
ATIVIDADES EXTRAS - PROExC 

 

 

22/10/2019 – Turno da manhã 

 

 

MINICURSO: “ABORDAGEM DE ENFERMAGEM FRENTE À SOBRECARGA DO 

CUIDADOR FAMILIAR” 

 

Coordenador(a): Ana Cristina Silva Pinto / Profa. Natália Chantal Magalhães da Silva 

 

Número máximo de participantes: 20 

 

Público-alvo: Graduandos de enfermagem 

 

Inscrições: de 30/09 a 04/10 na secretaria da Graduação de Enfermagem 

 

Descrição da atividade: Visa discutir as dificuldades que permeiam o processo de 

cuidar em um contexto domiciliar e as estratégias que otimizem as atividades 

desempenhadas pelo cuidador. 

 

Sala: 210 (IBIO) 

 

*Programa/Projeto de Extensão: Implementação das Tecnologias Educacionais no 

Processo de Alta Hospitalar 

*Número: 0214/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



22/10/2019 – Turno da tarde 

 

 

OFICINA: “CULINÁRIA PARA CRIANÇAS COM TEA” 

 

Coordenador(a): Édira Castello Branco de Andrade Gonçalves 

 

Número máximo de participantes: 20 

 

Público-alvo: Crianças e adolescentes portadores TEA 

 

Inscrições: até 10/10 pelo email nutricaoesaude.unirio@gmail.com 

 

Descrição da atividade: Será oferecida uma oficina de culinária para crianças e 

adolescentes portadores TEA, acompanhados de seus responsáveis no laboratório de 

técnica dietética da Escola Nutrição. 

 

Sala: 210 (IBIO) 

 

*Programa/Projeto de Extensão: Percepção sensorial dos alimentos na educação 

nutricional de crianças autistas 

*Número: 0277/2017 

 

 

23/10/2019 – Turno da manhã 

 

 

MINICURSO: “PRÁTICAS AVANÇADAS EM ENFERMAGEM NO ESPAÇO DA 

CONSULTA DE ENFERMAGEM” 

 

Coordenador(a): Ana Cristina Silva Pinto / profa. Laísa F. F. Lós de Alcântara e 

profa. Sônia Regina de Souza 

 

Número máximo de participantes: 20 

 



Público-alvo: Alunos e profissionais de enfermagem 

 

Inscrições: 07 a 10 de outubro na secretaria da Escola de Enfermagem  

 

Descrição da atividade: O minicursio visa promover um espaço de cuidar em 

enfermagem como cenário para construção de vínculos e adesão da clientela a linha 

de cuidado em saúde. Neste sentido, será contemplada a conceituação de 

tecnologias educativas, comunicação efetiva, relação interpessoal e cuidado em 

saúde; apresentação da teoria de Peplau como possibilidade de fundamentação da 

prática em enfermagem, consulta de enfermagem como espaço de construção de 

vinculos com vistas a promover a adesão ao percurso de cuidado em saúde. 

 

Sala: 203N - ala nova (IBIO) 

 

*Programa/Projeto de Extensão: Implementação das Tecnologias Educacionais no 

Processo De Alta Hospitalar  

*Número: 0214/2018 

 

 

MOSTRA “VERCIÊNCIA” E DEBATES SOBRE INCLUSÃO 

 

Coordenador(a): Luciana Silva Torres Matsushita 

 

Número máximo de participantes: 60 

 

Aberto ao público em geral 

 

Inscrições: de 08 a 22 de outubro por formulário eletrônico  

 

Descrição da atividade: Apresentação de filmes da mostra relacionados com a 

inclusão e debate. 

 

Informações pelo email: lumatsushita@terra.com.br 

 

Sala: 203 (IBIO) 



 

*Programa/Projeto: Ledor Amigo 

*Número: 0071/2019 

 

 

 

 

23/10/2019 – Turno da tarde 

 

 

MINICURSO: “PRÁTICAS AVANÇADAS EM ENFERMAGEM NO ESPAÇO DA 

CONSULTA DE ENFERMAGEM” 

 

Coordenador(a): Ana Cristina Silva Pinto / profa. Laísa F. F. Lós de Alcântara e 

profa. Sônia Regina de Souza 

 

Número máximo de participantes: 20 

 

Público-alvo: Alunos e profissionais de enfermagem 

 

Inscrições: 07 a 10 de outubro na secretaria da Escola de Enfermagem  

 

Descrição da atividade: O minicursio visa promover um espaço de cuidar em 

enfermagem como cenário para construção de vínculos e adesão da clientela a linha 

de cuidado em saúde. Neste sentido, será contemplada a conceituação de 

tecnologias educativas, comunicação efetiva, relação interpessoal e cuidado em 

saúde; apresentação da teoria de Peplau como possibilidade de fundamentação da 

prática em enfermagem, consulta de enfermagem como espaço de construção de 

vinculos com vistas a promover a adesão ao percurso de cuidado em saúde. 

 

Sala: 203N – ala nova (IBIO) 

 

*Programa/Projeto de Extensão: Implementação das Tecnologias Educacionais no 

Processo De Alta Hospitalar  

*Número: 0214/2018 

 



24/10/2019 – Turno da manhã 

 

 

MESA REDONDA: “A ERA DOS AGROTÓXICOS E AS CONSEQUÊNCIAS SOBRE 

A SAÚDE E MEIO AMBIENTE” 

 

Coordenador(a): César Luis Siqueira Junior 

 

Número máximo de participantes: 70 

 

Inscrições: até 18 de outubro pelo site: www.unirio.br/nupsa ou pelo link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMS_ConBnXIUFKjgulmvC1FmgTFVD3k

d9mLlTcJBVQppOSXQ/viewform?usp=sf_link 

 

Descrição da atividade: A mesa redonda será mediada pelo Prof. César Luis 

Siqueira Junior, coordenador do Núcleo de Pesquisas em Sistemas Agrícolas da 

UNIRIO. Serão abordados na mesa redonda os temas: 1) Panorama do uso de 

agrotóxicos no Brasil. Apresentador: MS. Gustavo Duarte Bocayuva 2) As 

consequências do aumento do uso de agrotóxicos para a saúde humana e o meio 

ambiente Apresentador: Ana Carolina Pereira Milhm 3) Alternativas sustentáveis para 

o combate a pragas e patógenos na agricultura. Apresentador: Dr. César Luis Siqueira 

Junior Cada tema será tratado em uma apresentação de 20 minutos (cada) e entre 

cada uma delas haverá um tempo de 5 minutos para discussão. Ao final das 

apresentações, os espectadores terão um tempo adicional de 20 minutos para 

discussão conjunta entre os temas abordados. 

 

Sala: 203 (IBIO) 

 

Programa/Projeto de Extensão: Agricultura Sustentável 

Número: 0328/2019 

 

 

 

 

 

 

http://www.unirio.br/nupsa
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMS_ConBnXIUFKjgulmvC1FmgTFVD3kd9mLlTcJBVQppOSXQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMS_ConBnXIUFKjgulmvC1FmgTFVD3kd9mLlTcJBVQppOSXQ/viewform?usp=sf_link


OFICINA: “PRODUZINDO SUSTENTABILIDADE E SAÚDE COM AS PRÓPRIAS 

MÃOS” 

 

Coordenador(a): César Luis Siqueira Junior 

 

Número máximo de participantes: 50 

 

Público-alvo: Alunos do Ensino Fundamental 

 

Inscrições: até 18 de outubro pelo email: nupsa@unirio.br 

 

Descrição da atividade: O programa Educação Ambiental, Sustentabilidade e saúde 

realizará na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, com a colaboração 

dos alunos bolsistas e voluntários da mesma, oficinas de produção de brinquedos a 

partir de produtos recicláveis e mini horta orgânica em garrafas pets e recipientes 

recicláveis. Dentro das atividades propostas, cada criança levará seu produto para 

casa e as ações contarão com concurso e premiação de melhor brinquedo produzido. 

O objetivo das atividades possui finalidade de demonstrar as práticas agrícolas 

orgânicas dentro e fora do ambiente escolar de forma acessível ao público infantil, de 

modo que o conteúdo teórico dado pelo programa possa ser colocado em prática e 

deste modo, incentivar tais ações diariamente. Tais atividades destinam-se aos alunos 

da Escola Municipal Alberto Barth e Escola Municipal Minas Gerais, na qual o 

programa está inserido de modo ativo com as turmas de primeiro ao sexto ano do 

ensino fundamental. As atividades serão realizadas no dia 24 de Outubro nos turnos 

da manhã e tarde com duração de 40 minutos cada oficina. 

 

Sala: 204 (IBIO) 

 

*Programa/Projeto de Extensão: Agricultura Sustentável 

*Número: 0327/2019 

 

 

 

 

 

 



OFICINA: “SEMEANDO EM VASOS RECICLÁVEIS E USANDO CONTROLE 

NATURAIS PARA PRAGAS” 

 

Coordenador(a): Anna Cristina Neves Borges 

 

Número máximo de participantes: 10 

 

Aberto ao público em geral 

 

Inscrições: de 30 de setembro a 18 de outubro pelo email tlcunirio@gmail.com 

 

Descrição da atividade: Apresentar uma palestra sobre a importância da reciclagem 

e reaproveitamento de resíduos com enfoque em resíduos orgânicos e realizar 

sequencialmente uma oficina de produção de composteira caseira. 

 

Sala: 204 (IBIO) 

 

*Programa/Projeto de Extensão: Transformando Lixo em Cultura 

*Número: 0059/2018 

 

 

 

24/10/2019 – Turno da tarde 

 

 

RODA DE CONVERSA: “O QUE É A REDUÇÃO DE DANOS?” 

 

Coordenador(a): Susidarley Fideles da Mota 

 

Número máximo de participantes: 15 

 

Aberto ao público em geral 

 

Inscrições: até 20 de outubro pelo email forumlocaldesaudeunirio@gmail.com 

 

Descrição da atividade: A redução de danos (RD) consiste na estratégia de ação em 



Saúde Mental para reduzir o uso abusivo de álcool e outras drogas. Não se trata de 

abstinência, mas do cuidado, e respeitando as experiências dos sujeitos usuários 

dos serviços de Saúde, garantindo sua liberdade e defendendo seus direitos 

humanos, sem os criminalizar. A RD propõe regras de cuidados que se opõem aos 

modelos de cuidados anteriores fundados em regras coercitivas de caráter punitivo. 

Assim, "[...] a RD propõe ao invés de regras coercitivas que cada usuário constitua 

para si regras de cuidados, regras facultativas." (SOUZA, CARVALHO,2012, p.40) 

Destarte, a RD não se contrapõe à abstinência como meta possível. No entanto, não 

a coloca como a única modalidade de intervenção profissional diante do uso abusivo 

de álcool e outras drogas. Esta se constitui em inovação, outro caminho que o 

próprio usuário pode construir, entre o uso abusivo e a abstinência. Nesta 

perspectiva, “[...] a RD traz para o campo das drogas: (...) novas regras diferentes da 

regra da abstinência ao atrelar a saúde a uma terceira via que possibilite escapar do 

esquema jurídico do contra ou a favor, do lícito ou ilícito.” (SOUZA, 

CARVALHO,2012N p.41). Assim, ela expressa as múltiplas possibilidades 

alternativas de tratamento no campo da Saúde Mental, com foco na necessidade 

principal de direcionamento dos cuidados em relação as experiências abusivas com 

as drogas. A redução de danos, portanto, visa ampliar a ideia de que o uso abusivo 

de drogas evidencia um dos aspectos das expressões da questão social na 

atualidade, a partir de uma visão ampla do processo saúde-doença, consequência 

problemas estruturais desta sociedade, propondo o cuidado que respeita a história 

de vida do usuário dos serviços de saúde. Referências: SOUZA, Tadeu de Paula; 

CARVALHO, Sérgio Resende. Reduzindo danos e ampliando a clínica: desafios para 

a garantia do acesso universal e confrontos com a internação compulsória. São 

Paulo ,Pólis Psique, Vol.2, 2012. (P.37-58).  

Sites:  

https://theintercept.com/2019/05/31/estudo-drogas-integra/ 

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2019/05/01/medico-faz-apelo-

internacional-por-retrocesso-na-politica-de-drogas-do-brasil.htm?cmpid=copiaecola 

 

Sala: 305N – ala nova (IBIO) 

 

*Nome do Projeto: Movimentos Sociais e Saúde: Fórum local de Saúde e Saúde 
Mental 
 
*Número: 0264/2018 

 



RODA DE CONVERSA: “A REALIDADE EM CONFLITO COM A LEI: SOBRE OS 

IMPASSES DA SOCIOEDUCAÇÃO” 

 

Coordenador(a): Lucia Maria de Freitas Perez  

 

Número máximo de participantes: 30 

 

Aberto ao público em geral 

 

Inscrições: até 24 de outubro pelo email projeto.enredandosaberes@gmail.com 

(enviar e-mail com Nome, Curso e Telefone) 

 

Descrição da atividade: A roda de conversa “A Realidade em Conflito com a Lei: 

Sobre os Impasses da Socioeducação” se propõe a tematizar as ações 

socioeducativas e as questões com as quais nos confrontamos no desenvolvimento 

do programa de Extensão Enredando Saberes: Impasses da Prática, que inclui o 

projeto de extensão “Em Nome do Sujeito: Encontros de Psicanálise, Educação, 

Literatura e Artes” da Escola de Educação e outras licenciaturas, além do projeto “O 

Leitor como Protagonista” oriundo da Escola de Teatro. 

 

Sala: 211 (IBIO) 

 

*Programa/Projeto de Extensão: Enredando saberes: impasses da prática 

*Número: 0222/2018 

 

CONCERTO DA ORQUESTRA DA UNIRIO 

 

Coordenador(a): Guilherme Benstein Seixas 

 

Número máximo de participantes: 80 

 

Aberto ao público em geral 

 

Não há necessidade de inscrição. O espaço estará sujeito à lotação. 

 

Local: Sala Villa-Lobos no Instituto Villa-Lobos (Av. Pasteur, 436, fundos) 



 

Horário: 17 horas 

 

*Programa/Projeto de Extensão: Projeto de Apoio à Orquestra da Unirio 

*Número: 0013/2018 

 

RODA DE CONVERSA: “SUCESSO NAS ATIVIDADES COM ANIMAIS” 

 

 

Coordenador(a): Silvio Leite Monteiro da Silva 

 

Número máximo de participantes: 20 

 

Aberto ao público em geral 

 

Inscrições: de 21/10 a 23/10 pelo formulário eletrônico 

 https://zfrmz.com/i2ABX1l3z2vKRutGRJlr 

 

Descrição da atividade: Apresentar e discutir os resultados alcançados com o 

treinamento do minicurso de extensão realizado anteriormente, discutir as avaliações 

do minicurso, apresentar ferramentas para os participantes obterem sucesso nas 

atividades com animais, apresentar os equipamentos utilizados no biotério 

institucional in loco. 

 

Local: Sala A-515 (Bloco A) do Instituto Biomédico na rua Frei Caneca, 94 – Centro 

 

Horário: 14h às 15h 

 

*Programa/Projeto de Extensão: Interação Humanos e Animais Vertebrados Não 

Humanos 

*Número: 0312/2018 

 

 

 

 

https://zfrmz.com/i2ABX1l3z2vKRutGRJlr


OFICINA: “SEMEANDO EM VASOS RECICLÁVEIS E USANDO CONTROLE 

NATURAIS PARA PRAGAS” 

 

Coordenador(a): Anna Cristina Neves Borges 

 

Número máximo de participantes: 10 

 

Aberto ao público em geral 

 

Inscrições: de 30 de setembro a 18 de outubro pelo email tlcunirio@gmail.com 

 

Descrição da atividade: Apresentar uma palestra sobre a importância da 

reciclagem e reaproveitamento de resíduos com enfoque em resíduos orgânicos e 

realizar sequencialmente uma oficina de produção de composteira caseira. 

 

Sala: 301N – ala nova (IBIO) 

 

*Programa/Projeto de Extensão: Transformando Lixo em Cultura 

*Número: 0059/2018 

 

OFICINA: “PRODUZINDO SUSTENTABILIDADE E SAÚDE COM AS PRÓPRIAS 

MÃOS” 

 

Coordenador(a): César Luis Siqueira Junior 

 

Número máximo de participantes: 50 

 

Público-alvo: Alunos do Ensino Fundamental 

 

Inscrições: até 18 de outubro pelo email: nupsa@unirio.br 

 

Descrição da atividade: O programa Educação Ambiental, Sustentabilidade e 

saúde realizará na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, com a 

colaboração dos alunos bolsistas e voluntários da mesma, oficinas de produção de 

brinquedos a partir de produtos recicláveis e mini horta orgânica em garrafas pets e 



recipientes recicláveis. Dentro das atividades propostas, cada criança levará seu 

produto para casa e as ações contarão com concurso e premiação de melhor 

brinquedo produzido. O objetivo das atividades possui finalidade de demonstrar as 

práticas agrícolas orgânicas dentro e fora do ambiente escolar de forma acessível ao 

público infantil, de modo que o conteúdo teórico dado pelo programa possa ser 

colocado em prática e deste modo, incentivar tais ações diariamente. Tais atividades 

destinam-se aos alunos da Escola Municipal Alberto Barth e Escola Municipal Minas 

Gerais, na qual o programa está inserido de modo ativo com as turmas de primeiro 

ao sexto ano do ensino fundamental. As atividades serão realizadas no dia 24 de 

Outubro nos turnos da manhã e tarde com duração de 40 minutos cada oficina. 

 

Sala: 301N – ala nova (IBIO) 

 

*Programa/Projeto de Extensão: Agricultura Sustentável 

*Número: 0327/2019 

 

 

EXPOSIÇÃO TEMÁTICA: “ENTRE TEMPOS E ANOS!!!” 

 

 

Coordenador(a): Carmela Corrêa Soares 

 

Descrição da atividade: A atividade consiste em uma exposição temática sobre o 

tema do envelhecimento, trazendo para o público a produção artística realizada pelo 

grupo do Teatro Renascer ao longo de seus doze anos de existência, com mostra de 

vídeos, fotos e cartazes dos espetáculos apresentados pelo grupo. 

 

Local: 5º andar da Escola de Teatro 

 

Outras informações: Departamento do Ensino do Teatro. Tel: 2542 3128 

 

*Programa/Projeto de Extensão: Corpocasa: o cuidado de si no envelhecimento 

*Número: 0241/2018 

 

 


