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FORMULÁRIO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM 
 

1.1. TÍTULO: Criança feliz 
 

1.3. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PROFESSOR(A) /PROPONENTE 
1.3.1. NOME: Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão 
1.3.2. TITULAÇÃO:  
1.3.3. DISCIPLINA:  
1.3.4. E-MAIL: extensao@unifebe.edu.br / soae@unifebe.edu.br 
1.3.5. ENDEREÇO E TELEFONE Rua Dorval Luz, 123   Bairro Santa Terezinha 
1.3.6. EXPERIÊNCIA ACADÊMICA  
1.3.7. NÚMERO DE ALUNOS DA DISCIPLINA:  

 

1.4. CO-PARTÍCIPES (PARCEIROS): 
(    ) Setor Público ( X ) Setor Privado (   ) Sociedade Civil Organizada 
( X ) Comunidade Acadêmica, interna e externa (   ) Não há 
1.4.1 ESPECIFICAR CO-PARTÍCIPES: Hospital  e Maternidade Dom Joaquim 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA AÇÃO 
 

2.1. ÁREA TEMÁTICA: 
(   ) Comunicação (  ) Cultura ( X ) Direitos Humanos e Justiça (   ) Educação 
(   ) Meio Ambiente ( X ) Saúde (   ) Tecnologia e Produção (   ) Trabalho 

 
2.2. ABRANGÊNCIA: 
( X ) Local (   ) Regional 

 
2.3. CLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO: 

 
2.4.1. QUANTO AO PRAZO DE OPERACIONALIZAÇÃO: 
(   ) Ocasional ( X ) Permanente 

 
2.4.2 QUANTO A ESTRUTURAÇÃO DA  AÇÃO DESENVOLVIDA: 
(   ) Programa (X) Projeto (   ) Curso (   ) Evento (   ) Publicações e Outras 
  (   ) De Iniciação (   ) Congresso (   ) Livro 

  (   ) De Atualização (   ) Seminário (   ) Anais 

  (   ) Treinamento e Qualificação Profissional (   ) Ciclo de Debates (   ) Capítulo de Livro 

   (   ) Exposição (   ) Artigo 

   (   ) Espetáculo (   ) Comunicação 

   (   ) Evento Esportivo (   ) Manual 

   (   ) Festival (   ) Jornal 

   (   ) Campanha (   ) Revista 

   (   ) Outros (   ) Relatório Técnico 

    (   ) Produto Audiovisual 

    (   ) Jogo Educativo 

    (   ) Aplicativo para Computador 

    (   ) Produto Artístico 

    (   ) Outros 

(   ) Prestação de Serviços 
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2.5. MODALIDADE: 
( X ) Presencial (   ) Semipresencial (   ) Virtual ou a Distância 

 

3. DESCRIÇÃO DA AÇÃO 
Descrever, nos itens a seguir, todas as informações necessárias para o desencadeamento da ação. 
 

3.1. JUSTIFICATIVA (descrever): 

 A sociedade atual, cada vez mais individualista e consumista, infelizmente, tem 
deixado muitas pessoas ao isolamento e ao abandono. Assim, muitas dessas pessoas já 
vivem diariamente em um ambiente hostil e de competição, onde o prazer individual é 
mais importante do que o bem estar coletivo ou de uma comunidade. É a sociedade 
hedonista, como dizem alguns estudiosos.  

Esse ambiente é fruto de uma sociedade que está perdendo alguns valores 
fundamentais para a convivência pacífica e saudável entre as pessoas, tais como: o 
respeito, a solidariedade, a honestidade e a dignidade e ainda o “enxergar” no outro uma 
pessoa importante, que necessita de atenção e carinho, especialmente, quando sua saúde, 
ainda que temporariamente ou ocasionalmente, esteja debilitada por algum motivo. 

 Todavia, o ambiente de uma unidade hospitalar, por melhor que seja o seu 
atendimento e a sua qualidade, nem sempre consegue se transformar em um ambiente 
verdadeiramente acolhedor. É aqui que se insere a proposta do Projeto de 
Extensão “Criança Feliz”. Assim, a proposição do Projeto é a de transformar o ambiente 
hospitalar em um espaço saudável e feliz, dando prioritariamente às crianças a atenção 
especial requerida em momentos de vulnerabilidade de sua saúde. Dessa forma, a 
Unifebe, em consonância com a sua missão, articula-se por meio de seus acadêmicos e 
bolsistas, trazendo uma proposta que objetiva proporcionar as crianças internadas 
momentos de alegria, amor e prazer contribuindo assim para sua recuperação 

 Contudo, para o êxito do Projeto é necessário a colaboração, o apoio e o 
envolvimento incondicional da direção da unidade hospitalar e de seus funcionários, para 
que os objetivos centrais de humanização e acolhida do ambiente sejam plenamente 
alcançados. 
 

 

3.2. PALVARAS-CHAVE: 
1) humanização 2) saúde 3) criança feliz  
 

3.3. OBJETIVO GERAL: 

O Projeto de Extensão “Criança Feliz” tem como objetivo central, proporcionar às crianças 
que estejam internadas no Setor de Pediatria do Hospital, momentos de alegria e 
descontração, transformando assim, o ambiente quase sempre frio e isolado de uma 
unidade hospitalar, em um espaço mais acolhedor e de menos sofrimento. 
 

 
3.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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a) tornar o ambiente hospitalar mais humano e descontraído; 
b) inserir a recreação como uma ferramenta pedagógica capaz de facilitar a melhoria 

do bem estar dos pacientes; 
c) demonstrar ao paciente que o Hospital é também, antes de uma mera unidade 

hospitalar, um local de acolhimento, de recuperação da saúde e de bem estar 
individual, de modo que a permanência nesse ambiente seja a menos traumática 
possível; 

d) despertar nos acadêmicos da Unifebe e em seus colaboradores e parceiros junto 
ao Hospital, a formação humanista que faz parte de sua missão institucional e 
educativa. 

e) incentivar os colaboradores do Hospital a desenvolverem práticas simples e 
necessárias à melhoria do estado de bem estar dos pacientes, por meio de 
atividades pedagógicas direcionadas a amenizar a preocupação e o estresse 
ocasionados em face de internações. 

 
 

3.5. PÚBLICO ALVO: Bolsistas e acadêmicos (ACCs) 
3.5.1. NÚMERO MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 10 
3.5.2. NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 20 

 
3.6. PERÍODO, CARGA HORÁRIA E LOCAL DE REALIZAÇÃO 

3.6.1. DATA DE INÍCIO: Setembro 
3.6.2. DATA DE TÉRMINO: Dezembro 
3.6.3. CARGA HORÁRIA TOTAL: 20h 
3.6.4. LOCAL: Hospital e Maternidade dom Joaquim 

 
3.7. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

a) O Projeto de Extensão “Criança Feliz” será desenvolvido pelos acadêmicos do 
Centro Universitário de Brusque-Unifebe junto ao Setor de Pediatria do Hospital e 
Maternidade Dom Joaquim, localizado na Rua Botuverá, n. 202, no Bairro Dom 
Joaquim, em Brusque/SC. 

b) Os acadêmicos inscritos no projeto realizarão 20 horas de atividades durante o 
semestre. A pediatria do hospital (cirurgia) atende nas quartas-feiras à tarde, 
entretanto, as crianças são internadas a partir de segunda-feira. Desta forma, as 
atividades deverão acontecer, preferencialmente, nas quartas-feiras, podendo 
acontecer em outros dias da semana, de acordo com a demanda do hospital e a 
disponibilidade dos acadêmicos. O hospital interna 30 crianças/mês SUS e realiza 
cerca de 12 a 15 cirurgias. 

c)   A Unifebe fará uma reunião com os acadêmicos inscritos no projeto para 
instruções iniciais. 

d)    O hospital oferecerá uma manhã de capacitação / instrução para os 
acadêmicos que realizarão as atividades proposta neste projeto. A capacitação 
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estará relacionada às normas de higiene e segurança do hospital e informações 
sobre as enfermidades dos internados. 

e) As atividades que serão desenvolvidas pelos acadêmicos compreendem: 
contação de histórias, desenho, pintura, teatro de fantoches, jogos e 
brincadeiras, sempre respeitando o limite das crianças internadas. 

 
 

3.8. CRONOGRAMA: 

Abril – contato com o hospital para agendamento de uma reunião 
Maio – reunião com a Sra. Ana (Administradora do Hospital) 30.05.2011 
Junho / Julho / Agosto – elaboração do projeto 
Setembro – apresentação do projeto para o Hospital 
Setembro a dezembro – Execução do projeto: 1) inscrição dos acadêmicos para 
participação no projeto; 2) capacitação para os acadêmicos na Unifebe; 3) manhã de 
formação para os acadêmicos com a psicóloga e a enfermeira do hospital; 4) realização 
das atividades desenvolvidas pelos acadêmicos da Unifebe no hospital. 

 
3.9. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS: 

 Livros de história (Biblioteca Infantil Unifebe) 
 Lápis de cor 
 Papel Sulfite 
 Fantoches 
 Quebra-cabeça 
 Jogo da memória 
 Fotocópias 
 Maleta para armazenar o material 
 Jaleco 
 Adereços para os acadêmicos (chapéu, óculos,...) 
  

 
3.10. CERTIFICAÇÃO: 

Será concedido declaração de participação para o acadêmico que cumprir as 20h por 
semestre previstas no projeto. O documento será emitido pela Proppex. 

 
3.11. INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO: 

A avaliação será semestral:  
a) Após a conclusão das 20 horas de atividades semestrais, o acadêmico participante do 

projeto deverá apresentar uma avaliação, cujo formulário será disponibilizado pela 
Proppex; 

b) A Instituição também realizará uma avaliação com o Hospital semestralmente a fim 
de manter os objetivos alinhados. 

 


