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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO – CAMPUS LAGARTO 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 

Conheça aqui os projetos, dias e horários e aproveite as oportunidades! 

Atenção: os projetos de Extensão são semestrais, conduzidos por professores que, a partir dos inscritos, vão selecionar 

sua equipe de alunos. Leia o catálogo com atenção e, em caso de dúvidas, consulte sempre a página de Extensão de sua 

Instituição. 

Após escolher seu curso, inscreva-se em:  

https://forms.gle/mTXsRgUWjA8shXro7  

PROJETO DESCRITIVO PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

MODALIDADE DIAS E HORÁRIOS DOS 
ENCONTROS 

Projeto VivA! Escritório 
modelo de Arquitetura e 
Urbanismo e Engenharia 

Civil 

O presente projeto tem como objetivo garantir qualidade 
de vida digna para a comunidade de baixa renda da 
localidade através de consultoria e atividades com base na 
lei de assistência técnica gratuita (Lei no 11.124, de 16 de 
junho de 2005). Os discentes vinculados atuarão na 
elaboração de projetos e apresentarão técnicas construtivas 
para a parcela da população de baixa renda, além de 
difundirem o conhecimento dessa área para a sociedade. 

Andréa dos Reis 
Fontes 

 

Digital 
 

Quarta-feira 
19h às 22h00   

 

Saúde e Segurança dos Os sujeitos responsáveis pela eficácia fática dos Wellington Pereira Digital Quarta-feira 

https://forms.gle/mTXsRgUWjA8shXro7
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Trabalhadores Agrícolas 
de Lagarto e Região 

procedimentos de prevenção e proteção da segurança e 
saúde do trabalho, além do Estado, do empregador e do 
trabalhador, é a sociedade em sua inteireza. Assim, é 
justamente neste contexto, diante da grande importância 
que tem a temática da proteção da saúde e segurança do 
trabalho, que o presente projeto de extensão, composto 
pelos colegiados dos cursos de Saúde, Pedagogia, Ciências 
Biológicas e Direito do campus AGES/Lagarto, tem como 
objetivo, promover a atuação dos estudantes, em prol da 
comunidade de trabalhadores(as) agrícolas do município de 
Lagarto e da região circunvizinha, de modo a estudar, 
levantar dados e, por conseguinte, interagir com a 
comunidade local, construindo uma ponte de 
conhecimento entre o mundo acadêmico e a realidade 
social, através da efetividade de direitos tal como educação, 
saúde, segurança e dignidade, conforme abaixo 
fundamentado em breve síntese. 

Rodrigues; 
Henrique Magno 
Oliveira de Brito 

 

20h50 às 22h00 


