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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO – CAMPUS SENHOR DO BONFIM 

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 

Diálogos na Pandemia 
 

O projeto visa contribuir com informações, produção de 
mídias, bem como medidas de proteção e cuidados em todas 
as áreas do conhecimento para o enfrentamento da 
Pandemia do novo coronavírus, que se instalou no nosso país 
desde março de 2020. O novo coronavírus possui uma 
elevada transmissibilidade com impactos negativos na saúde 
física, mental, bem como no âmbito social e econômico, 
devido a necessidade de isolamento social da população. 
Exige das diferentes instâncias da sociedade respostas 
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rápidas e efetivas, por isso a necessidade de mobilizar ações 
para minimizar a disseminação da doença, assim como as 
consequências negativas que o isolamento social e a longa 
quarentena tem produzido na sociedade. Sendo a Instituição 
de Ensino Superior um elo entre a comunidade e as diversas 
instituições e organizações, este projeto pretende usar das 
mídias sociais para compartilhar informações pertinentes ao 
enfrentamento da COVID-19; mobilizar a comunidade Ages e 
população para os cuidados e proteção da saúde; bem como 
promover debates acerca das consequências negativas que o 
isolamento social e a longa quarentena tem produzido na 
sociedade e como enfrentá-las no retorno as atividades antes 
suspensas como: escolas, comércio, academias, viagens, 
restaurantes dentre outros. 
Público alvo: Estudantes de todas as áreas 
Carga horária: 42h 

Elaboração de cartilha 
com orientações sobre 

procedimentos 
documentais para obras 

e reformas 

É sabido que, em muitas situações de obra novas ou obras de 
reformas, é comum que os promotores das obras não 
conheçam os procedimentos para formalizar aquela obra 
perante os órgãos de fiscalização. Muitos cidadãos sequer 
têm ciência da importância e da obrigatoriedade do 
acompanhamento da obra por um profissional de Engenharia 
Civil, no caso de reformas. No caso de obras novas, além 
disso, é pouco conhecida a necessidade da realização e 
registro de projetos nos órgãos competentes, como 
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prefeitura e CREA. Dessa forma, é notória a importância de 
uma conscientização da população sobre os procedimentos 
que devem ser realizados ao se fazer uma obra. Essa 
conscientização é justificada também pelo risco envolvido, do 
ponto de vista da segurança dos usuários, ao promover uma 
obra sem o projeto e o acompanhamento de um profissional 
capacitado. Além do mais, pode ser mencionado o risco de 
paralisação da obra por estar irregular. Em suma, a 
elaboração de uma cartilha de conscientização irá contribuir 
para a disseminação de informações, para que a população 
entenda, e se conscientize, da importância de se fazer os 
procedimentos documentais de forma correta, e se 
conscientize também, do papel dos profissionais de 
engenharia. Os alunos selecionados irão trabalhar com 
pesquisa documental, para levantamento de informações, e 
na elaboração de uma cartilha digital com orientações sobre 
procedimentos documentais para obras e reformas. 

Estudo de ações em prol 
da sustentabilidade e 
descarte correto de 

resíduos de construção 
 

Não é de hoje que a humanidade extrai matéria prima da 
natureza para construir seu lar. Entretanto, a indústria da 
construção precisa melhorar muito sua eficiência na 
utilização e na reutilização de insumos materiais. Há 
estimativas de que para ser fazer uma edificação, se consome 
material suficiente para fazer 2 ou 3 edificações. Além de se 
perder muito material pela baixa eficiência na aplicação, a 
Construção Civil reutiliza ou reaproveita muito pouco do 
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material que é desperdiçado. Assim, a extração de matéria-
prima ocorre numa proporção maior que a eficientemente 
necessária. O cenário fica ainda menos sustentável quando se 
leva em conta o descarte incorreto do material que é 
desperdiçado. A "dívida" com a natureza aumenta ainda 
mais. Desse modo, é imperativo que a construção civil 
planeje, projete, execute e descarte de forma mais 
sustentável, para otimizar ao máximo os recursos extraídos 
na natureza. Sendo assim, esse projeto de extensão vem 
propor o estudo de ações que visem aumentar a 
sustentabilidade na Construção Civil da região. Os alunos 
selecionados serão incumbidos de estudar a legislação 
ambiental, além de estudar o papel dos construtores e 
órgãos públicos no manejo de resíduos de Construção Civil. 
Ao final do projeto, devem ser propostas ações em prol da 
sustentabilidade na região. 

Liga Interdisciplinar da 
Mulher 

 

O objetivo da Liga Acadêmica Interdisciplinar da Mulher da 
Faculdade Ages de Senhor do Bonfim - Ba é promover o 
desenvolvimento de pesquisas e estudos nas áreas de 
conhecimento que englobam a Saúde, Social, Política e 
Econômica da Mulher, favorecendo uma aproximação dos 
acadêmicos com a comunidade. A Liga é uma entidade 
acadêmica de duração ilimitada, sem fins partidários e 
lucrativos e não-religiosa, vinculada à Direção de Ensino, 
Pesquisa e Extensão da Faculdade Ages, com a participação 
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de estudantes de cursos das diversas áreas do Campus de 
Senhor do Bonfim, com interesse comum na área da mulher, 
com fins interdisciplinares e abertas aos demais profissionais 
e acadêmicos de áreas do conhecimento afins aos objetivos 
da liga. A Liga promoverá formações teóricos e práticas, 
organizadas pelos discentes e coordenadas por um docente, 
podendo ser abertas ao público acadêmico, com momentos 
de envolvimento da comunidade regional.   
Público alvo: Estudantes de todas as áreas 
Carga horária: 60h 

PRAES - Prática 
acadêmica para o 
Empoderamento e 
Emancipação Social 

 

O "PRAES - Prática acadêmica para o empoderamento e 
emancipação social” é um Projeto Interdisciplinar e 
multiprofissional de extensão universitária que tem como 
objetivo central engajar pessoas para a Promoção da 
Participação Social e fortalecimento da cidadania ativa a 
partir da construção do empoderamento do sujeito e sua 
consequente emancipação social diante de situações diversas 
de exclusão, marginalização, opressão, violências e injustiças. 
É, portanto, um projeto em que os acadêmicos do ensino 
superior irão engajar-se de maneira proativa para contribuir 
com o acesso à informação sobretudo para as pessoas 
vulneráveis e socialmente marginalizadas e excluídas dos 
Direitos básicos, sociais e fundamentais aos cidadãos dentro 
de temas ligados às suas respectivas áreas de formação. Os 
acadêmicos irão aos espaços públicos, como a título de 
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exemplos: Rádio comunitária, Associações de bairros, 
Comunidades tradicionais (quilombolas, indígenas, etc), 
Escolas do ensino básico, Sindicatos, Movimentos sociais, 
encontros com as comunidades em Unidades de Saúde da 
Família - USF, Organizações diversas de proteção à criança e 
ao Adolescente, ao Idoso, á pessoa portadora de 
necessidades especiais, etc... desenvolver atividades diversas 
como Palestras, Minicursos, dinâmicas interativas, etc. Para 
essas interações podendo fazer uso de recursos artísticos e 
audiovisuais no intuito de gerar experiências, troca de 
saberes e informações na perspectiva do fortalecimento dos 
laços da Cidadania e dos Direitos Humanos. A partir do 
empoderamento e da emancipação social, o objetivo é 
fortalecer a cidadania por meio do acesso à informação para 
que as pessoas tenham condições de possibilidade para 
exercer a participação social de maneira a "democratizar a 
democracia" e gerar "ecologia dos saberes" a partir do 
diálogo entre o acadêmico e a sociedade.  

Sertão Empreendedor 
 

A proposta envolve uma série de atividades de apoio e 
suporte aos Micro e Pequenos Empresários ou pessoas da 
comunidade que ainda não são Empreendedores, mas têm 
interesse de conhecer sobre a temática. Assim, a partir da 
observação do cenário local, os estudantes irão realizar 
diagnóstico em empresas locais, identificar se estas utilizam 
ferramentas de Gestão Administrativa como Plano de 
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* Os projetos ocorrerão concomitantemente, mas haverá rotação dos dias em que cada professora orientadora conduzirá.  

 

Negócio, Plano Financeiro, Naálise swot, Plano de Marketing 
e, assim, fazer orientações, atualizações sobre o tema 
utilizando canais adequados e respeitando o momento atual 
de isolamento social. Os acadêmicos devem cumprir carga 
horária para receber as orientações sobre o Projeto, bem 
como sobre planejamento das e execução das atividades, 
totalizando 70hs. 


