
                                      
 

 

__________________________________ 

Rua Dorval Luz, n° 123 - Santa Terezinha 

88352-400 - Brusque - SC 

Fone/Fax: (47) 3211-7000 

www.unifebe.edu.br 
 

 

Centro Universitário de Brusque - UNIFEBE 

Conselho Universitário - CONSUNI 

PROCESSO nº 67/18 
 

 

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

CULTURA. 

ASSUNTO: PROJETO PERMANENTE DE EXTENSÃO HELPFEBE: INTERMEDIANDO 

SOLUÇÕES. 
 

 

PARECER nº 94/18 

DATA: 07/11/18 
 

 

1 HISTÓRICO 

 

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

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

deliberação, o Projeto Permanente de Extensão HELPFEBE: intermediando soluções. 

 

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 Permanente de Extensão HELPFEBE: intermediando soluções. 
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Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura - Proppex
Supervisão e Extensão

Projeto de Extensão

Projeto: HELPFEBE: intermediando soluções

Identificação

Proponente: Irlaine Lilia Torresani Dalago (Especialista)

E-mail: irlaine@unifebe.edu.br Telefone: (47) 3350-0578

Endereço Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8579112D8

Curso: Institucional

Abrangência: Regional Operacionalização: Permanente

Período: 01/02/2019 a 15/12/2022 Carga Horária: 40h00

Participantes: 1 a 3000 Modalidade: Semipresencial

Certificação: Não Cerimonial: Não

Publicação jornalística: Não

Investimento institucional: Não

Materiais:
Nenhum.

Equipamentos:
Nenhum.

Estruturação

Outros

Projeto

Atividades

Tipo Nome Local Data Carga Horária
Certificação Antecipada
(Mediadores)

1. Introdução
O intuito deste projeto é auxiliar a comunidade acadêmica em questões emergenciais que poderão ocorrer no período de permanência no

Ensino Superior. As medidas contribuem para que a instituição cumpra com sua missão de “Atuar no Ensino Superior desenvolvendo seres
humanos comprometidos com a qualidade de vida”, zelando, assim, pelo cuidado com as pessoas que aqui se encontram.

Fazendo a intermediação para auxiliar a comunidade acadêmica no suporte de soluções relacionados à saúde, à divulgação de oferta de
moradia  e  transporte, bem como fazer o  trabalho de indicação de  serviços  de manutenção  residencial e  a  organização dos materiais
encontrados na instituição apoiam na resolução de dificuldades que possam ocorrer na vida acadêmica.

A  intenção  do  projeto  é  de  fazer  parte  das  ações  de  acolhimento  e  acompanhamento  aos  acadêmicos  e  demais  participantes  da
comunidade acadêmica, auxiliando para adaptação no período em que permanecerá no Ensino Superior

2. Justificativa
As ações desenvolvidas têm o foco em apoiar o acadêmico no Ensino Superior, em diferentes eventualidades que poderão ocorrer quando

ele estiver presente na Instituição ou mesmo em sua residência, já que muitos residem sozinhos não tendo o apoio presencial de um familiar
ou conhecido que poderá contribuir para solução do problema. É necessário que a Instituição contribua para que o acadêmico se sinta
amparado e ajude-o a se sentir bem e seguro no convívio acadêmico.

Conforme afirma Albuquerque (2008), "a complexidade das situações e ambientes que envolvem os estudantes na sua fase de transição e
adaptação ao Ensino Superior podem ter implicações nas decisões de permanência ou de abandono dos cursos por parte dos mesmos".

Assim, destaca-se a importância que a instituição deve ter em zelar pelo seu público, contribuindo com ações que possam garantir a
permanência no Ensino Superior, ampliando o vínculo e o relacionamento entre a comunidade acadêmica e a IES.

A  importância  por  esse  auxílio  também tem como finalidade  que  se  tenha  um projeto  que  em execução  seja  de  conhecimento  da
comunidade acadêmica, para  que tenham como referência  o local prestador dos referidos serviços, onde eles possam pedir ajuda em
momentos  que  precisam de  atenção  e  de  direcionamento  para  alguma situação  de adaptação  ou de  adversidade, que possam estar
prejudicando o seu desenvolvimento pessoal e profissional.

3. Palavras-chave
Intermediação. Auxílio. Soluções.

4. Objetivos

4.1. Objetivo geral
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Intermediar soluções para comunidade acadêmica em questões emergenciais e de adaptação ao meio acadêmico.

4.2. Objetivos específicos

Zelar pela qualidade de vida da comunidade acadêmica;
Executar ações para dar suporte emergencial a comunidade acadêmica;
Contribuir para adaptação no meio acadêmico.

5. Parceiros (opcional)

6. Metodologia
Cada ação do projeto será executada permanentemente, com diferentes meios de divulgação e atendimentos, conforme especificado

abaixo:

- Urgências e Emergências:  com foco no atendimento a comunidade acadêmica que venham a necessitar de atendimento em casos de
urgência e emergência médica, e indicações de serviços de manutenção residencial (elétrica, hidráulica, chaveiro, entre outros). Tendo a
necessidade de serviços médicos a equipe do setor que executa as ações fará contato com SOS Unimed, ou SAMU para que ocorra o pronto
atendimento necessário, ou ainda fará contato com profissionais da saúde que atuam na instituição para auxiliar no atendimento ao aluno.
Quanto às indicações de serviços, a equipe estará disponível para repassar informações de prestadores de serviços da região, para que
possam o mais rápido possível solucionar o problema existente.

 - Moradia: com o intuito de auxiliar e informar o acadêmico quanto à oferta de moradia para atender os acadêmicos vindos de outros
municípios, a divulgação desses serviços será realizada no site da instituição, bem como serão realizadas parcerias com imobiliárias para
divulgação de moradias próximas à instituição, podendo, assim, ofertar descontos ou benefícios aos usuários. Além da divulgação direcionada
a toda a comunidade acadêmica, o serviço  poderá ser personalizado, no qual a equipe auxiliará a procurar alguma necessidade individual,
que possa não estar contemplada no momento da busca.

- Transporte: divulgação dos serviços de transporte disponibilizados pelas Prefeituras Municipais da região e de empresas que prestam o
serviço fretado para o deslocamento até a Instituição. A divulgação desses serviços será realizada no site da instituição, e também poderá
ocorrer auxílio de forma individualizada.

 - Achados e Perdidos: projeto que tem o intuito de fazer a organização dos materiais encontrados nas dependências da Instituição, fazendo
o registro, armazenamento e a devolução aos proprietários. A equipe receberá o material, e fará o registro com as especificações do tipo de
material/objeto, data, local onde foi localizado, em relatório específico, após será armazenado em espaço adequado e quando efetuada a
devolução será feito o registro da data de retirada, bem como a coleta da assinatura do proprietário. Os materiais permanecerão guardados
pelo período de 3 meses e, posteriormente a esse período, é realizada a doação para alguma entidade, como Assistências Sociais de
Paróquias, Asilos, APAE, entre outros.

6.1. Cronograma

Data/horário Atividade

As ações ocorrerão de forma permanente.

6.2. Comissão organizadora (opcional)
Equipe de técnico-administrativos do Serviço de Orientação de Atendimento ao Estudante – SOAE.

7. Referências
ALBUQUERQUE, Teresa. Do abandono à permanência num curso de ensino superior. Sísifo/Revista de Ciências da Educação. n 7, p.
19-28. set./dez. 2008.

CENTRO  UNIVERSITÁRIO  DE  BRUSQUE  –  UNIFEBE.  Institucional.  A  UNIFEBE.  Missão.  Disponível  em:<  https://www.unifebe.edu.br
/site/institucional/>. Acesso em: 24 out. 2018.
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