º semestre de
Educação Física), visando a mobilizar e informar a comunidade sobre a importância do lazer ativo.
As atividades realizadas foram:
Pintura de rosto, Cama elástica,
Chute a gol, Futebol de sabão, Tobogã, Slackline, Pista de ciclismo,
Pista de skate, Arremesso à cesta,
Pingue-pongue, Jogos de mesa (xadrez, dama, Futebol de Botão), Brincadeira do
Elástico, Boliche, Vai e vem, Corrida do saco cooperativa, Perna de pau, Minivoleibol,
Circuito psicomotor, Túnel, Ponte Solidária, Esqui de Verão,Minitramp, Badminton.
Descrição dos Resultados Obtidos:
As atividades foram gratuitas e abertas à comunidade em geral que teve a oportunidade de praticar o lazer ativo, envolvendo crianças, jovens, adultos e idosos.
Também foram realizadas apresentações artísticas.
Público-Alvo: Aberto ao público em geral (02 a 80 anos)
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: aproximadamente 1500
29. Título do Projeto: Viva a Vida
Coordenadora: Marli Lourdes Bellinaso Johann
Descrição das Ações:
O Projeto VIVA A VIDA que é destinado às pessoas pertencentes ao grupo
de 3ª Idade, ou pessoas aposentadas
com mais de 50 anos. São proporcionados encontros na Universidade
semanalmente, para realizarem diversas atividades, tendo como objetivos:
-Estimular o idoso a adotar um estilo
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de vida ativo mediante a prática de
atividades físicas regulares, proporcionando melhora na sua qualidade
de vida; - Promover atividades de integração URI-Comunidade; - Realizar
atividades que envolvam momentos
de estudo de línguas estrangeiras, de
desenvolvimento das competências
básicas em informática e práticas
físicas, desportivas, recreativas, de
lazer, de reflexão e de construção de
conhecimentos; - Promover, a partir
de dinâmicas de grupo, integração dos alunos em torno de temas que envolvam
envelhecimento subjetivo, que interfiram na autoestima e nos relacionamentos
interpessoais.
O Projeto desenvolve atividades orientadas por profissionais voluntários, com experiência acadêmica, contando, também, com o envolvimento de acadêmicos voluntários, trabalhando com o sujeito de forma global, favorecendo a percepção do
equilíbrio mente/corpo, com atividades físicas, artísticas, culturais e cognitivas, conforme segue: Curso de espanhol, Curso de Italiano, Curso de Informática Básica, Grupo de Teatro, Grupo Corporeidade, Grupo Bem Viver. Ainda são desenvolvidas outras
atividades ou eventos, como: - Participação na caminhada, no centro da cidade, em
comemoração à Semana do Idoso; - Organização de painel na Universidade, com o
tema “O Cotidiano e a Felicidade”; - Trilha no Câmpus da URI, com a participação de
grupos de Idosos do Município, em comemoração à Semana do Idoso; - Mostra de
Talentos da Maturidade, com a participação de grupo de Idosos de Santo Ângelo,
Santa Rosa, Ijuí e Santa Maria; - Confraternização no dia das Mães, dia dos Avós , Semana do Idoso, e Natal; - Palestras enfocando a qualidade de vida.
Descrição dos Resultados Obtidos:
O Projeto VIVA A VIDA favorece a socialização, proporcionando novas amizades,
integração entre grupos de idosos do Município e da Região. Outro ponto importante detectado é que a maioria dos integrantes que dependia de medicamentos
para depressão, insônia e dores articulares, deixou de usá-los.
O acompanhamento das atividades, desenvolvidas pelo Projeto, permite ao idoso
usufruir dos momentos de lazer, interação social e desenvolvimento de interesses
diversos, que colaboram para que a mente se mantenha ativa e saudável.
Essa integração é de suma importância
para o idoso, uma vez que um de seus
maiores prazeres consiste em relatar fatos acontecidos em sua vida e perceber
que as pessoas que o cercam lhes oferecem a atenção devida, situação que
acontece nas relações estabelecidas
pelas pessoas que integram os diferentes grupos de atividades.
Qualidade de vida é, portanto, a soma
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de todos os fatores acima citados, mas, principalmente, a preservação do prazer
em todos os seus aspectos. Observa-se, entre os participantes, o prazer de ter um
corpo saudável e a aceitação de seus limites, o prazer de interagir em sociedade,
o prazer da satisfação dos desejos na medida do possível e aceitável e o prazer de
compartilhar e de aprender.
Acreditamos que parte do êxito do trabalho ocorre devido à adoção de uma proposta pedagógica multidisciplinar, em que incluímos o aluno idoso como sujeito
igualmente responsável pela construção e consolidação das atividades. Oferecemos algumas possibilidades e ao mesmo tempo abrimos espaços para que ele se
sinta sujeito, pois sai da condição de participante para a condição de pertencente.
Observamos que as atividades físicas se dessacam de forma significativa no que
tange ao desenvolvimento de hábitos saudáveis relacionados à Saúde biopsicossocial.
Público-Alvo: Pessoas na 3ª Idade, ou aposentados(as) com idade superior a 50
anos
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 15

30.Título do Projeto: XV Copa URI de Atletismo
Coordenadora: Viviana da Rosa Deon
Descrição das Ações:
A Copa URI de Atletismo é um evento realizado no 1º semestre do curso de Educação Física (Licenciatura e Bacharelado) na disciplina de Metodologia de Esportes Individuais I – Atletismo e Oficina de Experiência Docente, com o intuito de
aproximar o acadêmico de Educação Física à docência, bem como proporcionar
para as crianças e jovens do Município a participação em competições de atletismo. Os acadêmicos juntamente com a professora da disciplina organizaram a
competição de atletismo, à qual são convidadas crianças de todas as escolas do
município de Santo Ângelo, que possuem Ensino Fundamental (anos finais) e Ensino Médio. Os alunos são divididos em várias Comissões: Comissão de patrocínio,
Comissão geral, Comissão de alimentação (distribuição de cachorros-quentes para
todos os participantes), Comissão de inscrições (os acadêmicos vão até as escolas
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levar pessoalmente os convites para os professores de Educação Física), Comissão
de divulgação. Os acadêmicos fazem a arbitragem das provas (salto em distância,
corridas, salto em altura, arremesso de peso e corridas com barreiras).
Descrição dos Resultados Obtidos:
Dentre os resultados, podemos citar:
- Maior adesão das escolas participantes no município de Santo Ângelo;
- Ampliação do atletismo em Santo Ângelo;
- Relação teórico prática dos conhecimentos adquiridos pelos acadêmicos;
- Ampliação dos saberes da experiência.
No ano de 2017, participaram da Copa em torno de 240 crianças. A Copa URI de
Atletismo tem 15 anos, nasceu junto com o curso de Educação Física e tornouse um dos eventos mais esperados pela comunidade escolar, pois possui um
caráter pedagógico. A Copa traz muitos resultados positivos tanto para a comunidade como para o acadêmico
de Educação Física em sua formação inicial, pois estes visualizam na íntegra um esporte que
é pouco difundido no município
de Santo Ângelo, e os escolares
têm a possibilidade de aumentar
suas vivências de movimento por
meio do esporte.
Público-Alvo: Crianças e adolescentes com idades entre 11 e 17
anos de escolas públicas e particulares do município de Santo Ângelo e da Região
das missões
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 240
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1. Título do Projeto: Coluna Sistemas de Produção Agropecuários – Jornal O Alto
Uruguai
Coordenadores: Alexandre Gazolla Neto, Gelson Pelegrini, Leandro Bittencourt de
Oliveiro, Luis Pedro Hillesheim, Paulo de Tarso Lima Texeira, Sandro Rogério Giacomielli, Sandro José Paixão e Thiago Caetano Schmidt
Descrição das Ações:
As ações da Coluna Sistemas de Produção Agropecuários são de caráter educativo e de responsabilidade social. Os professores escrevem, semanalmente, textos
ligados à coluna, como forma de informar os leitores sobre as inovações, os sistemas de produção agropecuários e as novas tecnologias que estão surgindo nesse
setor na Região endo País.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Dentre os principais resultados obtidos na ação, estão a integração e a constante
atualização com a comunidade e os leitores da coluna. Além disso, a proximidade
do Curso Superior de Tecnologia em Agropecuária com os seus estudantes, egressos e futuros acadêmicos da Universidade.
Outro resultado foi a mobilização da comunidade diante dos temas abordados;
dentre eles, o meio ambiente, agroecologia, contaminação do solo e da água,
manejo do solo, leite, forrageiras e desenvolvimento regional e extensão rural.
Público-Alvo: Comunidade em geral, pesquisadores, alunos e egressos
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: Todos os leitores do Jornal O
Alto Uruguai
2. Título do Projeto: Manutenção do Núcleo de Estudos em Agroecologia e
Produção Orgânica do Médio Alto Uruguai – NEAPOMAU
Coordenador: Luis Pedro Hillesheim
Descrição das Ações:
Integração das atividades desenvolvidas no NEAPOMAU, abordando com a comunidade em geral a produção de alimentos de subsistência familiar, promovendo
a troca de conhecimentos e de manejos que buscam a preservação da biodiversidade de vida no solo, para melhorar a qualidade de vida mediante a produção de
alimentos saudáveis e justos ao consumo humano.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Os acadêmicos de graduação do
Curso Superior de Tecnologia em
Agropecuária – PRONERA, e alunos
da Casa Familiar Rural de Frederico
Westphalen, juntamente com o bolsista do Projeto, participaram da
construção de uma mandala com
chás e ervas medicinais, que vai ser
acompanhada, alimentada pela continuidade, com o apoio do bolsista e dos estudantes do Pronera.
Além disso, a agroecologia e a troca de experiências estão presentes nas atividades
de Ensino, Pesquisa e Extensão dos acadêmicos do Pronera, por meio do emprego
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de técnicas de manejo e produção ambientalmente sustentável, economicamente
viável e socialmente justa.
Público-Alvo: Acadêmicos do Curso Superior de Tecnologia em Agropecuária –
PRONERA, e alunos da Casa Familiar Rural de Frederico Westphalen
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 50
3. Título do Projeto: Qualificação de Agricultores e/ou Familiares Oriundos do
Crédito Fundiário da Região do Território da Cidadania Médio Alto Uruguai e Noro-

este Colonial - Rio Grande do Sul
Coordenadores: Luis Pedro Hillesheim e Gelson Pelegrini
Descrição das Ações:
Durante a sétima etapa, foram ministradas as disciplinas de Monitoramento Ambiental, Avicultura, Ovinocultura e Caprinocultura I, Tecnologia de Produtos de Origem Animal, Comercialização Agrícola, Olericultura, Desenvolvimento Regional,
Agrossilvicultura I, Cultivo de Plantas Potenciais e Seminário de Avaliação e Divulgação Prática de Projetos. Também foram realizadas visitas técnicas a Ametista
do Sul e Rodeio Bonito; Encontro de Famílias e Parceiros do Projeto Profissional
e de Vida; Seminários de Avaliação e Divulgação prática de Projetos Regionais
que foram apresentados nos municípios de Seberi, Palmitinho, Liberato Salzano e
Alpestre, além de visitas de estudos nas propriedades dos acadêmicos do Curso
Superior de Tecnologia em Agropecuária.
A sétima etapa foi concluída com a realização de uma viagem internacional para o
Uruguai, a concretização de books, vídeos, a publicação do livro e, em dessaque, a
colação de grau do curso – formatura.
Descrição dos Resultados Obtidos:
A conclusão de um Projeto nunca é possível, pois, quando este é realizado para
o interesse social, avança etapas, mas nunca acaba, atinge seus objetivos, porém
continua sendo executado pelos atores (acadêmicos/egressos) que foram os principais protagonistas para a criação desse Projeto. Ao término da última etapa,
percebeu-se a grande importância do Projeto que contribuiu para a formação de
profissionais éticos, com a responsabilidade de sempre buscarem o melhor para
desenvolvimento da sua comunidade.
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Em relação às atividades que foram pensadas para a inserção da turma na comunidade, podemos dessacar o sucesso das aulas práticas, realizadas pelos professores, os seminários, as apresentações dos Projetos Profissionais e de Vida de cada
acadêmico, o que possibilitou um aprimoramento de experiência e conhecimento.
Também, merecem dessaque os seminários e as palestras de que a turma participou, ligados às questões atuais e de interesse comum.
O Projeto profissional e de vida que cada acadêmico realizou em sua propriedade
foi o mais importante, pois colocaram em prática nas suas propriedades o conhecimento adquirido em sala de aula e, principalmente, puderam melhorar a sua
propriedade. Nessa etapa, os educandos tiveram um comprometimento ainda
maior com seu Projeto, pois participaram da viagem internacional ao Uruguai, a
qual trouxe um conhecimento maior sobre os sistemas de produção que podem
ser adaptados a cada realidade, sendo também uma experiência única e extremamente proveitosa. A satisfação dos resultados alcançados até ao momento fica
notória em cada conversa, em cada Projeto. Ademais contribuiu de forma significativa na formação inicial dos acadêmicos e, consequentemente, de forma interdisciplinar, na otimização do ensino-aprendizagem dos conteúdos propostos no
currículo do ensino, valorizando a reflexão, compreensão e a pesquisa durante a
prática pedagógica.
Público-Alvo: Beneficiários do Crédito Fundiário
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 40 educandos
4. Título do Projeto: Qualificação de Agricultores e/ou Familiares Oriundos do
Crédito Fundiário da Região do Território da Cidadania Médio Alto Uruguai e Noroeste Colonial - Rio Grande do Sul
Coordenadores: Luis Pedro Hillesheim e Gelson Pelegrini

Descrição das Ações:
Na quinta etapa do Projeto (5º semestre), os acadêmicos trabalharam com as disciplinas de Aquacultura II A, Bovinocultura de Leite, Suinocultura, Extensão Rural,
Manejo de Doenças de Plantas, Monitoramento Ambiental e Elaboração e Implantação/Práticas de Projetos IV. Os estudantes realizaram viagens e visitas técnicas, dentre elas: visita ao Consórcio Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos
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(CIGRES) no município de Seberi – RS, na Associação dos Revendedores de Agroquímicos do Médio Alto Uruguai - ARAMAU, na Feira Expointer em Esteio – RS, no
5º Fórum Itinerante do Leite em Frederico Westphalen, e também de aulas práticas em propriedades-modelo de desenvolvimento na Região.
Outro ponto relevante no andamento da etapa é o relacionamento com os parceiros, que tem sido um grande elemento para o desenvolvimento e bom funcionamento do Curso, pois, com as parcerias estabelecidas, mantém-se o equilíbrio
necessário para o bom andamento dos semestres.
Descrição dos Resultados Obtidos:
O crescimento da turma, a construção do conhecimento e a diferença na evolução
pessoal, profissional e intelectual dos acadêmicos, das famílias e de suas propriedades, deixam clara a função da formação em alternância que é unicamente de
contribuir com os acadêmicos na reflexão das possibilidades que existem no campo, por meio das suas ações que transformam o espaço, construindo assim seu
território.
Com a finalização dessa etapa, outro ponto positivo analisado é o comprometimento dos acadêmicos na elaboração e implantação dos seus Projetos profissionais de vida.
Público-Alvo: Beneficiários do Crédito Fundiário
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 42 educandos
5. Título do Projeto: Consulta de Enfermagem para o Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento Infantil
Coordenadora: Caroline Ottobelli
Descrição das Ações:
Consultas de Enfermagem com as crianças que frequentam o PROMENOR
do município de Frederico Westphalen-RS, na perspectiva de acompanhamento do seu crescimento e desenvolvimento com vistas à promoção da
Saúde e prevenção de agravos;
Propor intervenções junto às crianças
que passaram pela consulta de puericultura, com vistas a melhorar a sua
Saúde; Realizar encaminhamentos
para rede de Atenção Básica de Saúde
do Município.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Houve acompanhamento da saúde,
crescimento e desenvolvimento das
crianças. Realizanram-se intervenções e encaminhamentos necessários às crianças que participaram da consulta de puericultura.
Público-Alvo: Crianças e Adolescentes que frequentam o PROMENOR
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 40
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6. Título do Projeto: Semana do uso Racional de Medicamentos
Coordenadora: Verciane Schneider Cezarotto
Descrição das Ações:
Foram realizadas atividades na Universidade e comunidade em geral na Praça
da Matriz de Frederico Westphalen/
RS, com o intuito de recolher medicamentos vencidos e disponibilizar
informações sobre o seu armazenamento e descarte correto. As atividades foram desenvolvidas em parceria com o Curso de Farmácia, Diretório
Acadêmico do Curso de Farmácia,
Farmácia Escola Agafarma e Conselho
Regional de Farmácia do Rio Grande
do Sul.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Os acadêmicos interagiram com a comunidade por meio da divulgação sobre o uso
racional e descarte de medicamentos.
Público-Alvo: Acadêmicos, comunidade em geral
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 430
7. Título do Projeto: III Simpósio Debatendo Ideias e Ideais
Coordenadora: Fernanda Cramer Flores
Descrição das Ações:
Palestras sobre Práticas Integrativas e Complementares nos dias 02 e 03 de outubro de 2017. O objetivo deste evento foi enriquecer, com novas perspectivas, os
conhecimento dos acadêmicos, despertando o interesse pela temática, a partir das
abordagens feitas durante este encontro, promovendo momentos de diálogo, reflexão e incentivando a inserção de práticas integrativas multidisciplinares no universo do profissional Farmacêutico. Foram realaizadas palestras de Floralterapia
(Farm. Janaíne Martins), práticas Integrativas e Complementares (Farm. Janaíne
Martins), Homeopatia (Farm. Lívia Kümmel), Acupuntura (Enf. Adrieli Pivetta), Reiki
(Farm. Daiane Rodrigues) e Fitoterapia
(Farm. Ângela Sperry).
Descrição dos Resultados Obtidos:
Durante o evento, os acadêmicos participantes puderam vislumbrar áreas de
atuação do profissional Farmacêutico em
Práticas Complementares, bem como a integração junto aos profissionais da área e
o corpo docente do Curso de Farmácia.
Público-Alvo: Acadêmicos, professores,
profissionais e comunidade em geral
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 80
BALANÇO SOCIAL 2017 URI

91

8. Título do Projeto: URICOM
Coordenadora: Verciane Schneider Cezarotto
Descrição das Ações:
Palestras e Minicursos, com palestrantes renomados, voltados para a temática:
Análises Clínicas, Alimentos e Indústria de Medicamentos.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Contribuir na formação acadêmica dos
acadêmicos dos Cursos de Farmácia e
Química mediante articulação da teoria com a prática, além de oportunizar
qualificação a egressos e profissionais
da área;
Atualizar e aprofundar sobre temáticas
pertinentes às áreas dos referidos Cursos;
Integrar o corpo discente e o docente
do Curso de Farmácia com as demais Áreas da Saúde e como os profissionais da
Região;
Proporcionar a reflexão sobre as possibilidades de intervenção profissional para
contribuir na construção de conhecimentos técnicos e científicos da Área da Saúde;
Proporcionar contato com profissionais de outras Universidades, Instituições de
pesquisa e órgãos públicos.
Público-Alvo: Acadêmicos, professores, profissionais e comunidade em geral
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 94
9. Título do Projeto: Palestra: Por Que Dizer Não às Drogas?
Coordenador: Carlos Eduardo Blanco Linares
Descrição das Ações:
Foram ministradas palestras nas escolas de Ensino Fundamental e Médio para
abordar questões sobre os efeitos e riscos das drogas no organismo.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Esclarecimentos sobre os efeitos e riscos das drogas no organismo dos jovens, alunos do Ensino Médio e do Fundamental em períodos de vulnerabilidade.
P ú b l i c o - A l vo :
Alunos do Ensino Fundamental
e do Médio de
escolas Municipais e Estaduais
Número
de
beneficiários
atendidos gratuitamente:
aproximadamente 500
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10. Título do Projeto: Tipagem Sanguínea
Coordenadora: Raquel Pettenon Gubert

Descrição das Ações:
Realização de tipagem sanguínea em alunos do Ensino Fundamental e do Médio, que visitaram a URI durante a participação
do Curso nas feiras das escolas.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Realização de tipagens sanguíneas e esclarecimentos sobre
tipos sanguíneos e a importância
de doação de sangue. Demonstração sobre as áreas de atuação do profissional
farmacêutico.
Público-Alvo: Alunos do Ensino Fundamental e do
Médio de escolas Municipais e Estaduais
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 150
11. Título do Projeto: Manipulação de Cosméticos
Coordenadoras: Verciane Schneider Cezarotto e Fernanda Cramer Flores
Descrição das Ações:
Preparação de gel para cabelo com os alunos do Ensino Médio e do Fundamental, que visitaram a URI
durante a participação do Curso nas feiras das escolas.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Demonstração para alunos do Ensino Médio e do Fundamental sobre as áreas de atuação do profissional
farmacêutico.
Público-Alvo: Alunos do Ensino Fundamental e do
Médio de Escolas Municipais e Estaduais
Número de beneficiários atendidos gratuitamente:
150 pessoas
12. Título do Projeto: 2º Ipiranga Open de Tênis
Coordenadora: Daniele Olea Vanz
Descrição das Ações:
Entres os dias 3 e 5 de dezembro de 2017, na cidade de Frederico Westphalen,
aconteceu o campeonato 2º Ipiranga Open de Tênis, o qual reuniu jogadores de
várias regiões. Os acadêmicos de Fisioterapia acompanharam os atletas durante a
competição.
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Descrição dos Resultados Obtidos:
Os acadêmicos vivenciaram momentos de prática fisioterápica desportiva, auxiliando no cuidado de lesões e prevenção dos atletas que participavam do campeonato de tênis.
Público-Alvo: Atletas de Tênis
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 82
13. Título do Projeto: Dia Mundial da Saúde
Coordenadoras: Adriana Rotoli, Daniele Olea Vanz, Dionara Simoni Hermes Volkweis, Eliane Cadoná, Vera Lucia Rodrigues de Moraes e Verciane Schneider Cezarotto
Descrição das Ações:
No dia 07 de abril, comemora-se o Dia
Mundial da Saúde, uma data criada com a
finalidade de conscientizar a população
a respeito dos vários aspectos que envolvem a Saúde. Em 1946, a Organização
Mundial de Saúde aprovou um conceito
que visava a ampliar a visão do mundo a
respeito do que seria estar saudável. Ficou
definido, então, que “a Saúde é um estado
de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou
enfermidade”. Foram realizadas palestras
com os alunos das escolas, entrevistas em
emissoras de rádio. O tema abordado foi a depressão. Nas palestras os acadêmicos participantes informaram à comunidade o que é a depressão. Apresentaram
informações sobre a elevação dos índices de pessoas com a doença, no País e no
mundo, e aplicaram uma dinâmica, denominada a gota d’agua, que reflete os efeitos da sobrecarga emocional.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Os acadêmicos tiveram a oportunidade de repassar seus conhecimentos sobre o
tema abordado para a comunidade, ressaltando o avanço de pessoas com a doença, os seus sintomas. A realização da dinâmica informou sobre os efeitos e as consequências da sobrecarga emocional.
Público-Alvo: Escolas Municipais e Estaduais, Hospital Divina Providência, Unidades Básicas de Saúde, Farmácia Escola, Hospital Santa Terezinha de Palmitinho
e informações repassadas por emissora de rádio
14. Título do Projeto: Dia Mundial do Acidente Vascular Encefálico ou Cerebral – AVC
Coordenadora: Daiane Mazzola
Descrição das Ações:
Em 29 de outubro, é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Acidente Vascular Cerebral (AVC). Este dia tem a finalidade de conscientizar as pessoas sobre as
formas de prevenção da doença cerebral. Hoje existem cerca de 800 mil casos no-
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vos, a cada ano, nos Estados Unidos e
é estimado que, a cada 40 segundos,
uma pessoa sofre com um episódio
de AVC. Os dados apontam que esta
doença é a quarta causa de morte no
mundo, perdendo apenas para doenças cardíacas, câncer e doenças respiratórias. No Brasil, o AVC é causador
das mais altas taxas de mortalidade, e
o País se dessaca quando comparado
com outros países do Ocidente.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Os acadêmicos dividiram seus conhecimentos com a comunidade, conscientizando assim um número significante de pessoas para a prevenção do AVC. Os locais escolhidos
para realizar a ação foram: Praça da Matriz, estacionamento do Supermercado Cotrifred e
Rodoviária de Frederico Westphalen.
Público-Alvo: Comunidade em geral
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: aproximadamente 200
15. Título do Projeto: Dia Mundial do Rim
Coordenadoras: Daniele Olea Vanz e Fábia Benetti
Descrição das Ações:
A atividade integra a programação
de ações de Promoção da Saúde e de
Educação em Saúde. O dia, celebrado
sempre na 2ª quinta-feira do mês de
março, tem como objetivo divulgar
as informações relacionadas à prevenção da doença renal crônica. Este
ano o tema foi “Doença Renal e Obesidade: Estilo de Vida Saudável para
Rins Saudáveis”. Os acadêmicos do 3º
semestre do Curso criaram um fôlder
eletrônico para ser divulgado com o
objetivo de alertar a comunidade sobre o tema e confeccionaram rins customizados,
usados como personagens. Na manhã do dia 09, o grupo fez uma parada na Praça
da Matriz, com acadêmicos do Curso de Fisioterapia, bolsistas do Projeto Movimento
URIMarket e do Ambulatório de Nutrição, para distribuição de flyers da Sociedade
Brasileira de Nefrologia, bate-papo esclarecendo dúvidas e alertando a comunidade.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Os acadêmicos puderam interagir com a comunidade disponibilizando informações sobre o tema abordado “Doença Renal e Obesidade: Estilo de Vida Saudável
para Rins Saudáveis.
Público-Alvo: Comunidade em geral
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: aproximadamente 115
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16. Título do Projeto: Movimento URIMarket
Coordenadora: Daniele Olea Vanz
Descrição das Ações:
As ações foram realizadas no estacionamento do Supermercado Barril, com algumas eventualidades
na Praça da Matriz e Largo Vitalino
Santo Cerutti. Aconteciam todas as
quartas e sextas-feiras pela parte
da manhã. Eram praticados exercícios físicos, com a finalidade
de promover benefícios à Saúde
e redução do risco de obesidade,
doença cardiovascular, acidente
vascular cerebral, “derrame”; diabetes, alguns tipos de câncer, sarcopenia, osteoporose dentre outras enfermidade;,
auxílio na manutenção do peso ideal, redução no risco de doenças crônicas, melhora
do estado de alerta mental, fortalecimento músculo-esquelético; melhora do humor,
melhora da depressão, maior disposição nas atividades diárias, manutenção e melhora imunológica; redução dos efeitos corporais negativos do estresse diário; melhora
do equilíbrio e melhora da aquisição de sono reparador.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Proporcionou momentos de convívio social, relacionamentos interpessoais e qualidade
de vida dos idosos. Promoveu
Saúde com a prática regular e
supervisionada de exercício físico na população idosa. Agregou
conhecimento para os acadêmicos envolvidos no Projeto.
Público-Alvo: Pessoas da comunidade com mais de 60
anos de idade
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 13
17. Título do Projeto: Outubro Rosa/ Novembro Azul
Coordenadoras: Clarice Maria Peripolli, Daniele Olea Vanz e Dionara Simoni
Hermes Volkweis
Descrição das Ações:
O Projeto tem como principal objetivo promover ações educativas e preventivas
em Saúde, de forma humanizada e integrada. Este ano o Projeto contou com o
apoio de vários Cursos, além dos Cursos da Área da Saúde, em que cada um contribuiu com suas especialidades. Ainda, ocorreu a realização de abordagem de pessoas, a fim de conscientizar sobre como a alimentação pode colaborar para a prevenção de doenças, como o câncer.
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Descrição dos Resultados Obtidos:
As ações foram desenvolvidas por
acadêmicos e professores da Universidade, levando conhecimento à
sociedade sobre os diversos assuntos. O Curso de Fisioterapia auxiliou
com exercícios de grupos (ginástica
laboral), massagens, e dialogo com
a comunidade, além de oferecer
amostras de protetores solares.
Público-Alvo: Comunidade em Geral
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 150
18. Título do Projeto: Saúde e movimento após o AVE
Cordenadora: Daiane Mazzola
Descrição das Ações:
As ações foram realizadas na Clínica-Escola de Fisioterapia, todas às quartas e sextas-feiras, pela parte da tarde. O AVE é uma doença cardiovascular que promove
sequelas neurológicas devido à privação de sangue ao tecido cerebral, que leva
à diminuição, ou obstrução, da oxigenação das células cerebrais, podendo levar à
morte neuronal. Em decorrência disso, as habilidades motoras, de sensibilidade
e de memória, são prejudicadas, dependendo do local, extensão e gravidade da
lesão. Cerca de 80% dos casos são considerados AVE isquêmico, devido à oclusão na artéria por ateroma ou êmbolos, gerando hipóxia no tecido. O AVE hemorrágico ocorre pela ruptura vascular, causando sangramento intracraniano, causado
por um aneurisma, malformação arteriovenosa ou doença arterial hipertensiva. O
Propósito do Projeto de Extensão foi promover momentos com práticas de exercício físico em grupo, para estimular a funcionalidade e a qualidade de vida da
pessoa com sequela de AVE, e oportunizar momentos de trocas de experiências e
convívio social entre essas pessoas, e entre elas e os estudantes.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Proporcionou aos acadêmicos a experiência profissional de elaboração de Minipalestras e exercícios físicos, além de estimular o convívio destes com pessoas
em processo de recuperação de doença. Possibilitou à pessoa com sequela de AVE
o acesso à Educação direcionada aos fatores de risco para recidiva da doença e a
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informações sobre estratégias de amparo às limitações.
Público-Alvo: Pessoas que sofreram AVE
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 06
19. Título do Projeto: XV URI Profissões: conhecendo a Fisioterapia
Coordenadora: Daniele Olea Vanz
Descrição das Ações:
Nos dias 25 e 26 de
outubro, aconteceu
o XV URI Profissões,
tendo como principal objetivo (da
feira) proporcionar
experiências e conhecimentos sobre as
diversas
situações
encontradas no Curso
de Fisioterapia, bem
como motivar os visitantes a frequentarem o Curso, utilizando as instalações da Clínica-Escola de Fisioterapia.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Os visitantes conversaram com a Coordenadora e com os professores e acadêmicos do Curso. Estes repassaram seus conhecimentos adquiridos no decorrer do
Curso, instigando a curiosidade sobre o Curso e adquirindo novos ingressantes.
Nesse evento foi possível apresentar a Clínica-Escola que é uma das mais amplas
da Região.
Público-Alvo: Alunos do Ensino Médio e Comunidade
Número de beneficiários atendidos: aproximadamente 300
20. Título do Projeto: Palestra: Prebióticos e Probióticos
Coordenadora: Dionara Simoni Hermes Volkweis
Descrição das Ações:
A Aula Inaugural do Curso de Nutrição
tratou sobre os Prebióticos e Probióticos, esses que são alimentos funcionais
e importantíssimos para a nossa vida. Os
Prebióticos e Probióticos devem ser ingeridos junto com uma alimentação de
qualidade nutricional, com carboidratos
complexos, proteínas de alto valor biológico e vegetal, lipídios, fibras e água.
É importante ressaltar que esses alimentos funcionais não curam patologias, mas
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devem ser ingeridos para a prevenção e promoção da Saúde.
Descrição dos Resultados Obtidos:
O evento possibilitou debates e compartilhamento de informações no que se
refere ao uso de Prebióticos e Probióticos.
Público-Alvo: Acadêmicos e professores do Curso de Nutrição e comunidade em geral
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 100
21. Título do Projeto: Ambulatório de Especialidades em Nutrição
Coordenadora: Fábia Benetti
Descrição das Ações:
Prestação de serviços de Educação e
Reeducação nutricional.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Melhorar a qualidade de vida dos pacientes e mudar os hábitos alimentares
dos frequentadores do Ambulatório.
Público-Alvo: Acadêmcos, professores,
técnico-administrativos da URI e comunidade geral
Número de beneficiários atendidos
gratuitamente: 211
22. Título do Projeto: Disseminação de Inovações nos Processos de Ensino e Aprendizagem de Matemática.
Coordenador: Carmo Henrique Kamphorst
Descrição das Ações:
As ações do Projeto de Extensão visaram a disseminar reCursos e possibilidades
pedagógicas, disponíveis ou desenvolvidos no âmbito de um Curso de Licenciatura, visando a contribuir com a qualificação dos processos de ensinar e aprender
Matemática nas escolas de Educação Básica da região de abrangência do Curso.
Dentre as ações desenvolvidas, citam-se: oferta de Curso de formação continuada
para vinte e dois professores de Matemática de escolas da Educação Básica da
região do Médio Alto Uruguai; empréstimo de materiais do acervo do Laboratório
de Ensino de Matemática da URI/FW, para trinta e um professores e/ou estagiários
de Matemática; atendimento de
quinhentos e vinte estudantes da
Educação Básica, em visitas orientadas, ao Laboratório de Ensino de
Matemática, e palestras.
Descrição dos Resultados Obtidos:
A disseminação de reCursos e possibilidades pedagógicas voltadas
à potencialização dos processos de ensino e aprendizagem de
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Matemática nas escolas de Educação Básica da região de abrangência do Médio
Alto Uruguai.
Público-Alvo: Estudantes e professores de escolas de Educação Básica da região
do Médio Alto Uruguai
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 573
23. Título do Projeto: Execução do Subprojeto de Matemática do PIBID
Coordenadora: Eliane Miotto Kamphorst
Descrição das Ações:
O desenvolvimento do Projeto de
Iniciação à Docência viabiliza a inserção de quinze licenciados do Curso
de Matemática, em atividades com
estudantes do Ensino Médio de duas
escolas-campo, mediante a oferta e
execução de aulas de reforço e oficinas pedagógicas de Matemática.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Melhora no desempenho escolar e
aumento do interesse pelo estudo de conceitos matemáticos por parte dos estudantes atendidos.
Público-Alvo: Estudantes do Ensino Médio de duas escolas públicas do município
de Frederico Westphalen
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 245
24. Título do Projeto: Complementação de Ensino Mediante Aulas Práticas em
Laboratório
Coordenadoras: Paula Balestrin e Camila Aguilar Busatta
Descrição das Ações:
A ação de Extensão objetiva auxiliar os professores e estudantes das escolas da
região do Médio Alto Uruguai, que estão envolvidos no ensino e aprendizagem dos
conteúdos ministrados pela disciplina de Química, oportunizando a realização das
práticas experimentais nos laboratórios de Química da Universidade, auxiliandoos no conteúdo que está sendo ministrado em sala de aula. O complemento de conteúdos teóricos com ações
práticas em laboratório
potencializa a aprendizagem, desperta o interesse
dos alunos pela área de
Ciências Exatas e da Terra,
em especial a Química,
bem como auxilia as escolas que não possuem laboratórios de Química.
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Descrição dos Resultados
Obtidos:
As atividades auxiliaram
os professores das escolas de Ensino Médio na
complementação do ensino de Química, aliando a
teoria com a prática, bem
como despertou um maior
interesse dos alunos pela
Química, os quais se mostraram sempre muito curiosos e participativos.
Público-Alvo: Alunos e Professores do Ensino Fundamental e do Médio da Região
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 350
25. Título do Projeto: Blitz Ecológica
Coordenadora: Paula Balestrin
Descrição das Ações:
Cumprindo seu papel comunitário,
mediante o Curso de Química Industrial e Ciências Biológicas, participou de uma ação social em parceria com a Creluz e Secretaria do
Meio Ambiente do município em
que os acadêmicos e professores
distribuíram mudas de plantas à população. O objetivo dessas atividades foi conscientizar não somente a comunidade acadêmica, mas a comunidade
em geral, a adotarem práticas sustentáveis que visem à preservação
e conservação do meio ambiente.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Durante as atividades foram distribuídas 1500 mudas de plantas nativas, doadas pela empresa
Creluz à comunidade de Frederico
Westphalen. Tais ações serviram
como forma de conscientizar a comunidade em geral a adotarem
práticas sustentáveis, buscando a
preservação do meio ambiente.
Público-Alvo: Acadêmicos e professores da URI e comunidade geral
Número de beneficiários atendidos
gratuitamente: 1500
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26. Nome do Projeto: XVI Olimpíada de Química do Rio Grande do Sul – OQRS
Coordenadora: Paula Balestrin
Descrição das Ações:
Mediante o Curso de Química
e da Escola Básica da URI, sedia, anualmente, a Olimpíada de
Química do Rio Grande do Sul –
OQRS. A Olimpíada de Química é
um evento que integra o Projeto
Olimpíadas de Química e tem por
objetivo estimular o estudo da
ciência nas escolas do Ensino Médio e Tecnológico, promovendo
a integração entre professores e
alunos de diferentes localidades
do Rio Grande do Sul, descobrindo jovens com talento e valorizando seu conhecimento químico no âmbito da escola e da sociedade.		
Descrição dos Resultados Obtidos:
A OQRS contou com a participação de 85 alunos advindos de diversas escolas da
Região, que realizaram a prova no Câmpus de Frederico Westphalen. Tal evento
mostrou, em mais uma edição, o expressivo número de alunos que se mostram
interessados por essa área do conhecimento. Durante a tarde, os alunos realizaram
uma prova do conhecimento e, pelos corredores do Curso, puderam acompanhar a
exposição de banners que continham as diversas áreas de atuação do profissional
da Química, buscando, dessa forma, mostrar a importância desse profissional para
a sociedade atual.
Público-Alvo: Alunos de Ensino Médio e Tecnológico de Escolas Federais, Estaduais, Municipais e particulares do Estado do RS
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 85
27. Título do Projeto: Informática Solidária
Coordenadores: Leandro Rosniak Tibola e Catiane Priscila Barbosa Arenhardt Mazzutti
Descrição das Ações:
Promover o acesso a
recursos tecnológicos,
oferecendo oportunidade de atualização,
impulsionando sua inserção na sociedade;
Desenvolver
competências e habilidades
para a utilização do
computador em relação
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a processador de textos e serviços oferecidos pela Internet;
Promover a reinserção mediante socialização do enfermo em novos ambientes e
por meio de desafios frente às novas tecnologias.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Um total de 10 atendidos pela Liga de Combate ao Câncer realizou sua inscrição
para o Curso, junto à sua secretaria. Foram realizados 10 encontros, de 2 horas
cada, no período de agosto a outubro de 2017, perfazendo um total de 20 horas.
Para a execução do Curso, foi criado um usuário de rede para cada participante, e
o laboratório 301, do prédio 07, do Câmpus de Frederico Westphalen, foi configurado com os aplicativos necessários. O laboratório, ainda, dispunha de Projetor e
acesso à internet em todos os computadores. Na metade do período de cada encontro, foram oferecidos lanche e chá para os participantes em um momento de
integração. Foi disponibilizado material para anotações e, ao final do Curso, todos
os participantes puderam levá-los consigo. No encerramento, os alunos receberam
o certificado de conclusão do Curso.
Como avaliação, observou-se que o Curso atingiu seu objetivo. Também foi possível observar que o perfil dos participantes apresentou algumas características
específicas, como a necessidade de consultas, exames e tratamentos específicos
para o câncer, o que, por algumas vezes, impossibilitou a presença de alguns ou
da maioria dos participantes, o que exigia a transferência dos encontros. Outros
aspectos que impactavam na frequência dos participantes e na realização dos encontros foi a condição climática, uma vez que a quantidade de chuva e o excesso
de umidade influenciavam na condição imunológica de alguns participantes.
Público-Alvo: Atendidos pela Liga de Combate ao Câncer
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 10
28. Título do Projeto: Computação Fácil - Inclusão Digital de Funcionários PCD da URI
Coordenador: Leandro Rosniak Tibola
Descrição das Ações:
O Curso de Ciência da Computação e o Setor de Recursos
Humanos da URI, promoveram
uma capacitação em informática para os funcionários
que possuem deficiência, possibilitando a inclusão digital e
a instrumentalização em ferramentas de escritório e comunicação. Os assuntos abordados foram processador de texto, planilhas eletrônicas,
manipulação de arquivos, navegação na internet, e-mail, comunicação instantânea,
segurança com as informações pessoais e organizacionais, dentre outros.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Verificou-se que o Projeto oportunizou:
Inserir os funcionários deficientes no meio digital, possibilitando realizar atividades rotineiras no computador como, por exemplo, pesquisar na Internet, comuBALANÇO SOCIAL 2017 URI 103

nicar-se com outras pessoas, utilizar redes sociais, redigir e formatar textos e criar
planilhas eletrônicas;
Utilizar equipamentos tecnológicos do dia a dia, tais como: celulares e câmeras
digitais, entre outros, de maneira adequada;
Possibilitar uma melhora na qualidade de vida e a abertura de novas perspectivas
profissionais de pessoas com deficiência;
Aproximar e integrar o Curso de Ciência da Computação com a comunidade.
Público-Alvo: Funcionários, com deficiência, da URI
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 8
29. Título do Projeto: XVI Jornada de Estudos em Informática e II SimCIT – Simpósio
de Ciência, Inovação e Tecnologia
Coordenador: Maurício Sulzbach
Descrição das Ações:
Contemplaram palestras, gincana de integração, apresentação de plenárias, oficinas, ações sociais e confraternização.
Ações Sociais;
Ação Ambiental de recolhimento de resíduos eletrônicos;
Ação Social de Arrecadação de Alimentos.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Verificou-se que o evento oportunizou aos participantes:
Possibilidade de aperfeiçoamento ou atualização de conhecimento sobre tecnologias, ferramentas e metodologias ligadas à área de Ciência da Computação;
Relacionou temas e assuntos das áreas de Ciência da Computação, propiciando
maior integração entre as áreas e troca de experiências e aprofundamento de
conhecimentos múltiplos, contribuindo para com a formação de um profissional
inovador e qualificado;
Aproximou os acadêmicos das inúmeras atividades desenvolvidas na área da Ciência da Computação; Contribuiu para a socialização e discussão de pesquisas desenvolvidas na área da Computação e para a integração entre acadêmicos, professores e a
comunidade
presente na
URI; Possibilitou aproximar
pessoas e instituições de
a c a d ê m i co s
e professores
do Curso para
futuras parcerias; Contribui como suporte na complementação das atividades complementares
previstas no Projeto do Curso.
Público-Alvo: Acadêmicos, professores e comunidade em geral
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 500
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30. Título do Projeto: Programa de Rádio Espaço Contábil
Coordenador: Alzenir José de Vargas
Descrição das Ações:
Programa Semana de Rádio, com duração de 15 minutos com informações direcionadas aos acadêmicos, profissionais da área contábil e empresários. No ano de 2017,
foram mais de 52 inserções, sempre aos sábados, das 9h às 9h15min, na Rádio Luz
e Alegria AM.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Como se trata de informações em um veículo de comunicação aberto, é difícil precisar os resultados obtidos; no entanto, o feedback positivo de muitos empresários
sobre os assuntos abordados considera o programa de grande valia para o Curso e
para a comunidade.
Público-Alvo: Acadêmicos, profissionais da área, empresários e a comunidade geral
31. Título do Projeto: Estruturação do Núcleo de Assistência Contábil e Fiscal do
Curso de Ciências Contábeis em parceria com a Receita Federal do Brasil
Coordenador: Alzenir José de Vargas
Descrição das Ações:
Definições de fundamentação teórica do Projeto, visando a entender suas atribuições e aplicabilidades dentro do Projeto, acompanhado pela Receita Federal
do Brasil.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Os resultados obtidos até então estão associados ao desenvolvimento teórico do
Projeto, sem resultados práticos apurados, ainda.
Público-Alvo: Microempreendedores individuais, pessoas de baixa renda e empregadores domésticos
32. Título do Projeto: Observatório Econômico
Coordenadores: Tamara Silvana Menuzzi Diverio e Luiz Gustavo Zuliani da Silva
Descrição das Ações:
O Observatório Econômico da
URI divulgou a lista de preços
dos produtos que integram a
cesta básica (com 51 itens) e a
cesta básica alimentar (ração essencial mínima com 13 produtos) do mês de janeiro deste ano.
O Projeto Observatório Econômico, mensalmente, realiza o levantamento de preços no município
de Frederico Westphalen, de
duas formas: uma cesta composta de 13 produtos alimentares e uma cesta composta de 51 produtos. Os preços
serão coletados, mensalmente, em cinco supermercados da cidade, que não têm
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os nomes divulgados, nem os preços coletados individualmente.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Cesta básica alimentar – Ração Essencial Mínima de 13 produtos essenciais:
A Ração Essencial Mínima, composta de 13 produtos, representa a quantia mínima
de alimentos considerada como essencial à sobrevivência do trabalhador adulto.
No município de Frederico Westphalen/RS, o custo da Ração Essencial Mínima aumentou em 3,19%, passando de R$ 345,41, em dezembro, para R$ 356,42 em
janeiro. Apresenta-se, a seguir, a variação dos preços de 13 produtos essenciais
para a alimentação do trabalhador no mês de janeiro de 2018. A carne bovina foi
o único produto que compõe a ração a não sofrer reajuste no mês analisado. Cesta
básica com 51 produtos: A Cesta básica de 51 produtos é composta de gêneros
de primeira necessidade, que compõem a Cesta de Produtos Básicos da Família.
O custo da Cesta básica de 51 produtos aumentou em 0,35%, passando de R$
1.535,22, em dezembro, para R$ 1.540,64 em janeiro de 2018. Apresentam-se, a
seguir, os produtos que tiveram um maior percentual de variação, no mês de janeiro, em relação ao mês anterior no município de Frederico Westphalen/RS.
Público-Alvo: Estudantes, profissionais da área e comunidade em geral
33. Título do Projeto: Núcleo de Atendimento Jurídico em Arbitragem, Negociação, Conciliação e Mediação
Coordenadores: Patricia Luzia Stieven e Pablo Henrique Caovilla Kuhnen
Descrição das Ações:
O desenvolvimento
do Projeto de Ação
Social em Arbitragem,
Negociação, Conciliação e Mediação tem
como propósito auxiliar as pessoas hipossuficientes na resolução de conflitos,
aliando a prática supervisionada dos discentes na construção do conhecimento.
Considera, principalmente, as inovações jurídicas e o grande dessaque em que os
meios adequados de tratamento de conflitos possuem em nossa sociedade, o que,
além de auxiliar no aprendizado dos acadêmicos (estagiários da prática jurídica),
auxilia, também, a comunidade local.
Nesse sentido, o referido Projeto de Ação Social desenvolve atividades no Escritório de Práticas Jurídicas, do Curso de Direito, junto à comunidade, com a finalidade de solucionar conflitos, usando práticas alternativas de soluções de conflitos, visto que estas não requerem o intermédio do Estado/Juiz e, desta forma,
possibilita-nos inúmeras vantagens no tratamento da lide.
Descrição dos Resultados Obtidos:
A mediação pelo Núcleo de Atendimento Jurídico em Meios Alternativos de
solução de conflitos, oportunizado pelo Escritório de Práticas Jurídicas, apresentou resultados positivos ao longo do ano de 2017. Ocorreram quatro sessões de
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mediação, no primeiro semestre, obtendo êxito em todas, as quais três delas eram
mediação familiar. Já, no segundo semestre do ano, não foram realizadas sessões
de mediação.
Além disso, no decorrer do primeiro e do segundo semestre de 2017, foram também realizadas sessões de
conciliação com o intermédio do Escritório de Práticas
Jurídicas, as quais, em sua totalidade, foram vinte e seis,
sendo que vinte e três alcançaram êxito em seu resultado final, e três, parcialmente.
Importante dessacar que a comarca de Frederico Westphalen, durante os dias 27, 28, 29, 30 de novembro e 1º
de dezembro de 2017, realizou uma semana voltada à conciliação. Foram realizadas 98 audiências e, ainda, o Poder
Judiciário da cidade economizou mais de R$77 mil em
acordos. Trata-se de um mutirão organizado pelo Conselho
Nacional de Justiça, com a finalidade de encerrar processos
que tramitam pelo judiciário, com métodos mais pacíficos
e ágeis. Essa campanha ocorre todos os anos, desde 2006.
Além da mediação e da conciliação, temos a negociação e a arbitragem: dois últimos métodos de solução alternativa de conflitos, abordados pelo Projeto.
Foi firmado convênio de cooperação técnica com uma das Cooperativas da cidade,
Cooperativa Tritícola Frederico Westphalen Ltda – COTRIFRED, a fim de formalizar
a cooperação e ação conjunta entre as partes, para a implementação da arbitragem
nos contratos entabulados entre a Cooperativa e os cooperados, sendo oferecidos
pela Universidade, nas instalações do Escritório de Prática Jurídica, de forma gratuita, os serviços prestados pelo Núcleo de Atendimento Jurídico em Arbitragem,
Negociação, Conciliação e Mediação.
Público-Alvo: Pessoas hipossuficientes da Comarca de Frederico Westphalen/RS
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 38
34. Título do Projeto: Assistência Jurídica às Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social, Econômica, na Comarca de Frederico Westphalen – RS
Coordenadores: Pablo Henrique Caovilla Kuhnen e Patricia Luzia Stieven
Descrição das Ações:
O atendimento consiste em orientação jurídica acerca
do problema do assistido e ajuizamento da ação perante o Poder Judiciário caso necessário. Esse processo
inicia-se com a triagem que nada mais é do que o acolhimento e agendamento do atendimento. Nesta primeira
conversação, já são selecionados se são de competência
do Escritório de Prática a ação e a situação de vulnerabilidade econômica da pessoa.
No segundo momento, o atendimento na data marcada
é feito pela advogada do escritório de práticas e assistido por acadêmicos do curso de Direito que desejam
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acompanhar o caso. Os acadêmicos podem confeccionar a peça real e acompanhar
o caso do assistido juntamente com um professor do Curso, que auxilia em toda a
prática jurídica.
No ano de 2017, o Escritório de Prática Jurídica atendeu 371 assistidos e ajuizou
85 ações, sendo, estes, de diversos municípios, como Palmitinho, Vista Alegre,
Caiçara, locais, estes, jurisdicionados pela Comarca de Frederico Westphalen.
O Projeto de Assistência Jurídica às pessoas em situações de vulnerabilidade
abrange todo o território da Comarca de Frederico Westphalen, que, por sua vez,
abarca 07 municípios, como demonstra a imagem retirada do Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul:
A cooperação entre o Ensino, Extensão e comprometimento com a sociedade consolida-se através
do Projeto, em que em um
total de 371 pessoas foi assistido, um somatório entre
nomeações da Justiça, Federal e Estadual, atendimentos para esclarecimento de dúvidas e audiências.
No II semestre de 2017 403, acadêmicos estavam matriculados na Prática, possibilitando, assim, que eles participassem dos atendimentos jurídicos e, posteriormente, a confecção das peças jurídicas cabíveis para cada caso, sempre auxiliados
pelo professor da disciplina alinhando, assim, teoria e prática.
Descrição dos Resultados Obtidos:
O Projeto consiste na humanização da Justiça, priorizando o aprendizado dos discentes participantes, proporcionando a capacitação dos estagiários do Curso de
Direito que atendem às pessoas hipossuficientes, uma vez que a cidadania e direitos humanos estão sendo desenvolvidos nesse Projeto, visando à realização do
aprendizado prático dos estagiários inscritos na disciplina de Prática Jurídica, e
uma mudança de cultura no sistema jurídico vigente, a fim de que os conflitos sejam tratados, considerando-se, acima de tudo, o ser humano neles envolvido.
A cidadania, o direito e a busca de uma melhor qualidade de vida unem-se para iniciar um novo conceito de Direito e Justiça. Foram atendidas 371 pessoas, oportunizando a 403 acadêmicos normas e valores de uma sociedade justa, no exercício
cotidiano da cidadania, visto que a tarefa deste Projeto é, também, alcançar uma
justiça cidadã, como técnicas alternativas junto ao Escritório de Práticas Jurídicas.
Portanto, mostram-se a crescente demanda de atendimentos e a necessidade de
oportunizar aos acadêmicos a integração teoria e prática para que se busquem
cidadania e futuros profissionais éticos, competentes, comprometidos e, acima de
tudo, que respeitem a dignidade e proteção do ser humano para a construção de
uma sociedade justa.
Público-Alvo: Pessoas hipossuficientes da Comarca de Frederico Westphalen/RS, visando ao acesso à Justiça, inserindo técnicas alternativas, extrajudiciais e também judiciais
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 37
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35. Título do Projeto: Projeto Integrado de Atendimento às Famílias Vítimas de
Violência Intrafamiliar
Coordenadores: Pablo Henrique Caovilla Kunhen e Helena D. Christ
Descrição das Ações:
O Projeto integrado de atendimento às famílias vítimas de violência intrafamiliar desenvolveu suas atividades no primeiro e no segundo semestre do ano em
curso, contando com o atendimento a 355 vítimas e agressores até à data de 28
de novembro do ano de 2017. A perspectiva esperada pelo presente Projeto é
que, até ao final do semestre, sejam atendidos aproximadamente, 400 agressores
e vítimas.
Mediante o Projeto, foi constatado que, após o registro do Boletim de Ocorrência
junto à Delegacia de Polícia Civil da cidade em que ocorreu a violência doméstica,
as vítimas e os agressores são encaminhados a um atendimento psicológico junto
ao Centro de Prática Jurídica, que é realizado por uma equipe de psicólogos e estagiários do Curso de Psicologia. Tais atendimentos visam a orientar as vítimas e
agressores, compreendendo os motivos dos conflitos familiares potencializadores
das violências auferidas no âmbito familiar, bem como auxiliar na solução do litígio de forma harmônica, evitando que o cenário de violência se agrave.
Após o atendimento psicológico, as vítimas deverão passar pelo atendimento jurídico, que é ministrado pela advogada do Centro de Prática Jurídica e demais estagiários do curso de Direito. Nessa oportunidade, as vítimas deverão manifestar
seu desejo em representar criminalmente contra o seu agressor, ou não, sendo
realizado um Termo de renúncia ou de representação, conforme a manifestação de
vontade da vítima, o qual será anexado aos autos do processo criminal.
Os atendimentos jurídicos e psicológicos são realizados no Escritório de Práticas
Jurídicas, e são fruto de uma parceria firmada entre o Judiciário e as Delegacias de
Polícia Civil da região abrangida pela Comarca de Frederico Westphalen, visando à
celeridade do processo e efetivação dos direitos albergados pela Lei nº 11.340/2006
(Lei Maria da Penha).
Descrição dos Resultados Obtidos:
Como já salientado anteriormente, o Projeto consiste em um
trabalho de suma importância
em nosso meio social, jurídico e
acadêmico. No decorrer do ano,
foi possível coletar dados dos atendimentos realizados junto ao
Centro de Práticas Jurídicas.
Nesse sentido, conforme o
relatório parcial apresentado no primeiro semestre do ano em curso, verificouse que 42% das vítimas renunciaram o seu direito de representar criminalmente
contra o seu agressor, sendo que 58% das vítimas prosseguiram com o processo,
efetivando a representação criminal.
Até ao final de 2017, foram atendidas 257 vítimas, sendo que 110 delas representaram; outras 64 vítimas não representaram, e as outras 92 vítimas não compareceram
aos atendimentos marcados.
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A partir do levantamento desses dados, vislumbra-se que os números de não representações, somadas com o número de não comparecimento aos atendimentos
marcados, alcançam a soma de 59%, ou seja, mais da metade das vítimas atendidas no Centro de Práticas Jurídicas ou renunciam o seu direito de representar
criminalmente contra o seu agressor, ou não comparecem aos atendimentos psicológicos e jurídicos no horário designado.
Não podemos afirmar que o não comparecimento das vítimas nos atendimentos
realizados no Centro de Práticas Jurídicas caracteriza a renúncia quanto ao prosseguimento do processo criminal; porém, esse número é, no mínimo assustador, perante a nossa sociedade, tendo em vista todas as questões sociais que envolvem a
violência doméstica e familiar.
As hipóteses e justificativas são inúmeras; porém, os fatores que levam a vítima a
tomar tais decisões são preocupantes, pois, com o advento da Lei nº 11.340/06,
a expectativa seria de que os números de registros de Violência Doméstica diminuíssem. Porém, a cada pesquisa realizada anualmente, sobre o número de vítimas de violência doméstica, aumenta gradativamente, mesmo havendo tal respaldo jurídico.
Público-Alvo: Famílias vítimas de violência doméstica da Comarca de Frederico
Westphalen/RS
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 257
36. Título do Projeto: Orientação Jurídica acerca do Ato Infracional
Coordenadores: Pablo Henrique Caovilla Kunhen e Tiago Galli
Descrição das Ações:
Na comarca de Frederico
Westphalen, principal laboratório de estudos de discentes, vigora, de audiência concentrada, parte de um Projeto
maior, chamado de Justiça Instantânea, sendo que, por esse
Projeto, a audiência de apresentação ocorre junto ao Poder
Judiciário. Assim, Ministério
Público e Defesa realizam as
audiências de apresentação de
menores infratores e, ao final, o
Magistrado homologa, ou não,
o acordo de remissão, sendo
que, em caso de homologação,
desde já será aplicada a medida socioeducativa cabível.
Nesse entendimento é que prospera o interesse e se renova o propósito em prestar assistência aos menores infratores, pois é nesta audiência que os menores,
reconhecendo a prática do fato, assumem o compromisso de cumprir com a me-
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dida ofertada, e tudo isso sob o crivo do pleno direito de defesa e assistência de
profissional habilitado.
No segundo semestre do ano 2017, foi realizado o acompanhamento de 56
(Cinquenta e seis) menores em audiências de apresentação, sendo que a todos
foram ofertadas assistência e consulta ao defensor.
Tabela dos atos infracionais cometidos na Comarca de Frederico Westphalen:
A partir desse Projeto, auxiliam-se juridicamente as crianças e adolescentes que
estão sendo acusados de atos infracionais, durante a realização da audiência preliminar com o representante do Ministério Público, para que esses exercitem seu
direito à ampla defesa, bem como ter informações a respeito da relação idade e
atos infracionais praticados, tendo em vista a possível sugestão de ações preventivas. Desse modo, a garantia ao devido processo legal constitui-se no direito a todas as prerrogativas processuais asseguradas pela lei e pela própria ordem constitucional, como o princípio do juiz natural, a garantia aos privados de liberdade, do
respeito à integridade física e moral, o contraditório e ampla defesa assegurados,
o princípio da presunção da inocência, dentre outros.
Descrição dos Resultados Obtidos:
O princípio da proteção integral da criança e do adolescente trouxe vários avanços
ao ordenamento jurídico, bem como para a efetivação dos direitos fundamentais,
e foi tão somente aos tratados internacionais e convenções, que foi repensado
acerca das garantias dos menores. Diante da busca pela paz, e após o reconhecimento dos direitos dos homens na esfera internacional, é que se passou a questionar como proporcionar uma vida digna a pessoas que se encontravam em situação de vulnerabilidade e que não conseguiam alcançar suas prerrogativas, mas tão
somente eram dotadas por punições.
A partir do presente Projeto, analisaram-se os principais casos de atos infracionais na comarca de Frederico Westphalen, ao passo que os mais cometidos são
os furtos e a condução de veículo automotor sem possuir habilitação. Dois atos
infracionais distintos que nos mostram a caraterística da nossa Região. O primeiro
ato condiz com a falta de escolaridade e adolescentes expostos à marginalização,
drogas e más companhias, e o segundo ato a característica típica da necessidade
dos adolescentes em querer ser adultos, demonstrando a fase da rebeldia.
Constatou-se que a medida mais aplicada é a prestação de serviço à comunidade,
medida, esta, imposta a nível de remissão, na qual se busca demonstrar ao adolescente que, para cada conduta praticada desrespeitosa, haverá uma correção a
altura, sendo que o trabalho é a melhor maneira de corrigir um erro. E por fim,
examinamos o índice de reincidência que é de 26,8% na Comarca, fator, este, que,
mais uma vez, demonstrou a reincidência maior em casos de furto, em que o problema com a drogadição é preocupante, pois a cada 05 (cinco) adolescentes que se
envolveram com furto, em 03 (três) destes era para sustentar o vício em entorpecentes.
Público-Alvo: Crianças e adolescentes hipossuficientes da Comarca de Frederico
Westphalen/RS e região abrangida pela mesma, visando ao seu direito à ampla
defesa e ressocialização
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 56
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37. Título do Projeto: Orientação Jurídica Acerca do Termo de Ajustamento de
Conduta nas Infrações Ambientais
Coordenadores: Patricia Luzia Stieven e Tiago Galli
Descrição das Ações:
O presente Projeto, desenvolvido, teve por objetivo realizar o acompanhamento das partes
envolvidas durante a
audiência
preliminar
com o Ministério Público, oportunizando aos
supostos infratores suporte perante o Ministério Público, além de
conceituar e classificar
os crimes ambientais
de maior incidência na
comarca de Frederico Westphalen, verificando as infrações que tiveram maior
ocorrência, a fim de desenvolver um foco para a Educação ambiental na comunidade local.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Durante o desenvolvimento do Projeto e nas audiências, concretizamos uma triagem
dos casos de maior incidência na Comarca e orientações das partes com acompanhamento dos professores do Escritório de Prática Jurídica, fornecendo aos suspeitos orientação jurídica, na audiência preliminar diante o Ministério Público, nos casos de supostas
infrações ambientais. Com esse acompanhamento e levantamento dos casos de maior
incidência de infrações ambientais, diagnosticamos qual deve ser o foco da Educação
ambiental da comunidade local.
Com as audiências da TAC, realizadas pelo Ministério Público no dia 24 de agosto
de 2017, contabilizando um total de 5 (cinco) audiências, acompanhamos os casos
que são mais recorrentes no Município e na Comarca de Frederico Westphalen,
onde a grande parte das supostas infrações ambientais dizem respeito a rinhas
de galos, que são ilegais por Decreto Federal 24.645. As demais audiências ocorreram dentro da normalidade em algumas TAC. Os supostos réus se negaram a
assinar o acordo por não concordarem com as cláusulas do acordo. Outros crimes
ambientais de grande incidência na Região e que devem ser também o foco da
Educação ambiental na Comarca, dizem respeito aos danos ambientais causados
com a habitual degradação do meio ambiente, a falta de licenças ambientais para
os devidos fins para, assim, garantir reparação ao dano causado. O infrator, na
maioria dos casos, acompanhados até então, concordaram com a TAC. Saíram das
audiências comprometidos a buscarem a efetiva reparação do dano causado, sob
pena, caso não sejam cumpridas as cláusulas do acordo da TAC.
Público-Alvo: Pessoas supostamente envolvidas em crimes ambientais da Comarca de Frederico Westphalen/RS
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 05
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38. Título do Projeto: O Direito ao Seguro-Desemprego nos Casos de Rescisão do
Contrato de Trabalho
Coordenadores: Patrícia Luzia Stieven e Tarcisio Vendruscolo
Descrição das Ações:
Realizar orientações jurídicas às pessoas da comunidade da Comarca de Frederico
Westphalen/RS nos casos que envolvem a rescisão do contrato de trabalho, esclarecimentos acerca do seguro-desemprego, uma vez que o Escritório de Prática
Jurídica não faz atendimentos ao público no que se refere a demandas trabalhistas; todavia a intenção é o esclarecimento dos direitos sociais e trabalhistas que o
empregado possui.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Quando se rompe uma relação contratual
de emprego, o empregado possui direitos e
obrigações. Destes, um exemplo é o segurodesemprego que sofreu alterações com a lei
nº 13.134, de junho de 2015, o que torna de
suma importância esclarecer os indivíduos.
Isso visa ao não ingresso no Judiciário, fator
que trará mais celeridade ao referido órgão,
bem como solucionar dúvidas de forma harmônica, e ainda, trazer para a prática a instrução aos acad~emicos, proporcionando
benefícios para a comunidade em geral.
A finalidade foi suscitar orientações e esclarecimentos jurídicos à comunidade na
qual o Escritório de Práticas Jurídicas da URI-Frederico Westphalen atende, no
que concerne ao seguro-desemprego nos casos de rescisão do contrato de trabalho. Entretanto, foi feito um único atendimento sobre Demanda Trabalhista no Escritório de Práticas Jurídicas. Com isso, houve contribuição ínfima para a redução
do ingresso de ações judiciais que abordam sobre esses litígios.
Dessa forma, não conseguimos avaliar a efetividade da orientação jurídica enquanto instrumento alternativo para a solução de conflitos, mas podemos compartilhar essa experiência com os acadêmicos do Curso de Direito e, com isso, aprimorar nossos conhecimentos acerca de uma parcela da abrangência do Direito do
Trabalho.
Público-Alvo: Trabalhadores da Comarca de Frederico Westphalen/RS que tenham
rescindido o contrato de trabalho com seu empregador
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 01
39. Título Do Projeto: Trilha Interpretativa: uma prática de Educação Ambiental
Coordenadora: Claudia Felin Cerutti
Descrição das Ações:
Realizar trilhas interpretativas com alunos das Escolas Educação Básica do Município, com o objetivo de desenvolver conceitos relacionados com o Meio Ambiente, sua fauna e flora.
Descrição dos Resultados Obtidos:
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Participação de 14 escolas: foram realizadas palestras com a estatística
ecológica, registro fotográfico dos
componentes do ecossistema e participação em jogos ecológicos.
Público-Alvo: Alunos do Ensino Médio da região
Número de beneficiários atendidos
gratuitamente: 450
40. Título do Projeto: COPSI – Centro de Orientação Profissional
Coordenadora: Edinara Michelon Bisognin
Descrição das Ações:
O presente Projeto tem como plano de ação atender aos estudantes que estão fazendo a escolha de sua profissão, bem como oferecer Orientação Profissional aos
vestibulandos das escolas da Região. Abaixo, informações sobre as atividades que
são realizadas:
Reorientação Profissional - Público alvo: Acadêmicos da Universidade. Modalidade: Individual. A Reorientação Profissional acontece no Centro de Orientação
Profissional, com duração de 50 minutos, totalizando, aproximadamente, oito encontros. Os atendimentos são realizados pelos estagiários do Curso de Psicologia
e/ou pela psicóloga responsável pelo Centro de Orientação Profissional.
Orientação Profissional para Ensino Médio - Público Alvo: Alunos do 3º ano do
Ensino Médio. Modalidade: Grupal. A intervenção constitui-se de formação de grupos de, aproximadamente, 12 pessoas, que se reúnem durante cinco encontros, de
duas horas de duração cada um, conduzidos por estagiários do Curso de Psicologia
e/ou psicóloga responsável do Centro de Orientação Profissional.
Workshop “A Escolha Profissional: e agora, o que fazer?” - Público alvo – estudantes do 3º ano do Ensino Médio, em parceria com o Programa URI na Escola. O
Workshop possibilita trabalhar com as seguintes temáticas. O que é escolha? Significado de escolha. O que fazer para escolher uma profissão? Passos/dicas para
auxiliar os jovens vestibulandos a escolherem a profissão. Além disso, é disponibilizado material com objetivo de ajudar os jovens na reflexão de seus interesses
profissionais. Este é conduzido por estagiários do Curso de Psicologia e/ou pela
psicóloga responsável do Centro de Orientação Profissional.
Reportagem mensal para informativo URI na escola - possibilitar ao jovem conhecimento acerca da escolha profissional. Realizado pela psicóloga responsável do
Centro de Orientação Profissional.
URI profissões – possibilitar aos jovens vestibulandos um espaço de escuta e acolhimento, com dicas para uma escolha profissional mais consciente e madura.
Conduzido por estagiários do Curso de Psicologia e/ou psicóloga responsável do
Centro de Orientação Profissional.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Considerando-se a procura pelo COPSI que as escolas de Frederico Westphalen e
Região fazem, bem como pelas procuras individuais, percebemos a grande rele-
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vância desse trabalho na escolha mais madura e consciente da profissão. Ao oportunizar um espaço de reflexão, o COPSI exercita a autonomia das pessoas, para que
elas sejam protagonistas de suas escolhas e histórias de vida.
Público-Alvo: Estudantes do Ensino Médio e do Ensino Superior do município de
Frederico Westphalen e Região.
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 282
41. Título do Projeto: EAPSI – Espaço de Assessoria Psicológica
Coordenadora: Marisa do Nascimento Pigatto
Descrição das Ações:
Atender diversas demandas do município de Frederico Westphalen e Região. No
que se refere ao EAPSI, solicitações provindas dos municípios de Frederico Westphalen, Seberi, Ametista do Sul e Liberato Salzano já foram realizadas por empresas privadas, por cooperativas e pelo setor público, incluindo secretarias de
Educação, Assistência Social e Saúde. As solicitações estão sendo acolhidas pelo
Curso, por intermédio da leitura de demanda e da possibilidade de realização da
intervenção.
Descrição dos Resultados Obtidos:
A partir da leitura da demanda inicial, as intervenções foram realizadas, buscando
a efetivação de práticas que fortaleçam as instituições em seu fazer. As ações estão pautadas nas teorias e técnicas psicológicas, possibilitando a efetivação de
bons resultados para os locais atendidos. Nesse sentido, relata-se que foram realizadas intervenções com os trabalhadores, e gestão, proporcionando melhorias na
execução de seu trabalho e relações socioprofissionais. O modelo de assessoria,
via EAPSI, proporciona uma leitura da demanda e intervenções pontuais, as quais
resultam em gerenciamento por parte dos locais atendidos em autoanálise e autogestão.
Público-Alvo: Instituições alocadas no Município de Frederico Westphalen e
Região
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: em média 80 atendimentos,
individuais e grupais
42. Título do Projeto: Programa de Acolhimento Psicológico ao Universitário PAPU
Coordenadoras: Josieli Piovesan e Sabrina Koch
Descrição das Ações:
Atender às demandas psicológicas dos estudantes da Universidade, realizando
acompanhamentos psicológicos e encaminhamentos junto à rede. O Projeto objetiva proporcionar um espaço de acolhimento psicológico aos acadêmicos da Universidade, orientando-os na busca para solucionar dificuldades que interferem
no seu bem-estar e no cumprimento de tarefas do dia a dia, além de auxiliar na
construção madura de sua identidade e no processo de tornar estes indivíduos
emocionalmente capazes de lidar com as dificuldades impostas ao longo da vida.
Descrição dos Resultados Obtidos:
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O PAPU é um importante espaço de acolhimento, reflexão e cuidado junto ao
acadêmico da URI. Nesse Projeto, tal público é atendido em suas demandas, beneficiando-se de intervenções psicológicas que o auxiliarão em seus momentos de
vida e em suas demandas.
Público-Alvo: Acadêmicos dos Cursos de Graduação da URI
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 789
43. Título Do Projeto: Música no Hospital: Promovendo a Sensibilidade e a Humanização
Coordenadora: Juliane Cláudia
Piovesan
Descrição das Ações:
Organização
do
local
na
Brinquedoteca no Hospital Divina Providências do Município de
Frederico Westphalen - Espaço
da Música;
Planejamento das atividades a
serem realizadas de acordo com
a faixa etária das crianças hospitalizadas;
Construção de materiais/jogos
para o favorecimento das atividades;
Realização de 03 encontros semanais com as crianças hospitalizadas.
Descrição dos Resultados Obtidos:
O Projeto objetiva desenvolver atividades musicalizadas para as crianças do Hospital Divina Providência, de Frederico Westphalen - RS, a fim de proporcionar momentos de descontração e alegria, amenizando a angústia da criança e da família
e desenvolvendo a arte da música.
Como resultados, possibilita aos acadêmicos do Curso de Pedagogia terem um
aprendizado mediante o campo da Pedagogia Hospitalar, proporcionando um envolvimento/interação da Universidade com a comunidade, permitindo às crianças que se encontram hospitalizadas, vivenciarem um momento de
prazer e de encontro com a música, favorecendo no bem-estar e
alegria.
Também percebe-se a alegria dos
pacientes e dos seus familiares ao
adentrarem a brinquedoteca hospitalar, notando a interligação do
mundo exterior com o ambiente
hospitalar, através dos brinquedos
e da música. Em consequência disso, ocorrem o auxílio e melhora do
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paciente e tornam-se evidentes a adaptação e a aceitação da situação vivenciada.
Assim, dessaca-se o lado positivo da música no Hospital Divina Providência, do Município de Frederico Westphalen, pelas crianças e seus familiares, bem como funcionários do local, pois é um momento diferenciado, de descontração e alegria, em
meio a remédios, exames, consultas, entre outros, promovendo um ambiente menos
tenso e mais feliz.
Diante da prática realizada, pôde-se perceber que a música trouxe inúmeras contribuições para o paciente infantil, seja através da alegria, do divertimento, do relaxamento, do sentimento de paz e tranquilidade que só a música proporciona.
É um Projeto que visa à sensibilidade, no auxílio às crianças e familiares, promovendo a humanidade, a vivência e o relacionamento com o ser humano, tão necessários na contemporaneidade.
Público-Alvo: Crianças de 0 a 12 anos de idade
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 300
44. Título do Projeto: Contação de Histórias em Tempos de Ciberespaço
Coordenadora: Alessandra Tiburski Fink
Descrição das Ações:
Com a finalidade de
motivar as crianças
para que gostem de ler,
o Grupo de Contação
de Histórias, composto
por acadêmicos voluntários do Curso de
Pedagogia, atuou com
um perfil de contar
histórias totalmente
original. O mesmo utiliza desde histórias infantis até brincadeiras,
cantigas, poesias, quadrinhas, adivinhas e tudo mais que a Literatura Infantil possibilita.
Descrição dos Resultados Obtidos:
O Projeto proporcionou aos acadêmicos voluntários do Curso a oportunidade de
aprender a contar histórias, a expressar-se diante do público, a conhecer o repertório da Literatura Infantil, além de aprender técnicas diferenciadas em contar
histórias, aliando os estudos teóricos envoltos dessa área, pertinentes à sua formação profissional.
Para o público envolvido nesses momentos de contação, foi possível levar alegria,
arte, magia, prazer e encantamento. Pensando nisso, acredita-se que a contação
de histórias leva a criança a interessar-se pela Literatura Infantil, além de desenvolver sua imaginação, ampliar seu vocabulário, melhorar a escrita e auxiliar na
compreensão dos aspectos relacionados ao seu cotidiano.
Por fim, analisou-se que os estudos e práticas realizadas mostram que a presença
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da leitura na formação da
criança é essencial. A contação de histórias, o ato de
declamar poesias, a brincadeira com trava-línguas e
cantigas, entre outros, abre
espaço para que a criança
possa adquirir novos conhecimentos, sentir emoções
e viajar por mundos conhecidos e desconhecidos e,
principalmente, incentiva a criança a querer ler cada vez mais.
Público-Alvo: Crianças da Educação Infantil, Anos iniciais do Ensino Fundamental
e professores
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 600
45. Título do Projeto: Convivendo com a Diversidade
Coordenador: Fernando Batistti
Descrição das Ações:
Atividades culturais e de integração. Conhecer sobre o funcionamento e organização de algumas
entidades assistencialistas (Lar
São Francisco e Lar dos Idosos),
bem como oportunizar aos alunos
contato com diferentes realidades.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Contribuiu para a qualidade de
vida dos beneficiários e para a formação cidadã dos alunos envolvidos.
Público-Alvo: Crianças do Lar São Francisco e do Lar dos Idosos
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 80
46. Título do Projeto: Simulado Externo do ENEM
Coordenadoras: Eliane Maria Balcevicz Grotto e Larissa Dalpasquale
Descrição das Ações:
Oficinas em diferentes áreas do conhecimento, envolvendo temas abordados pelo
Exame Nacional do Ensino Médio pela parte da manhã e aplicação do Simulado do
Exame, à tarde.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Preparação e treinamento dos alunos para a prova oficial do ENEM,
bem como análise dos conteúdos
que precisam ser aprofundados.
Público-Alvo: Alunos de Ensino Mé-
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dio de toda a Região do Médio Alto Uruguai
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 315
48. Título do Projeto: Poesia na Praça para Celebrar a Gentileza
Coordenadoras: Marinês Ulbriki Costa e Adriane Ester Hoffmann
Descrição das Ações:
Para comemorar o Dia
Mundial da Gentileza,
foram realizadas atividades na Praça da Matriz.
O objetivo foi despertar
a atenção das pessoas
e sensibilizá-las para a
importância de atitudes
gentis na construção de
um mundo mais amável e
justo. Sorrir ao falar bomdia, dar passagem no trânsito, abrir a porta para alguém passar são atitudes gentis
que, no dia, a dia fazem muita diferença. Os acadêmicos do Curso de Letras declamaram poesias para as pessoas que passavam no local. Após, como gentileza, abraçavam as pessoas e desejavamm-lhes um bom-dia.
Descrição dos Resultados Obtidos:
A atividade foi muito bem aceita pelas pessoas. Elas demonstraram empatia e
alegria ao serem abordadas. Algumas emocionaram-se com o lúdico e o belo da
linguagem poética que visa à humanização das pessoas.
Público-Alvo: Professores, acadêmicos e comunidade em geral.
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 200
48. Título do Projeto: Leituraço/Leituracinho
Coordenadora: Rosângela Fachel de Medeiros
Descrição das Ações:
O Leituraço tem o intuito
de envolver a comunidade
como agente, coprodutora de uma ação voltada
à celebração da leitura. O
objetivo do evento é instigar uma ação coletiva
de ocupação do espaço
público, para promover
a discussão e a reflexão
acerca do papel da leitura
em nosso cotidiano e de
sua importância em nossa
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1. Título do Projeto: Programa Saúde na Escola: As Contribuições da Educação Física na Educação Infantil
Coordenadora: Ângela Bortoli Jahn
Descrição das Ações:
- Reunião com Direção da EMEI, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Coordenação Curso de Educação Física, para definir ações e cronograma de execução do
Projeto;
- Apresentação, para os pais
dos alunos da EMEI, do Projeto: Programa Saúde na
Escola: as Contribuições da
Educação Física na Educação Infantil;
- Oportunizar aos alunos da
EMEI Mary Peixoto aulas de
Educação Física que contemplem a vivência de atividades com a temática da
Cultura Corporal de Movimento, duas vezes por semana, com duração, de aproximadamente, 50 minutos para cada turma;
- Evidenciar os benefícios da prática de atividades físicas, brincadeiras e jogos na
promoção da Saúde física, mental e social dos participantes do Projeto.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Os resultados advindos deste Projeto foram:
- Integração entre a Comunidade e a Universidade, numa visão extensionista;
- Viabilizou a participação de acadêmicos do curso de graduação em Educação
Física, tanto no processo de planejamento quanto no desenvolvimento das atividades que fizeram parte das ações deste Projeto, abrindo oportunidade de complementação e de aperfeiçoamento profissional na Educação Física Escolar;
- A realização das aulas de Educação Física, na Escola Municipal de Educação Infantil Mary Peixoto, auxiliou a Secretaria Municipal de Saúde de Santiago a conscientizar crianças a famílias da importância de realizar atividades e exercícios físicos
regularmente, diminuindo os altos índices de obesidade das crianças nesta EMEI;
- Enfatizou e reforçou a importância do professor de Educação Física no processo
de desenvolvimento e aprendizagem da criança na Educação Infantil, representando um avanço na direção da possibilidade de se construírem novas propostas pedagógicas para a presença da Educação Física na Educação Infantil.
Público-Alvo: Crianças da EMEI Mary Peixoto, com faixa etária de 5 e 6 anos, 2
vezes por semana – 50 minutos por aula
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 70
2. Título do Projeto: A Recepção da Mediação nas Escolas e o Exercício da Alteridade Aproximando Diferentes Identidades
Coordenadora: Angélica Chechi
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Descrição das Ações:
Participação do grupo GEM- Grupo de Estudos da Mediação, no “Projeto Aprendizado Jurídico: articulação multidisciplinar em Direitos Humanos”. Responsáveis:
GAPERG, GDC, GEDA, GEI, GEIA, GELP, GEM, GEPConst e GEPCrim;
Participação na XX Mostra Docente e Discente (Apresentação de Pôsteres) e II ENCONTRO DE MEDIAÇÃO;
Participação no “Outubro
Rosa”, para o qual foram
convidadas as mães das
crianças envolvidas no
Projeto e outras interessadas, para uma conversa
sobre os conflitos advindos das relações familiares, ministradas pelas
professoras Angélica e
Anahy (psicóloga);
Participação no “Encontro CIPAVE – Comissão
Interna de Prevenção de
Acidentes e Violência na Escola e no seu entorno”. Nessa ocasião estiveram presentes os diretores de várias escolas estaduais das cidades de Santiago, Itacurubi e
Unistalda, bem como a coordenadora da 35ª CRE- Coordenadoria Regional da Educação, na pessoa da coordenadora Tânia Carpes;
Participação da coordenadora-geral Angélica Chechi como orientadora de duas
monografias de graduação (Direito), da URI- Câmpus Santiago, abordando os conflitos e a mediação;
Participação no programa da rádio URI- Câmpus Santiago sobre os conflitos escolares e o uso da mediação;
Publicação de matéria pelo Núcleo de Comunicação, imprensa@urisantiago.br,
com fotos e atividades desenvolvidas.
Descrição dos Resultados Obtidos:
O grande mérito do Projeto foi constatar que as crianças começam a pensar de
forma autônoma e buscam solucionar o conflito ao invés de instigá-lo. No encerramento foi apresentado um vídeo, com a elaboração do roteiro e atuação dos
professores e alunos do Projeto;
Os corpos docentes das escolas demonstraram interesse em permanecer no Projeto, com a sugestão de endereçar informações para esta classe, habilitando-os
para o enfrentamento dos conflitos escolares;
Pretende-se consolidar o Projeto, aperfeiçoando-o e contando com a imprescindível participação da assistente social, dos diretores das escolas, acadêmicos e professores dos cursos de Direito e de Psicologia.
Público-Alvo: Escolas estaduais, envolvendo Ensino Fundamental e Médio, na cidade de Santiago, especialmente, as denominadas Cândido Genro, Lucas Araújo e
João Eduardo Witt Schmitz
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 44
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3. Título do Projeto: Formação Cultural: Uma Possibilidade de Tornar a Vida de
Crianças e Adolescentes Abrigados Mais Alegre e com Mais Sabor
Coordenadora: Elaine Maria Dias de Oliveira
Descrição das Ações:
a) Ações gerais realizadas:
- Reunião com a nova secretária de Desenvolvimento Social para apresentar o Projeto;
- Reuniões com a Coordenadora do Lar dos Meninos e das Meninas, para ultimar
os preparativos;
- Dinâmica de Grupo, com o objetivo de realizar um diagnóstico deste, com vistas
aos novos planejamentos;
-Reuniões quinzenalmente com as acadêmicas voluntárias, para planejamento
das atividades a serem desenvolvidas na semana seguinte;
- Mensalmente, realizou-se uma sessão de estudos sobre formação cultural, juntamente com o Grupo de Estudo e Pesquisa em Formação Cultural;
- Criou-se um grupo no WhatsApp, para troca de materiais, textos, vídeos, artigos
que tratassem do assunto, além de sugestões de atividades.
b) Em relação a atividades desenvolvidas com as crianças e adolescente podemos
dessacar:
b1) No primeiro semestre:
- Visita ao Museu das comunicações da URI e à Biblioteca, discutindo-se a importância de preservar o patrimônio cultural de um povo;
- Visita ao Centro Ictiológico da URI Santiago, onde fomos recebidos pelo professor Olmiro Bochi Brum, responsável pelo Centro, e por sua bolsista, os quais não
mediram esforços em explicar para as crianças e jovens como se dá o cuidado no
manejo nas criações piscícolas.
b2) No segundo semestre:
- Realizou-se uma sequência de atividades de cunho cultural a partir da temática:
“Conhecendo e apreciando os poetas santiaguenses”. Num primeiro momento,
trabalhamos com eles a poesia e seu potencial social, criativo e afetivo, estimulando-os a compor pequenas poesias e apresentar no encontro seguinte;
- Explorou-se um livro com uma coletânea de poesias de vários poetas da terra.
Cada criança, e cada bolsista
voluntária ganharam um livro
para que, em outros momentos, pudessem explorá-lo, escolher uma poesia e preparar
para declamá-la no encontro
seguinte;
- Realizou-se um Sarau de
declamação das poesias, iniciando-se pelas bolsistas e, na
sequência, as crianças e adolescentes;
- Nos encontros seguintes, encontro com os poetas Auri A.
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Sudati, Tulio Piva, Caio Fernando Abreu e Therezinha Tusi, a partir de vários livros
de poesias, com os quais todos interagiram, leram, interpretaram e escolheram algumas poesias que prepararam, para declamarem no encontro que realizaríamos,
na semana do dia da criança, na Pizzaria Versos;
--Visita à Pizzaria Temática Versos para o jantar, com a exploração do ambiente
da Pizzaria. A gerente aboudou o espaço temático, cada artista ali homenageado,
culminando na sala em homenagem à poeta Therezinha Tisi, quando foi servido o
jantar. Após a sessão de pizza, houve as declamações das poesias escolhidas, iniciando-se pelas acadêmicas voluntárias, e depois, pelas crianças e adolescentes.
Para nossa surpresa, eles haviam preparado muitas poesias para declamar;
- Visita à rádio da URI, para gravar as declamações a serem veiculadas, entre os
programas, nos meses de novembro e dezembro de 2017;
- Realizou-se uma festa natalina, para finalizar o Projeto.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Considerando-se que o objetivo do Projeto é promover sessões de apreciação
e análise de elementos da formação cultural, para que as crianças e adolescentes possam compreender e usufruir desse legado, tornando a vida mais alegre
e mais leve, pode-se dizer que os resultados obtidos foram muitos e bastante
satisfatórios. Envolveu vinte (20) crianças e adolescentes, dez (10) acadêmicas voluntárias e duas (2) professoras. Talvez a melhor atividade que se poderia
oferecer-lhes foi levá-los a conhecer e usufruir de um restaurante, (pizzaria). Foi
uma espécie de entronização social deles que estavam extasiados com as pizzas
e com a beleza cultural do lugar. A esse respeito, recebeu-se a seguinte mensagem de uma das coordenadoras: “Gostaria de agradecer pela atividade maravilhosa proposta e realizada com muito êxito pelas senhoras e pelas bolsistas.
Acredito que nossos adolescentes e nossas crianças corresponderam ao desafio, pois cada um com suas peculiaridades contribuiu para que tudo desse certo,
como de fato deu. Eles adoraram. Agradeço imensamente e que mais momentos
como este aconteçam. Gratidão é a palavra. Um forte e carinhoso abraço”. Sendo
assim, pode-se afirmar que o Projeto, em 2017, alcançou plenamente as metas
previstas.
Entre as principais ações pode-se elencar:
- Exploração de espaços socioculturais da própria universidade, alguns desconhecidos até por nossos acadêmicos, como é o caso do Centro Ictiológico da URI
Santiago;
- As crianças e adolescentes e nossas acadêmicas foram conhecer e usufruir de
espaço sociocultural e gastronômico de Santiago: a Pizzaria Temática Versus e a
rádio da URI;
- Estudo da vida e obra de muitos poetas santiaguenses mediante o subprojeto
“Conhecendo e apreciando os poetas santiaguense”. Essa ação culminou com o
sarau de poesias na Pizzaria Versos e na gravação das poesias que foram ao ar, nos
meses de novembro e de dezembro de 2017, pela 106.1, Radio da URI.
Público-Alvo: Crianças e adolescentes dos Abrigos Institucionais de Santiago
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 20
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4. Título do Projeto: Pedagogia Lúdica como Espaço de Aprendizagem
Coordenadora: Mara Rúbia Santos Melo
Descrição das Ações:
O Projeto Social tem como referência as atividades desenvolvidas no Projeto de
Extensão: Aprender Brincando: pedagogia lúdica como espaço de aprendizagem,
que visa a proporcionar às crianças, do Município de Santiago, atendimento pedagógico com vistas a encontrar formas criativas, prazerosas e dinâmicas de atendimento às dificuldades de aprendizagem, ampliando a competência e as habilidades de escrita, leitura e resolução de problemas. O Projeto Social tem como
meta ampliar a abrangência das ações, realizando grupos de estudos (rodas de
conversa) com os professores dos alunos atendidos (Escola de Turno Oposto Criança Feliz). Durante os encontros com os professores, refletimos sobre as dificuldades detectadas, mediamos sugestões metodológicas que possam motivar, desencadear o desejo de aprender e, consequentemente, qualificar as aprendizagens
realizadas pelas crianças.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Alunos atendidos apresentaram progresso significativos na aprendizagem da leitura e escrita, bem como na interpretação de ideias e resolução de problemas.
Os professores da escola têm demonstrado interesse em ampliar os espaços de
reflexão teórica e apresentam preocupação com a busca de atividades que qualifiquem o processo de mediação do conhecimento.
Salienta-se que, entre os fatores preponderantes para o resultado do Projeto, estão: a) atendimento personalizado, realizado com as crianças, e análise das dificuldades no sentido de refletir, com os professores da escola, os caminhos teóricos e práticos importantes para qualificar as aprendizagens de leitura e escrita e
resolução de problemas; b) a roda de conversa, realizada quinzenalmente com os
professores que tem contribuído de forma significativa para a efetivação e aproximação da escola-campo com a busca de alternativas que qualifiquem a aprendizagem dos alunos atendidos.
Público-Alvo: Professores e alunos da Escola de Turno Oposto Criança Feliz – Secretaria Municipal de Educação de Santiago – RS
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 47
5. Título do Projeto: Conhecendo o ECA - Construindo uma Educação Voltada para
Cidadania
Coordenador: Michele Noal Beltrão
Descrição das Ações:
Considerando-se a criança e o adolescente como sujeitos em peculiar situação de
desenvolvimento, em que o afetivo, o cognitivo e o simbólico estão integrados,
essa proposta de trabalho foi desenvolvida com situações diversas que levam a
sentir, pensar e assumir responsabilidades;
As atividades desenvolvidas trazem um resumo do Estatuto da Criança e do Adolescente e propiciam a construção do conhecimento, por meio de:
- Elaboração de cartilha e jornal da escola, referente ao Estatuto da Criança e do
Adolescente;
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- Dinâmicas;
- Jogos;
- Rodas de conversa;
- Sessões cineclubistas de vídeos informativos.
A metodologia utilizada foi a dialógica e difusionista, dependendo do contexto da
ação.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Foram realizados encontros do Grupo de Estudos da Infância e Adolescência/GEIA
(linha de ação do Projeto extensionista, denominado Projeto Aprendizado Jurídico: articulação multidisciplinar em Direitos Humanos), de forma quinzenal, no qual
foram realizadas leituras e sessões de cineclubismo, com temas variados relacionados à infância e adolescência;
Percebem-se que as atividades de responsabilidade social são de grande relevância aos acadêmicos, visto que aproximam a Universidade à comunidade, possibilitando uma troca de valores. E é por meio dessa troca que o Projeto estimula
a comunidade a buscar a solução para seus problemas e participar da luta pelo
exercício da cidadania, possibilitando ao acadêmico participar da transformação
da realidade dos bairros;
Diante disso, é de se dessacar o papel do Projeto na valorização das crianças e
adolescentes, que participam das ações, inclusive com os índices de satisfação
destes, demonstrados nas atividades desenvolvidas;
É perceptível a interdisciplinaridade do Projeto que consegue integrar as ações de
Ensino, Prática e Extensão, que proporciona uma integração entre os acadêmicos,
docentes, instrutores, crianças e adolescentes, e a comunidade em que estão inseridos.
Público-Alvo: Alunos do 8º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Geraldina Bitencourt Borges
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 15
6. Título do Projeto: Universidade Experiente e Presente: Inclusão Social dos Idosos
Coordenador: João Érico Lucas Coelho
Descrição das Ações:
Oficinas de música e
canto, com formação do
coral Cantar é Viver, da
URI-Santiago, composto
por pessoas idosas. O
referido coral faz diversas apresentações no
ano e realiza encontros
todas as quintas – feiras, no período da tarde.
Descrição dos Resultados Obtidos:
O aprendizado musical
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e de canto, para um grupo da terceira idade, dos bairros próximos ao Câmpus, tem
apresentado bons resultados. O convívio dos idosos levou o grupo à formação do
coral, no qual todos aprendem letras de músicas e cantos, com acompanhamento
de instrutores e de assistência social. As oficinas possibilitam a inclusão social dos
idosos.
Público-Alvo: Idosos de 60 anos ou mais
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 37
7. Título Do Projeto: Arquitetando na APAE
Coordenador: Edmar Pereira Fabricio
Descrição das Ações:
Oferta de oficinas e técnicas
artísticas, resultando em trabalhos manuais, que são utilizadas nas disciplinas de Arquitetura e Urbanismo, ressaltando
a menor complexidade, isto é,
condizente com os alunos especiais.
Descrição dos Resultados Obtidos:
- Ampliação do conhecimento e a vivência da prática dos
acadêmicos, a respeito dos equipamentos e espaços projetados ou readaptados
para crianças com Necessidades Educacionais Especiais - NEE;
- Potencialização e qualificação do processo de aprendizagem e ensino das crianças NEE, através das atividades artísticas propostas;
- Inclusão social das crianças NEE na comunidade.
- Integração entre os envolvidos no Projeto;
- Oportunidade de reflexão e estímulo, aos futuros profissionais de Arquitetura e
Urbanismo, sobre sua carreira, conscientizando-se de sua capacidade para transformar e melhorar a sociedade.
Público-Alvo: Crianças e adolescentes com necessidades educacionais especiais
- NEE
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: cerca de 60
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1. Título do Projeto: Jogo da Vida: Cidadania e Inclusão Social por Meio do Esporte
Coordenador: Bruno Costa Teixeira
Descrição das Ações:
O Projeto em questão propõe avanços na área de utilização do esporte
como meio de inclusão social e cidadania, promovendo a participação de crianças “carentes” em atividades esportivas no contraturno
escolar, afastando as crianças de
riscos associados à ociosidade e,
também, trazendo benefícios físicos, motores e culturais para elas e, além disso,
realizando avaliações periódicas de controle de Saúde.
Descrição dos Resultados Obtidos:
O Projeto Jogo da Vida atende 45 crianças e adolescentes do Lar Escola Nossa
Senhora Conquistadora, na faixa etária de 7 a 15 anos de idade, e 100 crianças
do Núcleo para crianças carentes, da prefeitura de São Luiz Gonzaga. Participam
do Projeto 2 acadêmicos do curso de Bacharelado em Educação Física, com a orientação sempre de um professor do Curso. Durante o Projeto, são desenvolvidas
diversas atividades que buscam a integração e a inclusão social por intermédio do
esporte, além da questão da iniciação esportiva, que se sabe ser muito importante
para essa faixa etária. Os materiais utilizados na execução do Projeto foram doados e são mantidos pelo Rotary Club de São Luiz Gonzaga, que, após a aquisição
dos materiais, fechou uma parceria com a URI São Luiz Gonzaga para a execução
do Projeto que já está sendo aplicado há dois anos e meio.
Os testes do PROESP-BR vêm sendo aplicados no decorrer do Projeto e, conforme
mostra a Tabela 1, já foram realizados os testes de sentar e alcançar, para verificar
flexibilidade das crianças, salto horizontal, arremesso de medicine ball, para mensurar força explosiva de membros superiores, corrida de 20m e teste de agilidade
quadrado, que consiste em um quadrado com 4 metros de lado, quatro garrafas de
refrigerante 2 litros, do tipo PET, cheias de areia.
Público-Alvo: Crianças e adolescentes do Lar Escola e em situação de abrigamento
institucional
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 145
2. Título do Projeto: 4° Circuito de Iniciação Esportiva
Coordenadora: Judite Filgueiras Rodrigues
Descrição das Ações:
Proporcionar aos acadêmicos momentos de
estudo, reflexão, discussão e trocas de experiência com a finalidade de aperfeiçoar o
processo de ensino e aprendizagem nas diferentes modalidades desportivas além disso,
busca aumentar a participação de crianças
carentes para a prática de exercícios físicos e
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para a convivência com outras crianças.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Ao chegarem ao local do evento, as crianças eram recepcionadas, identificadas e
distribuidas em grupo de 20. Essas crianças são procedentes de todos o bairros da
cidade e, mesmo sem se conhecerem, conseguiram, com o trabalho dos acadêmicos, participar de uma mesma equipe de forma dinâmica. Todas receberam uma
medalha como premiação e também lanche no final do evento.
Público-Alvo: Crianças do município de São Luiz Gonzaga e Região
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 250
3. Título do Projeto: Saúde na Comunidade
Coordenador: Bruno Costa Teixeira
Descrição das Ações:
O curso de Educação Física,
com o interesse na melhor
formação de seus acadêmicos
e na promoção da Saúde da
comunidade, oferta um programa de atendimento à sociedade mediante a disponibilização do espaço da academia.
O programa disponibiliza a infraestrutura da sala de musculação e salas de ginástica para
utilização da comunidade. Os
espaços funcionam com horário pré-estabelecido e contam com a orientação dos
acadêmicos do curso de Educação Física, sob a supervisão dos professores dessa
Instituição.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Os horários de funcionamento são entre 7h e 12h e entre 15h e 19h, quando a
comunidade é acompanhada e avaliada constantemente pelos estagiários da instituição e os professores do curso de Educação Física – Bacharelado.
Público-Alvo: Comunidade, funcionários e acadêmicos da URI
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: aproximadamente 60
4. Título do Projeto: Feira de Empregos, Realizada em São Luiz Gonzaga e São Borja
Coordenadores: Révis Catiano Feijó Moura,
Alceu de Oliveira Lopes, Luiz Lorimar Lucca,
Roberto Carlos Dalongaro e Yasmin Burin
Descrição das Ações:
Durante o evento foram realizadas as seguintes atividades:
- Elaboração de currículos;
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- Orientação profissional;
- Cadastro e recolhimento de currículos
para banco de dados, a ser disponibilizados às empresas;
- Oficinas com orientações de como se
portar em entrevista de emprego;
- Cadastro da Nota Fiscal Gaúcha;
- Orientação sobre impostômetro;
- Orientações de cadastramento no MEIMicro Empreendedor Individual.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Houve intensa participação nas atividades propostas, dessacando-se a elaboração de currículos e a orientação profissional. Além disto, o evento possibilitou a integração dos acadêmicos e egressos
dos Cursos de Administração e Ciências Contábeis, bem como a interação da Universidade com a comunidade local e regional.
Público-Alvo: Estudantes, egressos dos cursos de Administração e de Ciências
Contábeis, comunidade
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: aproximadamente 160
5. Título do Projeto: 2ª Gincana Universitária

Coordenador: Révis Catiano Feijó
Moura
Descrição das Ações:
Durante o evento, foram realizadas
as seguintes atividades:
- Atividades de integração entre os
acadêmicos;
- Atividades de conhecimento específico do Curso de Administração;
- Ações solidárias na comunidade.
Descrição dos Resultados Obtidos:
O evento possibilitou a integração entre os acadêmicos do Curso de Administração, por meio de atividades culturais, de conhecimento específico, além de ações
solidárias. As equipes arrecadaram dinheiro, que foi doado às entidades, em espécie, ou em produtos de higiene e alimentos, de acordo com a necessidade.
Público-Alvo: Lar do Idoso São Vicente de Paula, Hospital de São Luiz Gonzaga e
Lar Escola
6. Título do Projeto: NAF – Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal
Coordenadores: Luiz Lorimar Lucca, Alceu de Oliveira Lopes e Roberto Carlos
Dalongaro
Descrição das Ações:
Declaração de Ajuste Anual do IRPF; Declaração do ITR – Imposto Territorial RuBALANÇO SOCIAL 2017 URI 131

ral; Abertura de MEI – Micro
Empreendedor Individual; Orientações sobre a Declaração
do MEI; Baixa do MEI; Orientações sobre contratação de Empregada Doméstica; Emissão de
Guias Dasm do MEI.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Foi possível contribuir com a
formação de profissionais cientes da função social dos tributos e dos direitos e deveres associados à tributação. Também dessaca-se o auxílio
às pessoas que precisam fazer declaração de imposto de renda.
Público-Alvo: Pessoas físicas e jurídicas contribuintes da Receita Federal
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: aproximadamente 100
7. Título do Projeto: Promoção de Saúde e Equoterapia
Coordenadora: Ana Helena
Braga Pires
Descrição das Ações:
Realização de atividades de
Promoção de Saúde, junto à
APAE de São Luiz Gonzaga, com
Palestra sobre Equoterapia, em
parceria com o 4º RCB, Diretoria da Equoterapia, familiares
dos alunos atendidos, corpos
discente e docente do Curso de Fisioterapia.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Socialização de informações sobre os benefícios que a equoterapia proporciona
às crianças que participam dos grupos que são desenvolvidos junto ao 4º RCB de
São Luiz Gonzaga.
Público-Alvo: Familiares de pessoas com deficiência
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 80
8. Título do Projeto: Promoção de Saúde com
Grupo de Trabalhadores Rurais
Coordenadora: Ana Helena Braga Pires
Descrição das Ações:
Atividades de Promoção de Saúde, realizada com
grupo de trabalhadores rurais, em parceria com
o Sindicato de Trabalhadores Rurais de São Luiz
Gonzaga.
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Descrição dos Resultados Obtidos:
Melhora na qualidade de vida das pessoas que residem na zona rural de São Luiz
Gonzaga.
Público-Alvo: Trabalhadores Rurais
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 50
9. Título do Projeto: Dia “D” para o Combate ao Câncer de Mama
Coordenadora: Marzane Bolzan de Oliveira
Descrição das Ações:
Os acadêmicos receberam a visita das integrantes da Liga de Combate ao Câncer,
de São Luiz Gonzaga, que realizaram explicações sobre como funciona o trabalho
realizado pela LIGA no Município. Houve também o depoimento de duas participantes que foram acometidas pelo câncer de mama, e hoje estão curadas, demonstrando aos acadêmicos um grande exemplo de superação.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Foi um momento de muita reflexão e troca de conhecimento entre os acadêmicos
de Fisioterapia e o grupo de mulheres, que realiza um trabalho de grande relevância para a comunidade.
Público-Alvo: Acadêmicos, professores e funcionários
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 80
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1. Título do Projeto: Campanha do Agasalho
Coordenador: Empresa URI Júnior
Descrição das Ações:
Arrecadação do maior número possível de
roupas e calçados.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Coleta de 400 peças, aproximadamente.
Público-Alvo: Famílias necessitadas de
Cerro Largo
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: em torno de 80 pessoas
2. Título do Projeto: Curso de Excel
Coordenador: Lucas Seffrin Zorzo
Descrição das Ações:
Aulas ministradas pelo professor Lucas, nas quais os beneficiários aprendem desde o básico até ao intermediário de Excel, ferramenta da
Microsoft Office®.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Alunos, professores e funcionários com conhecimento básico de Excel.
Público-Alvo: Estudantes e professores da Rede pública estadual das cidades de
Salvador das Missões, São Pedro do Butiá e Caibaté
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 25
3. Título do Projeto: Doação à Associação Hospitalar de Caridade Cerro Azul – AHCASA
Coordenadores: Universidade Regional Integrada (URI), juntamente com a Universidade
Federal da Fronteira Sul (UFFS)
Descrição das Ações:
O valor foi arrecadado, por meio da realização
do VIII Simpósio Iberoamericano de Cooperação para o Desenvolvimento e a Integração
Regional, que ocorreu nos dias 26 e 27 de
Outubro, em uma parceria entre Universidade
Regional Integrada (URI) e a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS).
Público-Alvo: Associação Hospitalar de Caridade Cerro Azul – AHCASA
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: Comunidades cerro-larguense e regional
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4. Título do Projeto: Projeto de Extensão – CANVAS
Coordenadores: Roberto S. Ajala e
Anelise S. Schein
Descrição das Ações:
O curso consiste no desenvolvimento de dinâmicas com os alunos, a
fim de incentivá-los a empreender
e a inovar, pela utilização do Modelo de Negócios da ferramenta
CANVAS.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Alunos com conhecimentos básicos sobre empreendedorismo, inovação e utilização da ferramenta CANVAS.
Público-Alvo: Alunos do terceiro ano do Ensino Médio da Escola Estadual Pedro
José Scher, de São Pedro do Butiá
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: 18
5. Título do Projeto: Trote solidário - Doação de alimentos para APAE
Coordenador: Diretório Central dos Estudantes – DCE
Descrição das Ações:
Os acadêmicos do 3º semestre de Administração e de Ciências Contábeis realizaram uma Campanha de arrecadação de alimentos, juntamente com os calouros
de 2017.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Dentre os produtos arrecadados,
pode-se citar: arroz, feijão, farinha,
sal, açúcar, massa,
entre outros, somando um montante de 53,70 kg
de alimentos.
Público-Alvo:
Alunos da Instituição Escola Especial Novo Amanhã
– APAE
Número de beneficiários atendidos gratuitamente: em torno de 25

136

URI

BALANÇO SOCIAL 2017

FuRI - Fundação Regional Integrada

Indicadores Sociais 2017
1 - Identificação
FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA - FURI

2017

% sobre a
receita total

2016

% sobre
a receita
total

237.975.044

100,00%

229.568.749

100,00%

a. Recursos governamentais (subvenções)

4.773.502

2,01%

4.219.817

1,84%

b. Doações de pessoas jurídicas

1.559.707

0,66%

1.042.527

0,45%

20.130

0,01%

3.908

0,00%

230.411.680

96,82%

219.310.832

95,53%

1.210.026

0,51%

4.991.664

2,17%

2017

% sobre a
receita

2016

% sobre a
receita

261.744.979

109,99%

237.841.699

103,60%

4.773.502

2,01%

4.219.817

1,84%

b. Pessoal (salários + benefícios + encargos)

169.922.131

71,40%

151.402.566

65,95%

c. Demais despesas e investimentos

87.049.346

36,58%

82.219.316

35,81%

60.332.141

25,35%

63.026.935

27,45%

73.042

0,03%

50.020

0,02%

14.849.247

6,24%

8.758.996

3,82%

11.777.643

4,95%

9.012.380

3,93%

17.273

0,01%

1.370.984

0,60%

2 - Origem de Recursos
Receitas Totais

c. Doações de pessoas físicas
d. Prestação de serviços e/ou venda de
produtos
e. Outras receitas

3 - Aplicações dos recursos
Aplicações dos recursos totais
a. Projetos, programas e ações sociais

Operacionais
Impostos e taxas
Financeiras
Capital (máquinas + instalações +
equipamentos)
Outras
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4 - Indicadores sociais internos (Ações e benefícios
para os funcionários)

2017

% sobre
a receita
total

2016

% sobre
a receita
total

a. Alimentação

4.314

0,00%

5.031

0,00%

b. Educação

3.186.234

1,34%

2.768.151

1,21%

c. Capacitação e desenvolvimento profissional

2.165.135

0,91%

2.252.941

0,98%

130.867

0,05%

121.992

0,05%

2.053.438

0,86%

1.823.954

0,79%

f. Segurança e medicina no trabalho

364.107

0,15%

136.316

0,06%

g. Transporte

232.491

0,10%

256.206

0,11%

3.186.234

1,34%

2.113.781

0,92%

544.978

0,23%

471.239

0,21%

11.867.798

4,99%

9.949.612

4,33%

2017

% sobre
a receita

2016

% sobre a
receita

Projetos e ações estão elencados no corpo do balanço
social

985.542

0,41%

1.045.086

0,46%

Valores totais

985.542

0,41%

2.896.304

0,46%

2017

2016

a. Numero médio de alunos (as)

15.094

16.374

b. Número de alunos (as) com bolsas integrais

2.630

2.718

35.921.731

34.413.550

380

562

2.617.673

3.630.209

416

405

311.737

226.670

d. Creche ou auxílio-creche
e. Saúde

h. Bolsas/estágios
i. Outros
Total - indicadores sociais internos

5 - Projetos, ações e contribuições para a sociedade

6 - Outros indicadores

c. Valor total das bolsas integrais
d. Número de alunos (as) com bolsas parciais
e. Valor total das bolsas parciais
f. Número de alunos (as) com bolsas de Iniciação Científica e Pesquisa
g. Valor total das bolsas de Iniciação Científica e Pesquisa
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7 - Indicadores sobre o corpo funcional

2017

2016

a. Número total de empregados (as) ao final do período

2.043

2.043

b. Número de admissões durante o período

189

279

c. Número de prestadores (as) de serviço

387

405

1.196

1.235

e. Número de estagiários (as)

245

163

f. Número de voluntários (as)

28

25

g. Número de portadores (as) de necessidades especiais

96

76

8 - Qualificação do corpo docente

2017

2016

a. Número total de docentes

1.133

1.165

Número de doutores

227

202

Número de mestres

601

627

Número de especialistas

260

284

Número de graduados

45

52

Número total de funcionários no corpo técnico
administrativo

910

878

Número de pós-graduados (especialistas, mestres e
doutores)

172

150

Número de graduados

266

281

Número de graduandos

158

188

Número com ensino médio

147

149

Número com ensino fundamental

90

42

Número com ensino fundamental incompleto

77

68

Número de pessoaso não-alfabetizadas

0

0

2.043

2.043

d. Número de mulheres que trabalham na instituição

Número total de docentes e técnicos administrativos
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9 - Informações relevantes quanto à ética,
transparência e responsabilidade social

2017

2016

a. Relação entre a maior e menor remuneração:

17,51

17,32

b. O processo de admissão de empregados (as) é:

Por processo seletivo.

Por processo seletivo.

c. A instituição desenvolve alguma política ou
ação de valorização da diversidade em seu quadro
funcional?

Sim.

Sim.

Portadores de necessidades
especiais, qualif. prof.,
plano de saúde.

Portadores de
necessidades especiais,
qualif.prof., plano de
carreira, plano de saúde.

Sim.

Sim.

f. Se "sim" na questão anterior, qual?

Programas de Bolsas
de Estudo e de Créditos
Educativos.

Programas de Bolsas
de Estudo e de Créditos
Educativos.

g. Na seleção de parceiros e prestadores
de serviços, existem critérios éticos e de
responsabilidade social e ambiental?

Dá-se preferencia
a empresas com
responsabilidade social e
ambiental.

Dá-se preferencia
a empresas com
responsabilidade social e
ambiental.

h. Há participação de empregados (as) no
planejamento da instituição?

Sim, em todos os níveis.

Sim, em todos os níveis.

i. Os processos eleitorais são democráticos para
escolha dos coordenadores (as) e diretores (as) da
organização?

Sim, ocorrem a cada
quatro anos.

Sim, ocorrem a cada
quatro anos.

j. A Instituição possui comissão/conselho de ética
para acompanhamento de suas atividades?

Sim.

Sim.

d. Se "sim" na questão anterior, qual?

e. A organização desenvolve alguma política ou
ação de valorização da diversidade entre alunos
(as) e/ou beneficiários (as)?
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Anexo I
DEMONSTRATIVO DO VALOR ADICIONADO
DESCRIÇÃO

2017

%
sobre a
Receita

2016

% sobre a
Receita

1 - RECEITA

236.423.530,16 100,00% 227.940.161,66

Receitas de Ensino, Pesquisa, Extensão e Serviços

R$
216.392.208,71

94,93%

R$
200.624.817,06

93,40%

10.779.809,63

4,56%

12.214.283,85

5,36%

(-) Provisão para Créditos de Liquidação
Duvidosa

-1.551.514,26

-0,66%

-666.330,90

-0,29%

2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE
TERCEIROS

37.078.327,56

15,68%

38.106.658,57

16,72%

Custos de Serviços, Mercadorias e Produtos
Vendidos

22.994.012,39

9,73%

24.737.660,54

10,85%

Despesas Manutenção e Conservação

2.952.130,24

1,25%

3.403.907,50

1,49%

Serviços de Terceiros

11.132.184,93

4,71%

9.965.090,53

4,37%

3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)

199.345.202,60

84,32%

189.833.503,09

83,28%

4 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E
EXAUSTÃO

7.248.418,25

3,07%

6.668.559,23

2,93%

7.248.418,25

3,07%

6.668.559,23

2,93%

192.096.784,35

81,25%

183.164.943,86

80,36%

Outras Receitas

Depreciação/Amortização do Período

5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)

100,00%
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6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM
TRANSFERÊNCIA

3.623.514,30

1,53%

3.354.155,37

1,47%

3.623.514,30

1,53%

3.354.155,37

1,47%

7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A
DISTRIBUIR (5+6)

195.720.298,65

82,78%

186.519.099,23

81,83%

8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR
ADICIONADO

195.720.298,65

82,78%

186.519.099,23

81,83%

133.516.948,41

56,47%

124.089.661,28

54,44%

Remuneração

114.858.463,20

48,58%

107.200.539,02

47,03%

Encargos

10.268.727,64

4,34%

9.107.124,93

4,00%

Outros Benefícios

8.389.757,57

3,55%

7.781.997,33

3,41%

15.939.259,19

6,74%

9.667.433,74

4,24%

1.090.012,40

0,46%

908.437,41

0,40%

14.849.246,79

6,28%

8.758.996,33

3,84%

54.632.868,21

23,11%

52.022.574,26

22,82%

Bolsas de Estudo e Programas Sociais

38.539.403,57

16,30%

38.043.759,60

16,69%

Outros Benefícios Sociais

16.093.464,64

6,81%

13.978.814,66

6,13%

-8.368.777,16

-3,54%

739.429,95

0,32%

-8.368.777,16

-3,54%

739.429,95

0,32%

Receitas Financeiras

PESSOAL

REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS DE
TERCEIROS
Aluguéis
Juros, Encargos Financeiros, Variações
Monetárias e Outros
BENEFÍCIOS À SOCIEDADE

REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS
PRÓPRIOS
Resultado do Período
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