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PROCEDÊNCIA: PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO. 

ASSUNTO: PROJETO DE EXTENSÃO PALESTRA: POR UM MUNDO COM MAIS 

AMOR, MAIS LEITURA POR FAVOR. 
 

 

PARECER nº 43/18 

DATA: 07/06/18 
 

 

1 HISTÓRICO 

 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão protocolou junto ao Conselho 

Universitário - CONSUNI, do Centro Universitário de Brusque - UNIFEBE, para análise e 

deliberação, o Projeto de Extensão Palestra: Por um MUNDO com mais AMOR, mais 

LEITURA por favor. 

 

2 ANÁLISE 

 

2.1. Projeto anexo. 

 

3 PARECER 

 

Diante do exposto na análise, o Conselho Universitário - CONSUNI do Centro Universitário 

de Brusque - UNIFEBE, deliberou: 

 

APROVAR o Projeto de Extensão Palestra: Por um MUNDO com mais AMOR, mais 

LEITURA por favor. 
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Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão - Proppex
Supervisão e Extensão

Projeto de Extensão

Palestra: Por um MUNDO com mais AMOR, mais LEITURA por favor

Identificação

Proponente: Luana Franciele Fernandes Alves (Especialista)

E-mail: luanaalves@unifebe.edu.br Telefone:

Endereço Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8220928P7

Curso: Institucional

Abrangência: Local Operacionalização: Ocasional

Data: 21/06/2018 Carga Horária: 06h00

Participantes: 20 a 500 Modalidade: Presencial

Certificação: Sim Cerimonial: Sim

Publicação jornalística: Sim

Investimento institucional: Sim

Materiais:
Nenhum.

Equipamentos:
Nenhum.

Estruturação

Evento

Palestra

Atividades

Tipo Nome Local Data
Carga
Horária

Certificação
Antecipada
(Mediadores)

Atividade de
Extensão

Por um MUNDO com mais AMOR, mais
LEITURA por favor

Escola Carlso
Fantini

21/06/2018
08h30

06h00 Não

Mediador: Luana Franciele Fernandes Alves e Emiliano Daniel de Souza

As atividades listadas estão fora da carga horária do curso.

1. Introdução
Os professores da EEB Carlos Fantini, demonstram grande preocupação com a Leitura na Unidade Escolar, pois, percebe-se uma lacuna

entre o livro e o aluno, e esta lacuna afeta o desenvolvimento do conhecimento e dos valores que devem estar presentes no cotidiano da
escola.  

2. Justificativa
Um dos principais problemas enfrentados em sala de aula é a dificuldade que os alunos  tem de ler, interpretar e produzir textos. Em meio a

esse bombardeio tecnológico que vivemos, infelizmente a leitura está ficando em segundo plano, sendo substituida primeiro pela televisão,
depois pelos computadores e agora pelos smartphones.

A leitura é o meio mais antigo e mais eficiente de adquirir conhecimento, ela melhora o aprendizado, pois estimula o bom funcionamento da
memória,  aprimora  a  capacidade  interpretativa,  mantém o  raciocínio  ativo,  além de  proporcionar  ao  leitor  um conhecimento  amplo  e
diversificado sobre diversos assuntos, podendo formar opiniões com fundamentos e leitura de mundo. A leitura também contribui  para o
aprendizado e o bom funcionamento do cérebro.

Esperamos que esse Projeto de Leitura traga novas alternativas, novas possibilidades,  que modifique e entusiasme o processo ensino -
aprendizagem da escola, de modo a propiciar cada dia um momento importante na construção do  conhecimento e da cidadania através do
ato de ler, pois é através dele que o ser humano consegue se transportar para o desconhecido, explorá-lo, decifrar os sentimentos e emoções
que o cercam e acrescentar vida ao sabor da existência. Nesse sentido, pensamos ser nosso dever, enquanto instituição de ensino, propiciar
aos alunos momentos que vissem despertar o gosto pela leitura, o AMOR pelo livro, a consciência da importância do hábito de ler, assim, com
a leitura espalharemos  mais AMOR pela escola, pela família, pela comunidade  escolar e pelo mundo. Então, "por um MUNDO com mais
AMOR mais LEITURA por favor".

3. Palavras-chave
Leitura 1. Contação de Histórias 2. Educação 3.
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4. Objetivos

4.1. Objetivo geral
Desenvolver  o  prazer  pela  LEITURA  num contexto  social,  trazendo  reflexões   sobre   valores:  AMOR,  amizade,  tolerância,  respeito,

honestidade, priorizando uma mente e um corpo saudável  capaz de viabilizar mudanças e superar os desafios do MUNDO globalizado.

4.2. Objetivos específicos

 Despertar o prazer da leitura e aguçar o potencial cognitivo e criativo do aluno;
Estimular o desejo de novas leituras;
Possibilitar a vivência de emoções, o exercício da fantasia e da imaginação;
Despertar e incentivar o interesse pela leitura;
Contribuir para formação de  leitores  autônomos e competentes;
Enriquecer o vocabulário;

5. Parceiros (opcional)
 EEB Carlos Fantini

6. Metodologia
Contação de história na abertura do projeto, no dia 07 de junho, quinta-feira, às 8h30 e às 13h30. Tema - Monteiro Lobato

6.1. Cronograma

Data/horário Atividade

21/06/2018 - 8h30  Leitura e contação de história

21/06/2018 - 13h30  Leitura e contação de história

6.2. Comissão organizadora (opcional)

7. Referências
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