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DESCRIÇÃO DOS PROJETOS
 A ciência além do microscópio: O projeto “A ciência além do microscópio” engloba
uma série de ações dentro do âmbito do curso de Biomedicina que culminam com a
realização da semana de biomedicina, evento em comemoração ao dia do(a)
biomédico(a). As ações incluem a divulgação científica e em saúde, visando a
promoção da saúde e a prevenção de doenças além da disseminação de informações
sobre papel e as áreas de atuação do biomédico no contexto da saúde.
 Biomed Science Club: O projeto Biomed Science Club (BSC) tem como base um clube
de leitura de artigos científicos que funcionará como uma ancora integradora de vários
projetos nos cursos da Escola de Saúde da UniFG. A proposta fundamenta-se em três
propósitos básicos, que envolvem: proximidade com a literatura científica,
Aprofundamento de conhecimentos técnico-científicos e a utilização destes
conhecimentos na prevenção de doenças e na promoção da saúde.
 Conecta Biomed: Criar uma rede social (instagram) focada em transmitir conteúdos
acadêmicos e científicos de forma didática e descomplicada para estudantes do curso
de Biomedicina, comunidade acadêmica e sociedade civil em geral, bem como divulgar
metodologias ativas e aulas práticas ministradas por professores do curso de
Biomedicina do Centro Universitário dos Guararapes (UniFG).
 Projeto Down21: O projeto de extensão em crianças portadoras da Síndrome de Down
foi pensado com a intenção de levar orientação, dicas e conhecimento à comunidade
e a familiares de crianças com a condição, tendo em vista todas as complicações e
dúvidas, quanto a educação física, enfermagem, fisioterapia e nutrição que surgem no
cotidiano dessas famílias através da rede social Instagram e com base em revisões de
artigos científicos, proporcionando maior entendimento e conhecimento para os
envolvidos no projeto.
 Projeto com medicamento não se brinca: O projeto Com Medicamento Não Se Brinca
tem como objetivo conscientizar crianças, adolescentes e pais da importância do
conhecimento do assunto, visando proporcionar uma qualidade de vida melhor e mais
segura para todos os atingidos pelo projeto. Pontos como o armazenamento correto,
o uso racional de medicamentos e a importância do profissional farmacêutico serão
abordados.

 Farma UNIFG: O projeto visa manter uma rede social (instagram) focada em transmitir
conteúdos acadêmicos e científicos de forma didática e descomplicada para
estudantes do curso de Farmácia, comunidade acadêmica e sociedade civil em geral,
bem como divulgar metodologias ativas e aulas práticas ministradas por professores
do curso de Farmácia do Centro Universitário dos Guararapes (UniFG).
 Livro A BUSCA: O livro digital A BUSCA será um espaço de construção e
compartilhamento de conhecimentos. Através de metodologias ativas e das atividades
desenvolvidas com os discentes, serão produzidos materiais que irão compor o livro:
fotografias, ilustrações, textos. A BUSCA se propõe a ser um espaço de esmulo e
construção de conhecimento de forma coletiva, unindo docentes e discentes de
diversos cursos, buscando desenvolver conhecimento intelectual e estético.
 @esteticaunifg: A proposta do presente projeto de extensão é utilizar o Instagram
para engajar os estudantes e docentes na elaboração de conteúdos científicos
didáticos voltados para a área das ciências biomédicas, bem como ter um impacto
positivo na comunidade acadêmica e sociedade, fornecendo informações corretas, de
fácil compreensão e que possam ser utilizadas para transformar a realidade social
dessas pessoas.
 FELICIDADE EM MOVIMENTO: O objetivo é disponibilizar aos alunos, a possibilidade
de desenvolverem atividades lúdicas com pacientes, familiares e profissionais de
saúde e vivenciarem o desenvolvimento da escuta e ampliação da percepção na busca
de entender o outro (paciente) como ser humano em sua integralidade.
 Saúde na Comunidade: O projeto piloto tem como principal objetivo compartilhar o
conhecimento do profissional farmacêutico em formação, assim como, serem
instrumentos, participarem do processo de capacitação, e de implantação do uso
correto de medicamentos nas unidades de saúde, com a perspectiva de fomentar a
discussão sobre o papel do cuidado farmacêutico e das práticas da clínica farmacêutica
nas Redes de Atenção Básica à Saúde.
 SAÚDE DO TRABALHADOR: Com a necessidade de promover qualidade de vida e
comportamento preventivo, para diminuir o risco de desenvolvimento de doenças e
intensificar o bem-estar físico e mental dos colaboradores UNIFG, justifico a
necessidade da realização do projeto. Estimular o estilo de vida saudável e a qualidade
de vida dos servidores; Criar ambientes de trabalho mais harmoniosos; Aumentar a
satisfação dos servidores no trabalho; Estimular os cuidados com a saúde e ambientes
seguros; Reduzir a ansiedade e estresse dos trabalhadores.

 CineJus FG: O projeto se destina à promoção do debate jurídico através de narrativas
de filmes, tanto de cunho jurídico propriamente, quanto em obras que não tratam
diretamente do tema jurídico. Aproximar o Direito do universo cultural à disposição,
no intento de fazer o aluno assimilar conhecimento jurídico a partir de dados da
cultura pop e cinematográfica.
 Na Roda da Humanidade: A atividade tem como proposta inicial oferecer ações de
intervenção nas comunidades que estão no entorno da IES a serem realizadas pelos
estudantes. Contudo, em razão do contexto da Pandemia, ainda vigente, iremos
realizar encontros remotos, convidando pessoas da comunidade local para dialogar
sobre os pontos mais impactantes que a Pandemia trouxe para a comunidade local, no
tocante aos direitos humanos.
 Projeto Bem-aventurado: O projeto visa promover campanhas de arrecadação de
materiais escolares, alimentos, roupas, livros e brinquedos para serem distribuídos
para a comunidade carente ao redor da UNIFG.
 Percursos criativos sob o olhar dos moradores da comunidade dos Coelhos, Recife –
PE: O projeto busca intervir na comunidade a partir de processos voltados para o
reconhecimento do local em que estão inseridos, assim como o entendimento dos
percursos e usos que fazem da própria cidade, buscando, a partir daí, fortalecer o
sentimento de pertencimento do lugar em que vivem. Em paralelo, buscando
estimular o desenvolvimento socioeconômico dentro (e fora) dos limites da
comunidade, serão desenvolvidas ações utilizando os conceitos de Design e Economia
Criativa como cerne do processo.
 Laboratório de estudo da cidade: Arquitetura, Urbanismo e Design: O LAEC
(Laboratório de estudos da cidade) buscará analisar e discutir os conflitos urbanos e suas
problemáticas, bem como as experiências exitosas, tendo como ponto de partida as
teorias, conceitos e práticas que compõem o universo da arquitetura, do urbanismo e
do design (técnico ou não). Os encontros serão realizados mensalmente através do
teams, tendo a cada edição uma temática envolvendo a cidade e um convidado. Terá
participação aberta ao público, promovendo troca de saberes entre a academia e a
sociedade.
 GIRO DA PÓS-GRADUAÇÃO: O projeto visa na promoção de eventos, palestras,
workshops que abordem mercado de trabalho e educação continuada como forma de

divulgar experiências, criar networks e capacitar pessoas que tenham interesse em
agregar conhecimento e competências profissionais ao seu currículo.

