
CATÁLOGO DE PROGRAMAS 
E PROJETOS DE EXTENSÃO
(2016-2018)

Universidade de Brasília
Decanato de Extensão

Universidade de Brasília
Decanato de Extensão



 

Reitora
Márcia Abrahão Moura

Vice-reitor
Enrique Huelva

Decana de Extensão
Olgamir Amancia Ferreira

Diretoria do Decanato de Extensão

Iracilda Pimentel Carvalho (Diretora)
Diretoria de Desenvolvimento e Integração Regional (DDIR)

Alex Sandro Calheiros (Diretor)  
Diretoria Casa da Cultura da América Latina (CAL)

Decanato de Extensão - DEX
Prédio da Reitoria -  2O Andar 
Campus Universitário Darcy Ribeiro 
70910-900 - Brasília-DF Brasil 
Telefones: (55) (61) 3107-0330



 
 
 
APRESENTAÇÃO

O Catálogo de Programas e Projetos de Extensão 
(2016-2018) contém todos os Programas e Projetos de 
Extensão de Ação Contínua (PEACs) vigentes e gerenciados 
pelo Decanato de Extensão (DEX), responsável por 
promover as atividades de extensão por meio dos Institutos, 
Faculdades e Departamentos da Universidade de Brasília 
(UnB). São 324 ações – em áreas como Saúde, Direitos 
Humanos e Justiça, Tecnologia, Cultura – que têm 
como objetivo promover a relação entre Universidade e 
sociedade, dando ao aluno a oportunidade de expandir e 
colocar em prática o conhecimento adquirido em sala de 
aula. Para participar, o aluno pode procurar o coordenador 
de extensão de sua unidade (disponível no anexo deste 
catálogo). A participação não é limitada a uma área do 
conhecimento, já que a intenção é integrar professores, 
alunos, técnicos e comunidade. Os extensionistas podem 
obter até quatro (4) créditos por semestre, mas devem 
procurar a secretaria acadêmica de seu curso para saber 
se o projeto pedagógico prevê a integralização dos 
créditos de extensão. O DEX ainda pode conceder bolsas 
por meio do Programa Institucional de Bolsas de Extensão 
(PIBEX), de acordo com o número de bolsas disponíveis  
e o cumprimento dos requisitos do edital específico. 
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Projeto de Extensão
Direitos Humanos e Justiça

 
 
 
 
 

AÇÕES FORMATIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE CULTURA 
E MÉTODOS PARTICIPATIVOS E CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE 
CONFLITOS

Unidade acadêmica: FD
Ementa: O Projeto Ações Formativas para o Desenvolvimento de Cultura e 
Métodos Participativos e Consensuais de Solução de Conflitos está inserido 
no cenário de relevância atualmente assumida pelos métodos participativos 
e consensuais de solução de conflitos, promovendo ações formativas para 
a difusão, em nível nacional, da cultura e dos métodos autocompositivos 
(mediação, conciliação e negociação) por meio de atividades que se 
consubstanciam na oferta de cursos gratuitos e na modalidade à distância.
Local de realização: Não informado
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Direitos Humanos e Justiça
Data de início: 01/10/2015
Data de término: 01/10/2017
Coordenação: Menelick de Carvalho Netto
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JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL TRABALHISTA E 
PREVIDENCIÁRIA NO TRIBUNAIS SUPERIORES

Unidade acadêmica: FD
Ementa: O projeto tem como objetivo capacitar o participante para o 
desenvolvimento jurídico, assegurando-lhe o acesso à jurisdição trabalhista 
e previdenciária nos Tribunais Superiores. Além disso, deve fornecer 
noções básicas para a formulação de raciocínio crítico, pautado em 
estudo de casos, com suporte no constitucionalismo contemporâneo e na 
jurisprudência trabalhista e previdenciária.
Local de realização: Faculdade de Direito da UnB
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Direitos Humanos e Justiça
Data de início: 10/08/2015
Data de término: 10/12/2017
Coordenação:Gabriela Neves Delgado

LUTA ANTIMANICOMIAL: CONVIVÊNCIA E SAÚDE MENTAL

Unidade acadêmica: IP
Ementa: O projeto de extensão prevê uma série de atividades que 
visam fomentar o debate sobre desafios da implementação da reforma 
psiquiátrica brasileira, na perspectiva da luta antimanicomial. Para 
tanto, prevê a continuidade da realização anual da Semana da Luta 
Antimanicomial, intervenções urbanas por meio de atividades culturais no 
espaço público e debates técnicos e teóricos sistemáticos para a 
construção de sentido sobre a necessária mudança no modelo de atenção à 
saúde mental. na jurisprudência trabalhista e previdenciária.
Local de realização: UnB; áreas públicas nos territórios dos CAPS e outros 
serviços da rede de saúde mental
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Direitos Humanos e Justiça
Data de início: 23/05/2016
Data de término: 17/04/2018
Coordenação: Tatiana Lionço
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MIGRAÇÕES E FRONTEIRAS NO DISTRITO FEDERAL: A 
INTREGRAÇÃO LINGUÍSTICA COMO GARANTIA DOS DIREITOS 
HUMANOS 

Unidade acadêmica: IL/LET 
Ementa: O programa visa formar um banco de intérpretes voluntários, para 
atender à população refugiada que chega ao DF. 
Local de realização: Distrito Federal
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Direitos Humanos e Justiça 
Data de início: 17/05/2016 
Data de término: 22/12/2017 
Coordenação: Sabine Gorovitz 

PRÁTICA TRABALHISTA DE PRIMEIRO GRAU  
NO ÂMBITO DA 10ª REGIÃO

Unidade acadêmica: FD
Ementa: A proposta visa a cooperação entre a Escola Judicial do Tribunal 
Regional do Trabalho da 10ª Região (EJUD-10), a Defensoria Pública da 
União (DPU) e a Fundação Universidade de Brasília (FUB)/Faculdade de 
Direito, por meio do Grupo de Pesquisa Trabalho Constituição e Cidadania, 
na realização de atendimentos de demandas trabalhistas e prática de atos 
processuais pertinentes no fórum do TRT-10ª região.
Local de realização: Fórum do Tribunal Regional da 10ª Região
Tipo de ação: Projeto 
Área temática: Direitos Humanos e Justiça
Data de início: 01/08/2016 
Data de término: 01/08/2018 
Coordenação: Gabriela Neves Delgado 



Direitos Humanos e Justiça

10 11

PROJETO POLITEIA 

Unidade acadêmica: IPOL 
Ementa: O POLITEIA foi idealizado como um projeto de Ensino, Pesquisa 
e Extensão, centrado no estudo das atividades parlamentares. Sua função 
principal é prover aos cidadãos, em especial os estudantes da graduação 
da UnB o conhecimento das atividades políticas. O objetivo do POLITEIA 
é proporcionar ao estudante a oportunidade de se familiarizar com temas 
relacionados ao sistema legislativo brasileiro por meio de estudos, de ciclos 
de seminários e de uma simulação.
Local de realização: Universidade de Brasíília
Tipo de ação: Projeto 
Área temática: Direitos Humanos e Justiça 
Data de início: 01/04/2016 
Data de término: 31/12/2017 
Coordenação: Graziela Dias Teixeira 

REXISTIR – NÚCLEO LGBT INTERDISCIPLINAR 

Unidade acadêmica: FD 
Ementa: A REXISTIR se estrutura em: Centro de Resistência e 
Conscientização e Observatório Jurídico. O primeiro envolve: o
desenvolvimento de um ambiente de resistência, liberdade e 
empoderamento para pessoas LGBT; a prestação de assistência 
interdisciplinar a essas pessoas; e a promoção de projetos de 
conscientização e combate a todas as formas de discriminação e 
preconceito. O segundo, trabalha com a avaliação da situação jurídica e 
social dessas mesmas pessoas de forma horizontal e integrada.
Local de realização: Campus Darcy Ribeiro e NPJ (Ceilândia)  
Tipo de ação: Projeto 
Área temática: Direitos Humanos e Justiça 
Data de início: 01/09/2016 
Data de término: 31/08/2018 
Coordenação: Daniela Marques de Moraes
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TURISMO SOCIAL EM BRASÍLIA: AÇÕES NO SETOR HOTELEIRO, 
BARES E RESTAURANTES NA CAPITAL FEDERAL EM FUNÇÃO 
DOS MEGAEVENTOS

Unidade acadêmica: FUP 
Ementa: Em continuidade ao andamento do Projeto Turismo Social em 
Brasília, esta proposta tem como objetivo investigar a acessibilidade 
nos atrativos turísticos de Brasília que permitem a realização do turismo 
cívico; busca também analisar como está a acessibilidade nos parques 
da capital federal. A partir dessa investigação, este projeto procura fazer 
uma intervenção por meio da conscientizaçao da importância do tema, 
distribuindo cartilhas, dentre outros mecanismos de sensibilização.
Local de realização: Brasília, Sobradinho, Formosa e Planaltina
Tipo de ação: Projeto 
Área temática: Direitos Humanos e Justiça 
Data de início: 19/08/2016 
Data de término: 11/07/2018 
Coordenação: Donaria 

UMANITÁ

Unidade acadêmica: IREL 
Ementa: O projeto consiste na formação em Direitos Humanos 
fundamentada no tripé ensino, pesquisa e extensão. Seu objetivo é 
gerar impacto na realidade social, com foco sobre a educação para os 
direitos humanos e a inclusão social de refugiados, mediante a troca de 
conhecimentos e realização de ações de conscientização promovidas em 
espaços públicos e privados, estratégicos para a construção de diálogos 
empáticos e emancipação.
Local de realização: Brasília e Entorno
Tipo de ação: Projeto 
Área temática: Direitos Humanos e Justiça
Data de início: 08/08/2016
Data de término: 14/08/2017
Coordenação: Rodrigo Pires de Campos
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UNIVERSITÁRIOS VÃO À ESCOLA

Unidade acadêmica: FD
Ementa: O PEAC Universitários Vão à Escola (UVE) é um projeto de 
extensão que objetiva a democratização da educação e da informação. Sua 
rotina preza pelo desenvolvimento da AUTONOMIA, tanto de seus membros 
associados quanto das crianças envolvidas no projeto. O projeto atua em 
Itapoã, uma das Regiões Administrativas mais carentes do DF. Procura 
fornecer um espaço aberto e acolhedor em que sejam desenvolvidas – 
através de leituras, atividades lúdicas, situações-problema, as capacidades 
dos participantes.
Local de realização: Itapoã 
Tipo de ação: Projeto  
Área temática: Direitos Humanos e Justiça  
Data de início: 24/08/2015  
Data de término: 24/08/2017  
Coordenação: Menelick 
 
VEREDICTO - SIMULAÇÕES JURÍDICAS, PESQUISAS E 
EXTENSÃO 

Unidade acadêmica: FD  
Ementa: O Veredicto é um projeto de Simulações Jurídicas, Pesquisa e 
Extensão criado com iniciativa principalmente dos alunos do Direito da UnB. 
A simulação por alunos do Ensino Superior tem o objetivo da integração 
entre teoria e prática. A Pesquisa é feita em duas partes: uma, pelos 
Diretores sobre o caso abordado nos Tribunais, outra, pelos integrantes do 
Social. A Extensão simboliza nosso trabalho social sobre Direito e cidadania 
desenvolvido com alunos do Ensino Médio de escolas públicas do DF.
Local de realização: UnB e Centro de Ensino Médio 01 de Sobradinho
Tipo de ação: Projeto 
Área temática: Direitos Humanos e Justiça
Data de início: 22/02/2016 
Data de término: 22/02/2018 
Coordenação: Juliano Zaiden Benvindo 
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XADREZ PARA ALÉM DO TABULEIRO

Unidade acadêmica: IL/LIP 
Ementa: O xadrez é um jogo de estímulos e respostas para problemas, 
desenvolvendo assim a capacidade cognitiva do jogador. Pedagogicamente 
o xadrez faz parte do currículo escolar básico de dezenas de países 
e proporciona melhoras significativas relacionadas à memória e à 
criatividade. Neste projeto, o jogo de xadrez será oferecido como 
possibilidade de lazer e interação a usuários/as do Cento-Pop DF. Com o 
desenvolvimento deste projeto, o xadrez será trasladado do tabuleiro para 
os desafios da vida. PUBLICO DE INTERESSE: População em situação de 
rua/ Usuários/as do Centro-Pop DF . 
Público de Interesse: População em situação de rua/ Usuários/as do 
Centro-Pop DF
Local de realização: Centro-Pop DF 
Tipo de ação: Projeto 
Área temática: Direitos Humanos e Justiça 
Data de início: 01/08/2016 
Data de término: 31/07/2017 
Coordenação: Viviane de Melo Resende

RODA DE DEBATE: CRACK, OUTRAS DROGAS E 
VULNERABILIDADE ASSOCIADAS 

Unidade acadêmica: Faculdade de Ceilândia (FCE/UnB)
Ementa: O projeto de extensão tem objetivo desenvolver um espaço 
de debate e a reflexão sobre os paradigmas, políticas, os processos 
da intersetorialidade, a reabilitação psicossocial, e as vulnerabilidade 
envolvido ao tema droga, em encontros semanais, de duas horas, com a 
presença de um profissional mediador convidado que poderá ser: docente, 
profissional dos serviços intersetoriais, representantes de ONG’s; como 
processo de formação continuada e relevância para formação acadêmica.
Local de realização: Faculdade de Ceilândia (FCE/UnB)
Tipo de ação: Projeto 
Área temática: Direitos Humanos 
Data de início: 24/06/2015 
Data de término: 24/06/2017 
Coordenação: Maria de Nazareth Rodrigues   
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Projetos de Extensão
Tecnologia

MULTINCUBADORA DE EMPRESAS

Unidade acadêmica: CDT 
Ementa: O Programa Multincubadora de Empresas enquadra-se na política 
de extensão da Universidade de Brasília na medida em que desenvolve 
uma relação entre empreendedores, empresas e universidade visando à 
difusão do empreendedorismo e de práticas inovadoras em relação ao 
desenvolvimento de produtos, processos e serviços. O programa prevê 
interação com empreendimentos inovadores, por meio de assessorias, 
infraestrutura e formação para estimular, facilitar e acelerar o processo de 
inovação tecnológica.
Local de realização: Campus Universitário Darcy Ribeiro; 
Tipo de ação: Programa 
Área temática: Tecnologia e Produção 
Data de início: 05/07/2016 
Data de término: 05/07/2018 
Coordenação: Herbert Kimura 
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VIVER SEM LIMITES EM UM CORPO QUE INTERAGE COM 
TECNOLOGIAS

Unidade acadêmica: FCE  
Ementa: Esta proposta da continuidade ao Projeto de Extensão de Ação 
Contínua (PEAC): Viver sem limites em um corpo pela metade, porém 
com suas ações voltadas para um público mais abrangente. Nesta 2ª 
edição, o PEAC chamará: Viver sem limites em um corpo que interage com 
tecnologias. As ações de extensão que integram este projeto tem como 
objetivo desenvolver, avaliar e repassar ao usuário tecnologias em saúde, 
notadamente tecnologia assistiva, que sejam baseadas nas suas 
percepções do que é útil. 
Local de realização: CEM4 - Centro de Ensino Médio Número 4  
de Ceilândia
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Tecnologia e Produção 
Data de início: 01/05/2015 
Data de término: 30/04/2017 
Coordenação: Emerson Fachin Martins

DESENVOLVIMENTO DE VEÍCULO ELÉTRICO PARA APOIO A 
CENTRO DE COLETA SELETIVA

Unidade acadêmica: FT
Ementa: O presente projeto prevê o desenvolvimento de um protótipo de 
um veículo elétrico a ser utilizado para realizar o transporte de materiais 
recicláveis depositados em containeres em pontos específicos de uma área 
urbana para uma central de triagem. Será utilizado como referência para
determinação das especificações um modelo de aplicação no campus da 
UnB integrado aos estudos.
Local de realização: Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia
Tipo de ação: Projeto  
Área temática: Tecnologia 
Data de início: 28/08/2015 
Data de término: 28/02/2017 
Coordenação: Dianne Magalhães Viana
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DISQUE TECNOLOGIA

Unidade acadêmica: CDT 
Ementa: O CDT é responsável pela implantação da execução da política 
de prestação de serviços tecnológicos da UnB. Sendo assim, este Centro 
criou em 1994 o Projeto Disque Tecnologia, no intuito de cumprir com  a 
atribuição de “incentivar, apoiar e coordenar as atividades de prestação  
de serviços na área tecnológica”, conforme determina o Art. 2º, inciso IV do 
Ato da Reitoria nº 100/1986, aprovado por meio da Resolução do Conselho 
Diretor da UnB, em sua reunião 295ª realizada em 10/04/1986.
Local de realização: http://www.cdt.unb.br/disquetecnologia
Tipo de ação: Projeto  
Área temática: Tecnologia 
Data de início: 05/08/2015 
Data de término: 05/08/2017 
Coordenação: Grace Ferreira  

DISSEMINAÇÃO DA CULTURA DE GESTÃO, CUSTOS E 
PRODUTIVIDADE NOS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E 
JUDICIARIO DOS ENTES DA FEDERAÇÃO

Unidade acadêmica: FACE/CCA 
Ementa: A Universidade de Brasília tem como objetivo no seu Estatuto 
definir soluções para os problemas brasileiros.  Nesse momento de crise 
é imprescindivel que a UnB ofereça ao poder executivo e legislativo dos 
municipios com menos de 7000 habitantes uma sitema de gestão que 
possa melhorar a transapaência e o exercício do controle social,  além do 
ministério público e tribunais de contas. 
Local de realização: Preferencialmente no Distrito Federal, mas com 
atividades em todos os Entes da Federação
Tipo de ação: Projeto  
Área temática: Tecnologia 
Data de início: 07/09/2016 
Data de término: 31/08/2018 
Coordenação: José Marilson Martins Dantas
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GRUPO DE TRABALHO CONTROLE SOCIAL E GESTÃO DE 
CUSTOS APLICADOS AO SETOR PÚBLICO (CSCASP)

Unidade acadêmica: FACE/CCA
Ementa: Construir de forma coletiva um processo de Controle Social 
cumprimento do artigo 5o. da LAI-Lei de Acesso a Informação e o 50 da LRF, 
oferecendo informação de fácil compreensão e de forma clara e entendível pela 
maioria dos cidadãos. Envolvendo diversos atores sociais nessa construção 
e manutenção de um formato conceitual e operacional de geração da 
informação de custos comparáveis como balizador do desempenho no setor 
público, materializado na construção de uma base de dados nacional
Local de realização: Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade 
Tipo de ação: Projeto 
Área temática: Tecnologia 
Data de início: 14/12/2015 
Data de término: 01/12/2017 
Coordenação: José Marilson Martins Dantas 

INCENTIVO A ENGENHARIA NO ENSINO MÉDIO COM O USO DE 
PROCESSADOR ARDUINO
 
Unidade acadêmica: FGA
Ementa: O objetivo principal desse projeto é incentivar os estudantes do 
Ensino Médio da rede pública do Gama, a freqüentarem a nossa instituição, 
desenvolverem pequenas tarefas e ao final um projeto especifico da área 
de engenharia eletrônica, mas que envolva para além disso, conhecimentos 
da ciências da natureza e humana. Conhecerem o universo fascinante da 
engenharia eletrônica e das oportunidades de trabalho que geram para os 
profissionais da área.
Local de realização: Faculdade do Gama e CEM 03 
Tipo de ação: Projeto  
Área temática: Tecnologia 
Data de início: 01/09/2016 
Data de término: 01/08/2017 
Coordenação: Luis Filomeno de Jesus Fernandes 
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LABORATÓRIO VIRTUAL DE QUÍMICA
 
Unidade acadêmica: FCE 
Ementa: Ação visa fornecer aos alunos do ensino médio conceitos 
laboratoriais de química utilizando ferramentas tecnológicas, tais como uso 
de softwares de simulação de experimentos. Assim, o aluno irá vivenciar 
de maneira virtual o ambiente laboratorial. Esta ação irá ser conduzida sob 
orientação de docentes da UnB, em conjunto com os professores da rede 
pública de ensino e atuação dos alunos extensionistas da UnB-Ceilândia.
Local de realização: UAC e CEM 04
Tipo de ação: Projeto  
Área temática: Tecnologia 
Data de início: 22/02/2016 
Data de término: 28/02/2017 
Coordenação: Dianne Magalhães Viana 

MENINAS VELOZES

Unidade acadêmica: FT
Ementa: O projeto visa a formação, inclusão social e equidade de 
gênero nas carreiras relacionadas a áreas tecnológicas, em particular as 
Engenharias a partir de um conjunto de ações planejadas e integradas com 
os conteúdos de ciências, física, matemática e outras matérias do currículo 
do Ensino Básico a partir da temática automobilística. São articuladas 
atividades extensionistas com apoio de estudantes de graduação, 
envolvendo também pesquisa e ensino, utilizando metodologias ativas de 
aprendizagem.
Local de realização: UnB; FT e Gama; CEM 404 em Santa Maria
Tipo de ação: Projeto  
Área temática: Tecnologia 
Data de início: 22/02/2016
Data de término: 28/02/2017
Coordenação: Dianne Magalhães Viana
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MENINAS.COMP: COMPUTAÇÃO TAMBÉM É COISA DE MENINA!

Unidade acadêmica: IE 
Ementa: Este projeto tem como objetivo apresentar a área da Computação 
para as meninas do ensino médio, trazendo informações sobre a carreira 
profissional tanto na academia como no mercado de trabalho, através de 
palestras,oficinas de programação e Arduíno e desenvolvimento de projetos.
Local de realização: Escolas do Ensino Médio e UnB
Tipo de ação: Projeto  
Área temática: Tecnologia 
Data de início: 01/08/2016 
Data de término: 31/07/2017 
Coordenação: Maristela Terto de Holanda

PANDORAS DA ENERGIA HIDROCINÉTICAS DO CERRADO 

Unidade acadêmica: FGA  
Ementa: A proposta é a promoção do interesse das alunas do ensino 
médio pelos cursos de engenharia e estimular as alunas do ensino superior 
valorizando o seu exemplo de história de vida e a sua capacidade de 
tradução do seu conhecimento para atividades práticas interinstitucionais 
com outros alunos. O tema gerador será a modelização, melhoramento 
e instalação de um protótipo de microturbina hidrocinética em uma 
bancada móvel em processos desenvolvidos de acordo com a pedagogia de 
alternância de ambiente.  
Local de realização: Gama 
Tipo de ação: Projeto 
Área temática: Tecnologia 
Data de início: 01/09/2016 
Data de término: 05/09/2018 
Coordenação: Josiane do Socorro Aguiar de Souza
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PROJETOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA

Unidade acadêmica: FT / ENM   
Ementa: Desenvolvimento de projetos com base em metodologias PBL 
e de aprendizagem ativa. Objetiva-se realizar a síntese e integração dos 
conhecimentos adquiridos na formação curricular de engenharia e áreas 
afins, assim como dos campos de conhecimentos associados aos temas de 
projetos. Os projetos são articulados com outras atividades extensionistas, 
inclusive de pesquisa e de ensino, priorizando-se a aplicação prática, 
o caráter colaborativo interdisciplinar e a geração de benefícios à 
comunidade.
Local de realização: UnB; FT; CEM 01 - Paranoá 
Tipo de ação: Projeto   
Área temática: Tecnologia  
Data de início: 01/10/2015  
Data de término: 31/08/2017  
Coordenação: Dianne Magalhães Viana 

RACIONALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE GESTÃO

Unidade acadêmica: IE 
Ementa: Este acordo de cooperação visa apoiar o Departamento de 
Ciência da Computação (CIC) no desenvolvimento do
seu Planejamento Estratégico, instrumentalizado através de sistema de 
computador (GESCORP), assim como no
desenvolvimento dos processos de gestão, na institucionalização de 
normas internas ao departamento e apoio na
especificação e desenvolvimento do sistema de gestão.
Local de realização: Departamento de Ciência da Computação
Tipo de ação: Projeto  
Área temática: Tecnologia  
Data de início: 01/04/2016 
Data de término: 01/03/2018 
Coordenação: André Costa Drummond
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ROBÓTICA: UM MÓDULO BÁSICO NA EDUCAÇÃO

Unidade acadêmica: IE 
Ementa: O presente projeto prevê o desenvolvimento de modelos didáticos 
constituídos de elementos modulares para construção de robôs para uso 
dos professores de escolas de ensino médio e também o desenvolvimento 
do método de aplicação destes modelos. Estes protótipos didáticos 
serão utilizados para auxiliar os professores a desenvolverem projetos 
interdisciplinares junto aos seus alunos com base em metodologias 
orientadas por projetos, nas áreas de matemática, física e computação
Local de realização: UnB; FT; CEM 01 - Paranoá
Tipo de ação: Projeto 
Área temática: Tecnologia  
Data de início: 01/07/2016 
Data de término: 30/06/2017 
Coordenação: Carla Maria Chagas e Cavalcante  
 
UMA ALTERNATIVA DE SUINOCULTURA SUSTENTÁVEL  
PARA A AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade acadêmica: FAV  
Ementa: O projeto propõe a implantação de uma unidade demonstrativa 
de um sistema de criação de suínos ao ar livre na FAL/UnB. A produção 
de suínos ao ar livre tem como objetivo melhorar a qualidade de vida do 
produtor familiar, incentivando a fixação do homem no meio rural, assim 
como produzir alimentos. O sistema como tem princípios a sustentabilidade 
ambiental, o bem-estar dos animais, o aumento do emprego e renda no 
meio rural, a qualidade do alimento produzido e a segurança alimentar.
Local de realização: Fazenda Água Limpa - UnB 
Tipo de ação: Projeto  
Área temática: Tecnologia 
Data de início: 18/05/2016 
Data de término: 18/05/2018 
Coordenação: Luci Sayori Murata 
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Projetos de Extensão
Trabalho

EMPRESA JÚNIOR ADVOCATTA
 
Unidade acadêmica: CDT 
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o 
CDT/UnB e a Advocatta, empresa júnior de Direito, por meio do Programa 
Empresa Júnior instituído pelo ato da reitoria número 901/2006,como sendo 
composta por atividades que são caracterizadas como apoio a ações de 
extensão desenvolvidas no âmbito das empresas.
Local de realização: UnB
Tipo de ação: Projeto 
Área temática: Trabalho 
Data de início: 01/08/2016 
Data de término: 31/10/2017 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior
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EMPRESA JÚNIOR AGER

Unidade acadêmica: CDT
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/
UnB e a Olé Júnior, Empresa Júnior de Agronomia, por meio do Programa 
Empresa Júnior instituído pelo ato da reitoria número 901/2006, como 
sendo composta por atividades que são caracterizadas como apoio a ações 
de extensão desenvolvidas no âmbito das empresas.
Unidade acadêmica: CDT 
Local de realização: UnB
Tipo de ação: Projeto  
Área temática: Trabalho 
Data de início: 01/08/2016 
Data de término: 31/10/2017 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior

EMPRESA JÚNIOR CJR

Unidade acadêmica: CDT  
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/
UnB e a CJR, empresa júnior de Ciência da Computação e Engenharia da 
Computação, por meio do Programa Empresa Júnior instituído pelo ato da 
reitoria número 901/2006, como sendo composta por atividades que são 
caracterizadas como apoio a ações de extensão
desenvolvidas no âmbito das empresas.
Local de realização: UnB
Tipo de ação: Projeto  
Área temática: Trabalho 
Data de início: 05/08/2016 
Data de término: 31/12/2017 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior
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EMPRESA JÚNIOR CRÁTON 

Unidade acadêmica: CDT 
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o 
CDT/UnB e a Cráton, empresa júnior de Geologia, por meio do Programa 
Empresa Júnior instituído pelo ato da reitoria número 901/2006, como 
sendo composta por atividades que são caracterizadas como apoio a ações 
de extensão desenvolvidas no âmbito das empresas.
Local de realização: UnB 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Trabalho 
Data de início: 05/08/2016 
Data de término: 31/03/2018 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior
 
EMPRESA JÚNIOR CSTQ JR 
 
Unidade acadêmica: CDT 
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/
UnB e a CSTQ Jr Consultoria, empresa júnior de Química, por meio do 
Programa Empresa Júnior instituído pelo ato da reitoria número 901/2006, 
como sendo composta por atividades que são caracterizadas como apoio a 
ações de extensão desenvolvidas no âmbito das empresas.
Local de realização: UnB
Tipo de ação: Projeto 
Área temática: Trabalho 
Data de início: 01/07/2016 
Data de término: 30/06/2018 
Coordenação: Cristina Castro Lucas de Souza Depieri 
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EMPRESA JÚNIOR DOISNOVEMEIA 

Unidade acadêmica: CDT 
Ementa:  A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/
UnB e Doisnovemeia, empresa júnior de Publicidade e Propaganda, por 
meio do Programa Empresa Júnior instituído pelo ato da reitoria número 
901/2006, como sendo composta por atividades que são caracterizadas 
como apoio a ações de extensão desenvolvidas no âmbito das empresas.
Local de realização: UnB
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Trabalho 
Data de início: 05/08/2016 
Data de término: 31/10/2017 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior

EMPRESA JÚNIOR DOMANI
 
Unidade acadêmica: CDT 
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/
UnB e Domani Consultoria Internacional, empresa júnior de  Relações 
Internacionais,por meio do Programa Empresa Júnior instituído pelo ato da 
reitoria número 901/2006, como sendo composta por atividades que são 
caracterizadas como apoio a ações de 
extensão desenvolvidas no âmbito das empresas.
Local de realização: UnB  
Tipo de ação: Projeto 
Área temática: Trabalho  
Data de início: 05/08/2016 
Data de término: 30/05/2017 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior
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EMPRESA JÚNIOR ECONSULT

Unidade acadêmica: CDT 
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria  
realizada entre o CDT/UnB e a Econsult Consultoria Econômica, empresa
júnior de Economia, por meio do Programa Empresa  
Júnior instituído pelo ato da reitoria número 901/2006, como
sendo composta por atividades que são caracterizadas  
como apoio a ações de extensão desenvolvidas 
no âmbito das empresas.
Local de realização: UnB
Tipo de ação: Projeto 
Área temática: Trabalho  
Data de início: 05/08/2016 
Data de término: 01/05/2017 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior

EMPRESA JÚNIOR EMBRAGEA

Unidade acadêmica: CDT 
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/
UnB e a Embragea, empresa júnior de Gestão Ambiental, por meio do 
Programa Empresa Júnior instituído pelo ato da reitoria número 901/2006, 
como sendo composta por atividades que são caracterizadas como apoio a 
ações de extensão desenvolvidas no âmbito das empresas.
Local de realização: UnB
Tipo de ação: Projeto 
Área temática: Trabalho 
Data de início: 05/08/2016 
Data de término: 31/03/2018 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior
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EMPRESA JÚNIOR ESTAT 

Unidade acadêmica: CDT 
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/
UnB e ESTAT, empresa júnior de estatística da UnB, por meio do Programa 
Empresa Júnior instituído pelo ato da reitoria número 901/2006, como 
sendo composta por atividades que são caracterizadas como apoio a ações 
de extensão desenvolvidas no âmbito das empresas.
Local de realização: UnB 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Trabalho 
Data de início: 01/09/2016 
Data de término: 31/03/2018 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior 

EMPRESA JÚNIOR GRUPO GESTÃO 

Unidade acadêmica: CDT 
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/
UnB e o Grupo Gestão, empresa júnior de Engenharia da Produção, por 
meio do Programa Empresa Júnior instituído pelo ato da reitoria número 
901/2006, como sendo composta por atividades que são caracterizadas 
como apoio a ações de extensão desenvolvidas no âmbito das empresas.
Local de realização: UnB 
Tipo de ação: Projeto 
Área temática: Trabalho  
Data de início: 01/09/2016 
Data de término: 01/05/2017 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior
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EMPRESA JÚNIOR NUTRIR 

Unidade acadêmica: CDT 
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/
UnB e Nutrir, empresa júnior de Nutrição, por meio do Programa Empresa 
Júnior instituído pelo ato da reitoria número 901/2006, como sendo 
composta por atividades que são caracterizadas como apoio a ações de 
extensão desenvolvidas no âmbito das empresas.
Local de realização: UnB 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Trabalho 
Data de início: 01/09/2016 
Data de término: 31/05/2017 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior

EMPRESA JÚNIOR O2 CONSULTORIA 

Unidade acadêmica: CDT 
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/UnB 
e a O2 Consultoria Ambiental Júnior, empresa júnior de Ciências Ambientais, 
por meio do Programa Empresa Júnior instituído pelo ato da reitoria número 
901/2006, como sendo composta por atividades que são caracterizadas como 
apoio a ações de extensão desenvolvidas no âmbito das empresas.
Local de realização: UnB
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Trabalho 
Data de início: 01/07/2016 
Data de término: 30/06/2018 
Coordenação: Cristina Castro Lucas de Souza Depieri
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EMPRESA JÚNIOR OLÉ JÚNIOR 

Unidade acadêmica: CDT 
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o 
CDT/UnB e a Olé Júnior, Empresa Júnior de Educação Física, por meio do 
Programa Empresa Júnior instituído pelo ato da reitoria número 901/2006, 
como sendo composta por atividades que são caracterizadas como apoio a 
ações de extensão desenvolvidas no âmbito das empresas.
Local de realização: UnB 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Trabalho 
Data de início: 01/09/2016 
Data de término: 31/12/2017 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior 

EMPRESA JÚNIOR PHYGEO
 
Unidade acadêmica: CDT 
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o 
CDT/UnB e a Phygeo, empresa júnior de Geofísica, por meio do Programa 
Empresa Júnior instituído pelo ato da reitoria número 901/2006, como 
sendo composta por atividades que são caracterizadas como apoio 
a ações de extensão desenvolvidas no âmbito das empresas.
Local de realização: UnB
Tipo de ação: Projeto 
Área temática: Trabalho 
Data de início: 01/09/2016 
Data de término: 31/05/2017 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior
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EMPRESA JÚNIOR POLARIS

Unidade acadêmica: CDT
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/
UnB e a Polaris Jr, empresa júnior de Turismo, por meio do Programa 
Empresa Júnior instituído pelo ato da reitoria número 901/2006, como 
sendo composta por atividades que são caracterizadas como apoio a ações 
de extensão desenvolvidas no âmbito das empresas.
Local de realização: UnB
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Trabalho 
Data de início: 01/04/2016 
Data de término: 31/03/2018 
Coordenação: Cristina Castro Lucas de Souza Depieri 

EMPRESA JÚNIOR PRAXIS

Unidade acadêmica: CDT 
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o 
CDT/UnB e a Praxis, empresa júnior de Psicologia, por meio do Programa 
Empresa Júnior instituído pelo ato da reitoria número 901/2006, como 
sendo composta por atividades que são caracterizadas como apoio a ações 
de extensão desenvolvidas no âmbito das empresas.
Local de realização: UnB
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Trabalho  
Data de início: 01/09/2016 
Data de término: 31/05/2017 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior
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EMPRESA JÚNIOR PUPILA AUDIOVISUAL
 
Unidade acadêmica: CDT 
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/
UnB e a Pupila Audiovisual, empresa júnior de Audiovisual, por meio do 
Programa Empresa Júnior instituído pelo ato da reitoria número 901/2006, 
como sendo composta por atividades que são caracterizadas como apoio a 
ações de extensão desenvolvidas no âmbito das empresas
Local de realização: UnB
Tipo de ação: Projeto 
Área temática: Trabalho 
Data de início: 01/09/2016 
Data de término: 31/05/2017 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior

EMPRESA JÚNIOR QUIMERA EVENTOS 

Unidade acadêmica: CDT 
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o 
CDT/UnB e a Quimera Eventos, empresa júnior de Línguas Estrangeiras 
Aplicadas ao Multilinguismo e à Sociedade da Informação, por meio do 
Programa Empresa Júnior instituído pelo ato da reitoria número 901/2006, 
como sendo composta por atividades que são caracterizadas como apoio  
a ações de extensão desenvolvidas no âmbito das empresas.
Local de realização: UnB
Tipo de ação: Projeto 
Área temática: Trabalho  
Data de início: 01/04/2015 
Data de término: 01/04/2017 
Coordenação: Cristina Castro Lucas de Souza Depieri 
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EMPRESA JÚNIOR RESULTAGRO

Unidade acadêmica: CDT 
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/
UnB e a Resultagro, empresa júnior de Gestão do Agronegócio, por meio do 
Programa Empresa Júnior instituído pelo ato da reitoria número 901/2006, 
como sendo composta por atividades que são caracterizadas como apoio a 
ações de extensão desenvolvidas no âmbito das empresas.
Local de realização: UnB
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Trabalho 
Data de início: 01/09/2016 
Data de término: 31/05/2017 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior  

EMPRESA JÚNIOR SOCIUS 

Unidade acadêmica: CDT 
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/
UnB e a Socius, empresa júnior de Serviços Sociais, por meio do Programa 
Empresa Júnior instituído pelo ato da reitoria número 901/2006, como 
sendo composta por atividades que são caracterizadas como apoio a ações 
de extensão desenvolvidas no âmbito das empresas.
Local de realização: UnB 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Trabalho  
Data de início: 01/09/2016 
Data de término: 31/05/2017 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior
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EMPRESA JÚNIOR TECMEC
 
Unidade acadêmica: CDT 
Ementa:  A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/
UnB e a TECMEC, empresa júnior de Engenharia Mecânica, por meio do 
Programa Empresa Júnior instituído pelo ato da reitoria número 901/2006, 
como sendo composta por atividades que são caracterizadas como apoio a 
ações de extensão desenvolvidas
no âmbito das empresas
Local de realização: UnB
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Trabalho 
Data de início: 01/09/2016
Data de término: 31/05/2017 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior

EMPRESA JÚNIOR ZENIT AEROSPACE
 
Unidade acadêmica: CDT 
Ementa:  A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/
UnB e a Zenit Aerospace, Empresa Júnior de Engenharia Aeroespacial, por 
meio do Programa Empresa Júnior instituído pelo ato da reitoria número 
901/2006, como sendo composta por atividades que são caracterizadas 
como apoio a ações de extensão desenvolvidas no âmbito das empresas.
Local de realização: UnB
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Trabalho 
Data de início: 01/09/2016 
Data de término: 31/12/2017 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior
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GESTÃO POR PROCESSOS NA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

Unidade acadêmica: DPO 
Ementa: O Programa Gestão por Processos na UnB abrange iniciativas que 
objetivam a implementação de um modelo de gestão integrada, moderna 
e racional, tendo como base princípios de excelência da gestão pública, 
tais como: Pensamento sistêmico; Aprendizado organizacional, Cultura da 
inovação, Liderança e constância de propósitos; Orientação por processos e 
informações; Visão de futuro; Geração de valor; Comprometimento com as 
pessoas; Foco no cidadão e na sociedade; Desenvolvimento de parcerias; 
etc.
Local de realização: UnB  
Tipo de ação: Programa
Área temática: Trabalho  
Data de início: 01/01/2016 
Data de término: 30/04/2017 
Coordenação: Cesar Augusto Tiburcio Silva

PROJETO EMPRESA JÚNIOR - PRÓ JR

Unidade acadêmica: CDT 
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria entre o CDT/UnB e 
as Empresas Juniores da Universidade de Brasília, por meio do Programa 
Empresa Júnior - Pró Jr, instituído pelo Ato da Reitoria nº 901/2006, como 
sendo composta por atividades que são caracterizadas como apoio a ações 
de extensão desenvolvidas no âmbito das empresas.
Local de realização: UnB
Tipo de ação: Programa
Área temática: Trabalho 
Data de início: 01/08/2016 
Data de término: 30/11/2017 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior
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ATENDIMENTO CLÍNICO E CIRURGÍCO A  
ANIMAIS SILVESTRES NO HVET DA UnB 

Unidade acadêmica: FAV/HVET 
Ementa: Este projeto destina-se a treinar alunos e médicos veterinários 
através do atendimento clínico e cirúrgico a animais silvestres enviados 
para os hospitais veterinários de pequenos e grandes animais da UnB. 
Os resultados coligidos e passíveis de publicação serão enviados a  
revistas científicas. Ressalte-se a importância das informações relativas  
à zoonoses e biossegurança que são repassadas aos proprietários, 
melhorando a saúde dele, de seus familiares e pessoas que convivam  
com o animal.
Local de realização: Hospitais Veterinários da FAV/UnB, eventualmente no 
local de alojamento dos animais
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Meio Ambiente 
Data de início: 04/04/2016 
Data de término: 08/03/2018 
Coordenação: Danilo Simonini Teixeira 

Projetos de Extensão
Meio Ambiente
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BIOGAMA FUP - RECICLAGEM DE ÓLEO RESIDUAL A PARTIR DA 
COLETA SELETIVA NA COMUNIDADE DE PLANALTINA - DF

Unidade acadêmica: FUP  
Ementa: O Projeto Biogama/FUP objetiva promover um despertar na 
consciência da comunidade de Planaltina - DF, com relação ao meio 
ambiente, sustentabilidade e desenvolvimento a partir do tema motivador 
do descarte de óleo residual de cozinha. Além disso, visa promover a 
interação entre a universidade e a comunidade geral por meio de uma ação 
integrada entre os Campi da universidade.
Local de realização: Escolas e Comunidade
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Meio Ambiente 
Data de início: 15/06/2016 
Data de término: 15/06/2017 
Coordenação: Otilie Eichler Vercillo 

BIOGAMA - RECICLAGEM DE ÓLEO DE FRITURA E  
CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL A PARTIR DE COLETA SELETIVA  
NA COMUNIDADE DO GAMA 

Unidade acadêmica: FGA 
Ementa: As mudanças climáticas enfatizam a importância da 
consciência ambiental no mundo e a necessidade de mudar o modelo de 
desenvolvimento urbano. Parte do problema se deve ao descarte incorreto 
de resíduos. Nesse contexto, o projeto pretende despertar a consciência 
ambiental da comunidade por meio de processos educativos, com 
motivação no descarte correto do óleo usado e demonstração de reuso de 
resíduos no ambiente urbano visando minimizar os impactos ambientais e a 
apropriação de recursos naturais. 
Local de realização: Campus Darcy Ribeiro, Planaltina, Gama e Ceilândia, 
além das cidades do Entorno
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Meio Ambiente 
Data de início: 01/10/2015 
Data de término: 31/10/2017 
Coordenação: Patricia 
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CONTRIBUIÇÃO AO DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO 
DAS ENFERMIDADES DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS DE 
PROPRIETÁRIOS DE BAIXA RENDA DO DISTRITO FEDERAL  
E ENTORNO
 
Unidade acadêmica: FAV 
Ementa: O presente projeto auxiliará proprietários de animais domésticos de 
baixa renda do Distrito Federal e entorno fornecendo gratuidade nos exames 
anatomopatológicos do LDPV para realização de diagnóstico de enfermidades, 
visando a manutenção da saúde animal, bem como o consequente aumento 
da produtividade e do bem-estar animal e da saúde pública.
Local de realização: Laboratório de Diagnóstico Patológico Veterinário da 
UnB e propriedades rurais do DF e entorno
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Meio Ambiente  
Data de início: 13/07/2016 
Data de término: 06/08/2018 
Coordenação: Fabiano Jose Ferreira de Sant Ana 

IMPLANTAÇÃO DE UM PLANO DE GERENCIAMENTO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O CAMPUS DA FACULDADE UnB DE 
PLANALTINA/DF

Unidade acadêmica: FUP 
Ementa: O presente projeto tem por objetivo a elaboração e implantação de 
um Plano de Gerenciamento Integrado de resíduos sólidos.
Local de realização: Faculdade UnB de Planaltina
Tipo de ação: Projeto 
Área temática: Meio Ambiente  
Data de início: 01/03/2016 
Data de término: 01/03/2018 
Coordenação: Elaine Nolasco Ribeiro 
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IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TURISMO DA SUDECO 

Unidade acadêmica: CET  
Ementa: Levantamento do tema Turismo no âmbito de atuação da 
Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO).
Local de realização: Centro-Oeste (DF, Goiás, Mato Grosso  
e Mato Grosso do Sul)
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Meio Ambiente 
Data de início: 01/02/2016 
Data de término: 28/02/2017 
Coordenação: Iara Lucia Gomes Brasileiro 

MONITORAMENTO SISMOLÓGICO DAS UHES DE FUNIL, 
IGARAPAVA, NOVA PONTE E MIRANDA - CEMIG

Unidade acadêmica: IG/SIS 
Ementa: O monitoramento sismológico de um reservatório hidrelétrico 
tem por objetivo avaliar a atividade sísmica natural na sua área de 
influência, verificar as mudanças no nível de sismicidade natural, 
devido ao enchimento do reservatório, e orientar a adoção de eventuais 
procedimentos futuros, no que diz respeito à redução dos impactos 
ambientais, sociais e econômicos decorrentes de sismos com epicentros na 
área de influência do reservatório.
Local de realização: 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Meio Ambiente  
Data de início: 01/01/2015 
Data de término: 01/01/2018 
Coordenação: Giuliano Sant’Anna  
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NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM CONTABILIDADE 
E SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA E SOCIOAMBIENTAL 
(NEPPECON)

Unidade acadêmica: FACE/CCA 
Ementa: O grupo de pesquisa foi criado em 2011 com a denominação 
de Núcleo de Estudos, Pesquisas e Manutenção de Empreendimentos 
Socioambientais, sendo agora, alterado para Núcleo de Estudos e Pesquisas 
em Contabilidade e Sustentabilidade Econômica e Socioambiental(NEPECON). 
O grupo mantém o objetivo de desenvolver pesquisas e discussões sobre a 
contabilidade socioambiental, avaliações de ativos e passivos culturais e do 
meioambiente, ocorridas no mundo empresarial e governamental. 
Local de realização: Departamento de Ciências Contábeis da FACE, UnB
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Meio Ambiente  
Data de início: 01/03/2016 
Data de término: 16/12/2018 
Coordenação: Fátima de Souza Freire 

O GRITO SOCIAL DAS ÁGUAS URBANAS DE PLANALTINA,  
PARANOÁ E ITAPOÃ

Unidade acadêmica: IH / SER 
Ementa: O Grito Social das Águas é uma atividade permanente de 
extensão que articula o ensino e a pesquisa sobre problemáticas 
socioambientais emergentes de quatro cenários: águas urbanas, águas 
sertanejas, águas amazònicas e águas pantaneiras.  Tem como ponto de 
partida a articulação dos Movimentos socias com os atores universitários 
autoridades públicas tendo em vista a conquista de direitos sociais  
pelos primeiros.
Local de realização: UnB, Pantanal Matogrossense
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Meio Ambiente  
Data de início: 26/12/2014 
Data de término: 20/04/2017 
Coordenação: Perci Coelho de Souza
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PARE, PENSE, DESCARTE: COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA E 
SAÚDE DOS TRABALHADORES/CATADORES

Unidade acadêmica: FCE
Ementa: A FCE está sendo continuamente construída como local voltado 
para a criação de alternativas para a melhoria da qualidade de vida e 
desenvolvimento social. Nesse sentido, pretende-se desenvolver a coleta 
seletiva solidária, por meio da sensibilização da comunidade acadêmica e 
do aumento da oferta de matéria-prima para as associações de catadores. 
Além disso, pretende identificar e implementar linhas de ações com os 
catadores em promoção de saúde, direito, geração de renda e inclusão 
social.
Local de realização: Faculdade da Ceilândia  
e cooperativas de catadores na Ceilândia
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Meio Ambiente  
Data de início: 30/05/2016 
Data de término: 30/05/2018 
Coordenação: Vanessa Resende Nogueira Cruvinel

PROGRAMA NÚCLEO DA SUSTENTABILIDADE

Unidade acadêmica: DEX
Ementa: O Núcleo da Sustentabilidade busca mobilizar a comunidade 
acadêmica, promovendo ações em prol da sustentabilidade ambiental na 
Universidade de Brasília que contribui para a gestão ambiental dos quatro 
campi, trabalhando concomitantemente com os eixos de ensino, pesquisa 
e extensão, que representam a base das atividades da Universidade 
de Brasília. O Programa proposto pelo Núcleo da Sustentabilidade já 
contempla dois projetos: Projeto Pare, Pense e Descarte e Projeto Agente 
Mirim.
Local de realização: Campi UnB
Tipo de ação: Programa
Área temática: Meio Ambiente  
Data de início: 21/09/2015 
Data de término: 21/09/2017 
Coordenação: Izabel Cristina Bruno  
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PROJETO AGENTE AMBIENTAL MIRIM

Unidade acadêmica: FCE  
Ementa: O projeto agente ambiental mirim tem como proposta realizar 
oficinas com escolares do ensino fundamental I da Regional de Ensino da 
Ceilândia - Sol Nascente, com o intuito de ajudar no processo de educação 
e sensibilização sobre temas relacionados ao cuidado e preservação do 
meio ambiente.
Local de realização: Regional de Ensino de Ceilândia - Sol Nascente
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Meio Ambiente 
Data de início: 01/07/2015 
Data de término: 30/06/2017 
Coordenação: Aldira 

PROJETO PROJARDIM

Unidade acadêmica: FAV 
 
Ementa: O projeto visa realizar ações em torno do paisagismo do campus 
Darcy Ribeiro, através da participação de professores da FAV, da FAU, da 
Engenharia Florestal, da Biologia e da FAL, de discentes e de funcionários 
da jardinagem do campus, promovendo reestruturação de todo jardim do 
campus de forma sustentável, reaproveitando restos orgânicos de podas e 
limpezas, produzindo mudas, realizando ensaios experimentais e
promovendo treinamento para os jardineiros.
Local de realização: Campus Darcy Ribeiro
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Meio Ambiente 
Data de início: 02/05/2016 
Data de término: 31/05/2018 
Coordenação: Ana Maria Resende Junqueira 
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PROJETO WORKSHOP BIOGAMA 

Unidade acadêmica: FGA 
Ementa: O “Workshop Biogama” pretende despertar a consciência 
ambiental da comunidade do Distrito Federal por meio de um workshop, 
cujo principal objetivo é resgatar um diálogo entre o ensino médio e a 
universidade, com motivação no descarte correto do óleo usado. Uma 
demonstração do impacto causado pelo descarte incorreto desse resíduo 
no ambiente urbano será apresentada, assim como modelos de reciclagem 
e reuso, visando minimizar os impactos ambientais e a depreciação de 
recursos naturais.
Local de realização: Faculdade UnB Gama 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Meio Ambiente  
Data de início: 16/11/2015 
Data de término: 16/11/2017 
Coordenação: Andréia Alves Costa 
 
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL NA UNIVERSIDADE, POR 
MEIO DA INTEGRAÇÃO ENTRE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

Unidade acadêmica: CDS 
Ementa: Proposta de programa apresentado ao edital PROEXT 2016 em 
maio 2015. O Programa ‘Promoção da igualdade racial na universidade’ 
visa apoiar a realização de projetos de pesquisa e extensão de estudantes 
indígenas e quilombolas, do Mestrado Profissional em Sustentabilidade junto 
a Povos e Terras Tradicionais (MESPT), envolvendo estudantes de graduação 
(também negros e indígenas), da Universidade de Brasília (UnB).
Local de realização: Serão realizadas ações em Brasília, nos campi da 
Universidade de Brasília, e nos estados e municípios onde os estudantes 
indígenas e quilombolas do Mestrado Profissional em Sustentabilidade junto a 
Povos e Terras Tradicionais (MESPT).
Tipo de ação: Projeto 
Área temática: Meio Ambiente  
Data de início: 30/05/2015 
Data de término: 01/01/2018 
Coordenação: Rudi Henri Van Els 
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VIVENCIANDO O APRENDIZADO DA EXTENSÃO RURAL EM 
ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA NO DISTRITO 
FEDERAL

Unidade acadêmica: FAV 
Ementa: O projeto consiste de visitas a propriedades rurais de 
assentamentos de reforma agrária do Distrito Federal, pelos alunos da 
Disciplina de Extensão Rural da FAV (estudantes do curso de Agronomia, 
Medicina Veterinária e Engenharia Florestal), onde os alunos, orientados 
pela professora de Extensão Rural e apoio de estagiários, fazem um 
diagnóstico participativo da propriedade e, posteriormente, com a 
orientação de professores da FAV, elaboram propostas de melhoria  
ou novas atividades econômicas.
Local de realização: Assentamentos de reforma agrária do Distrito Federal
Tipo de ação: Projeto 
Área temática: Meio Ambiente 
Data de início: 29/07/2016 
Data de término: 27/07/2017 
Coordenação: Solange da Costa Nogueira 
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AMBULATÓRIO DE NEUROLOGIA DE PEQUENOS ANIMAIS

Unidade acadêmica: FAV  
Ementa: O Hospital Veterinário da UnB/FAV possui uma grande rotina de 
atendimento clínico e cirúrgico nos setores de pequenos animais, incluindo 
uma grande demanda de casos na área de neurologia. Assim, o objetivo do 
presente projeto é criar um atendimento para especialidade de neurologia 
em pequenos animais no Hospital Veterinário da UnB/FAV e proporcionar o 
estudo das afecções, Local de realização: das lesões e métodos auxiliares 
de diagnóstico aos alunos de graduação e pós-graduação.
Local de realização: Hospital Veterinário de Pequenos Animais-FAV/UnB 
Tipo de ação: Projeto  
Área temática: Ciências Agrárias 
Data de início: 01/06/2015 
Data de término: 30/05/2017 
Coordenação: Ana Carolina Mortari 
 
 

Projetos de Extensão
Ciências Agrárias
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EMPREENDER E INOVAR
 
Unidade acadêmica: DEX 
Ementa: Proposta de programa apresentado ao edital PROEXT 2016  
em maio 2015. O Programa Empreender e Inovar tem como objetivo 
fortalecer associações e cooperativas de produtores rurais familiares por 
Meio de capacitação na área de gestão sustentável de empreendimentos 
rurais envolvendo estudantes de graduação e extensionistas rurais na 
assessoria com os produtores. O programa será composto por vários 
projetos a serem executados em conjunto com a Emater e  
professores e estudantes da FUP, FAV e FACE.
Local de realização: RIDE
Tipo de ação: Projeto  
Área temática: Ciências Agrárias 
Data de início: 30/05/2015 
Data de término: 01/01/2018 
Coordenação: Rudi Henri Van Els 

FORTALECIMENTO E SUSTENTABILIDADE DA CADEIA 
PRODUTIVA DE TILÁPIA NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO E 
A AGREGAÇÃO DE VALOR AO PRODUTO E SUBPRODUTO DO 
PESCADO 

Unidade acadêmica: FAV 
Ementa: Objetiva-se com a implantação do Programa à difusão de 
tecnologia por meio do envolvimento dos alunos de graduação e pós-
graduação, assim como docentes da UnB, na organização e execução de 
cursos de curta duração e dias de campo para produtores e trabalhadores 
rurais. Os alunos, coordenados por professores da UnB, também realizarão 
visitação técnica (assessoria) em 3 propriedades rurais e visitação a uma 
fábrica de ração. 
Local de realização: Fazenda água limpa 
Tipo de ação: Programa 
Área temática: Ciências Agrárias 
Data de início: 02/03/2016 
Data de término: 31/12/2017 
Coordenação: Rodrigo Diana Navarro  
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HORTA COMUNITÁRIA EDUCACIONAL NA VILA 
 
Unidade acadêmica: FAV 
Implantação e condução de horta comunitária na localidade de Vila do 
Boa, em São Sebastião, DF. A horta será destinada à produção, ensino 
e pesquisa em hortaliças, frutas e plantas medicinais. Os produtos se 
destinarão ao consumo das crianças da Creche Santa Rita e para reforçar a 
merenda escolar da Escola Classe Vila do Boa  e para famílias carentes da 
região que se engajarem nas atividades da horta Estudantes de último ano 
de Agronomia da UnB serão envolvidos nas atividades.
Local de realização: Vila do Boa, São Sebastião-DF
Tipo de ação: Projeto  
Área temática: Ciências Agrárias 
Data de início: 30/04/2016 
Data de término: 30/06/2017 
Coordenação: Ricardo Carmona 

INOVAÇÕES SOCIOTÉCNICAS PARA PRÁTICAS 
NO EXTRATIVISMO DE ESPÉCIES VEGETAIS NATIVAS

Unidade acadêmica: FUP 
Ementa: O presente projeto tem como objetivo pesquisar, adaptar e 
socializar tecnologias empregadas por famílias e micro região de Chapada 
dos Veadeiros.
Local de realização: Micro região de Chapada dos Veadeiros, entorno de 
Brasília, Janaúba (MG), Monte Claro (MG) Salinas (MG), Unaí (MG), Vão de 
Paraná (GO)
Tipo de ação: Projeto 
Área temática: Ciências Agrárias 
Data de início: 10/06/2015 
Data de término: 11/06/2017 
Coordenação: Janaina Deane de Abreu Sá Diniz 
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PROJETO FLOREX - FLORICULTURA EXPERIMENTAL

Unidade acadêmica: FAV 
Ementa: O projeto visa criar uma estrutura para apoio ao desenvolvimento 
tecnológico da cadeia produtiva de flores do DF.
Local de realização: Fazenda Água Limpa 
Tipo de ação: Projeto 
Área temática: Ciências Agrárias  
Data de início: 18/04/2016 
Data de término: 29/06/2018 
Coordenação: Ana Maria Resende Junqueira 
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Projetos de Extensão
Comunicação

BOLETIM DOR ON LINE 

Unidade acadêmica: FCE
Ementa: O projeto DOL – Dor On Line é um periódico digital com ISSN 
2446-6670, que tem a finalidade de divulgar informações sobre o tema 
DOR, de maneira a incentivar o interesse e facilitar o entendimento de 
notícias e artigos mais atuais sobre o assunto. Em sua nova fase visa como 
público-alvo três segmentos: 1) estudantes e pesquisadores; 2) clínicos 
e especialistas e 3) público em geral, procurando utilizar uma linguagem 
acessível aos diferentes tipos de leitores. 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Comunicação
Início: 30/05/2016
Término: 30/05/2018
Coordenação: Paulo Gustavo Barboni Dantas Nascimento
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INDEX-INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA NA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Unidade acadêmica: DTE/DEX
Ementa: Este projeto é fruto de uma parceria entre o Decanato de Extensão 
(DEX/UnB) e a Faculdade de Comunicação (FAC/UnB), especificamente 
a turma do sétimo semestre, da disciplina Assessoria e Consultoria em 
Comunicação, do curso de Comunicação Organizacional. Nosso objetivo 
é dar maior visibilidade às atividades da extensão, a partir do incentivo à 
participação de docentes, técnicos e discentes na proposição de atividades 
de extensão. A proposta contempla desde a realização de pesquisa de 
opinião sobre a Extensão perante a comunidade acadêmica, a elaboração 
de um planejamento estratégico de comunicação que organize as ações 
para os próximos anos até a produção de tutorial para institucionalização 
de ações de extensão e de uma campanha de divulgação.
Local de realização: Decanato de Extensão - DEX UnB
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Comunicação
Início: 01/10/2015
Término: 24/07/2017
Coordenação: Therese Hofmann Gatti Rodrigues da Costa
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Projetos de Extensão
Cultura

CARAVANA CÊNICA-UnB EM TRÂNSITO

Unidade acadêmica: IDA
Ementa: “Caravana Cênica” é um programa direcionado para o Curso de 
Licenciatura em Teatro a Distância (CLTD) que se estende ao Departamento 
de Artes Cênicas a ser executado em municípios do ensino a distância e 
outros composto de três projetos: Caravana de Espetáculos, Caravana 
de Oficinas, Caravanas Mediadas - que abarcam ações relacionadas às 
atividades desenvolvidas pelo Depto de Artes Cênicas da UnB. O programa 
é realizado desde de 2012 e já atendeu diversas cidades brasileiras.
Local de realização: DF - Campus Darcy Ribeiro, municipios que abrigam 
os polos de apoio presencial do ensino a distancia
Tipo de ação: Programa
Área temática: Cultura
Início: 01/10/2015
Término: 01/10/2017
Coordenação: Giselle Rodrigues de Brito
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CENA SANKOFA - NÚCLEO DE ESTUDOS DAS CORPOREIDADES 
E SABERES TRADICIONAIS NA CENA CONTEMPORÂNEA
 
Unidade acadêmica: IDA
Ementa: O projeto tem como meta discutir, vivenciar, pesquisar e propor 
ações que acentue as práticas estéticas/artísticas das tradições populares 
e suas contribuições para os processos de elaboração de saberes em 
artes cênicas na atualidade. Dentre ações possíveis, deseja-se a formação 
de artistas cênicos, diálogos com educadores, simpósios e montagem 
de espetáculos. Terá ênfase nas expressividades que trazem matrizes 
africanas e suas corporeidades dialogando assim com pesquisas do 
coordenador
Local de realização: Universidade de Brasília - DF
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Cultura
Início: 01/08/2016
Término: 31/07/2018
Coordenação: Jonas de Lima Sales

CÍRCULO DE CULTURA SURDA

Unidade acadêmica: IP/PPB
Ementa: “Círculo de Cultura Surda” é uma tecnologia social que desenvolve 
produtos (filmes, livros imagem e procedimentos) e metodologias reaplicáveis 
(Círculos de Cultura), desenvolvidas na interação com a comunidade 
(surdos, professores, familiares) e que representem efetivas soluções de 
transformação social para surdos urbanos, surdos indígenas e surdos 
quilombolas. O projeto envolve professores da UnB, professores da Secretaria 
de Educação do DF, professores indígenas e ONG do povo Paiter Surui.
Local de realização: Escola Bilíngue Libras e Português  
Escrito de Taguatinga
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Cultura
Início: 13/04/2016
Término: 13/04/2018
Coordenação: Domingos Savio Coelho  
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COMETA CENAS

Unidade acadêmica: IDA
Ementa: Este projeto de extensão prevê a realização do Cometa Cenas 
- Mostra Semestral de Artes Cênicas da UnB, ininterrupta desde 1984. O 
projeto busca propiciar aos estudantes de artes cênicas a experiência 
do encontro com o público, fundamental em sua formação profissional, 
proporcionando ainda, uma experiência em produção de eventos
artísticos e culturais à equipe executora da mostra, oferecendo ao público 
da cidade e de seu entorno acesso à produção em artes cênicas da UnB.
Local de realização: Universidade de Brasília -  
Campus Universitário Darcy Ribeiro.
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Cultura
Início: 28/04/2016
Término: 28/04/2018
Coordenação: Cyntia Carla Cunha Santos 

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS  
NA BIBLIOTECA CENTRAL DA UnB

Unidade acadêmica: BCE
Ementa: Revitalização do acervo da BCE por meio de pesquisas, 
cursos, palestras, práticas de higienização, conservação, restauração, 
encadernação e acondicionamento. As ações do programa prevê a 
inclusão de pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho, 
a ressocialização dos apenados do sistema prisional do DF, a participação 
de professores e pesquisadores na BCE, a institucionalização das parcerias 
com as várias unidades acadêmicas da UnB e instituições externas. 
Local de realização: Biblioteca Central- Laboratório de Conservação e 
Restauração
Tipo de ação: Programa 
Área temática: Cultura
Início: 16/11/2015
Término: 10/12/2017
Coordenação: Silmara Kuster de Paula Carvalho
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CRIANÇAS PROTAGONISTAS: ARTES CÊNICAS E DIVERSIDADE 
CULTURAL EM ESCOLAS DO DF

Unidade acadêmica: IDA/CEN
Ementa: Este projeto pretende desenvolver ações práticas que promovam o 
protagonismo das crianças em processos artístico-pedagógicos, com alunos de 
graduação e pós-graduação em Artes Cênicas, adotando como eixo transversal 
a questão da diversidade cultural no espaço escolar. O projeto objetiva promover 
processos de experimentação artística no campo das Artes Cênicas (teatro, 
dança, performance, contação de histórias), em coautoria com alunos do Ensino 
Fundamental de escolas públicas do DF.
Local de realização: Escolas públicas ou privadas de ensino fundamental do DF.
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Cultura
Início: 30/05/2016
Término: 22/12/2017
Coordenação: Luciana Hartmann 

CULTURA E SOCIEDADE: ACESSIBILIDADE DE PEÇAS 
AUDIOVISUAIS-AUDIO DESCRIÇÃO E LEGENDAGEM

Unidade acadêmica: IL
Ementa: Este projeto de extensão tem como objetivo propor ação narea 
de Cultura e Sociedade no que tange à acessibilidade de pessoas com 
deficiência a peças audiovisuais e artísticas, como cinema, teatro e artes 
plásticas. Para tal, conta com a participação de entidades e instituições 
sem fins lucrativos que demandarão material a ser legendado e 
audiodescrito pelos participantes do projeto. O projeto também se propõe 
a organizar mostrar audiovisuais para formação de platéia de usuários dos 
recursos.
Local de realização: Secretaria de Direitos Humanos de Presidência da 
República; Paróquia Dos Surdos; Ceeedv; UnB
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Cultura 
Início: 01/06/2015
Término: 01/06/2017
Coordenação: Soraya Ferreira Alves
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GALERIA UnB DESIGN

Unidade acadêmica: IDA
Ementa: Projeto de extensão universitária com o objetivo de promover o 
design, seus princípios e suas funções na sociedade, junto a comunidade 
brasiliense e professores de arte, comunicação e design, por meio de 
mostras de design associadas à outras áreas de conhecimento, assim como 
abrir o espaço para o Instituto de Artes como um todo  e para lançamento 
de livros.
Local de realização: Galeria UnB 406 norte
Tipo de ação: Projeto 
Área temática: Cultura
Início: 03/10/2016
Término: 18/08/2017
Coordenação: Rogério José Camara 

MÚSICA POPULAR UnB: ESTUDO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO

Unidade acadêmica: IDA
Ementa: Este projeto tem por finalidade a continuidade da realização de 
ações relacionadas ao estudo, produção e difusão do conhecimento na área 
de Música Popular, compreendo atividades de ensino, pesquisa, artísticas, 
técnicas e de divulgação. Tais ações vêm sendo desenvolvidas desde 
agosto de 2014, através do Projeto de Extensão “Música Popular UnB”.
Local de realização: Distrito Federal 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Cultura
Início: 09/07/2016 
Término: 08/07/2018
Coordenação: Bruno Rosas Mangueira
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PLANO MAIS CULTURA

Unidade acadêmica: DEX
Ementa: O Plano Mais Cultura da UnB foi construído num processo 
dialógico que contou com a participação de alunos, docentes e funcionários 
com a missão de provocar a Universidade, no seu papel, como elemento 
de transformação da realidade cultural do país, imbuída na construção das 
políticas culturais e educacionais elucidadas em seus respectivos Plano 
Nacional de Cultura e de Educação. Vinte e três ações compõe o Plano que 
se inscrevem nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Norte.
Tipo de ação: Programa 
Área temática: Cultura
Início: 01/08/2015
Término: 01/09/2017
Coordenação: Therese Hofmann Gatti Rodrigues da Costa
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Projetos de Extensão
Educação

ACOMPANHAMENTO E BOAS-VINDAS AOS CALOUROS DO CCA

Unidade acadêmica: FACE/CCA
Ementa: O projeto “Acompanhamento e Boas-vindas aos Calouros do CCA” 
tem o objetivo de promover a interação dos calouros do curso de ciências 
contábeis, à Universidade e ao mercado de trabalho, com atividades e 
ensino, pesquisa e extensão. As atividades englobam palestras e visitas 
in loco que envolvem os seguintes temas: aula inaugural do curso, 
apresentação da UnB, palestra sobre mercado de trabalho da área contábil, 
visita in loco a empresas do setor público e privado e do órgão de classe.
Local de realização: Universidade de Brasília
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação
Início: 01/08/2016
Término: 30/01/2017
Coordenação: José Lúcio Tozetti Fernandes
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AGROECOLOGIA, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE: 
RESSIGNIFICANDO A RELAÇÃO DO JOVEM COM O CAMPO

Unidade acadêmica: UnBCERRADO
Ementa: O PEAC - Agroecologia, inovação e sustentabilidade: 
ressignificando a relação do jovem com o campo, propõe atender aos 
assentamentos rurais dos municípios de Colinas do Sul e São João 
D’Aliança, com carga horária total de 300 horas, realizando atividades 
presenciais e desenvolvimento de projetos (horas indiretas). Segue linha 
pedagógica onde a autonomia gradativa, experimentação inovadora e a 
reconexão com a terra como meio de sobrevivência visa despertar jovens 
camponeses a resistirem no campo.
Local de realização: Assentamentos rurais  
dos municípios de Colinas do Sul e São João D’Aliança. 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação
Início: 15/05/2015 
Témino: 15/05/2017
Coordenação: Nina Paula Ferreira Laranjeira 

ALUMIAR: PRÁTICAS E REFLEXÕES ACERCA DA IMAGEM NOS 
PROCESSOS FORMATIVOS

Unidade acadêmica: FE
Ementa: O Alumiar é um projeto de ação contínua, desenvolvido por educadores 
e estudantes de pedagogia que articula ações de extensão, pesquisa e ensino, 
tendo como eixo central o debate acerca da imagem e seus vínculos com a 
Educação. Utilizando tecnologias midiáticas como fotografia e vídeo, visamos 
contribuir para o fortalecimento de uma educação transformadora e autônoma. 
Trabalhamos na ampliação da formação discente e investimos na melhoria da 
qualidade da vivência nas escolas da Rede Pública.
Local de realização: Faculdade de Educação
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação
Início: 01/06/2016
Termino: 01/05/2018
Coordenação: Cláudia Guilmar Linhares Sanz 
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AMUN KIDS

Unidade acadêmica: IREL
Ementa: AMUN Kids é um projeto de cunho social desenvolvido pelos 
graduandos do curso de Relações Internacionais da Universidade de 
Brasília. Ligado ao AMUN,Americas Model United Nations, o projeto foi 
criado com o intuito de disseminar valores reconhecidos pela Organização 
das Nações Unidas como essenciais para a construção de um mundo 
melhor. O AMUN Kids trabalha com crianças de escolas públicas do Distrito 
Federal que frequentam os anos iniciais do ensino fundamental.
Local de realização: Escola Classe 22 de Ceilândia
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação
Início: 07/10/2015
Término: 20/09/2017
Coordenação: Cristina Yumie Aoki Inoue 

APOIO À OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DO DF

Unidade acadêmica: IF
Ementa: O projeto visa apoiar, no Distrito Federal, a realização da Olimpíada 
Brasileira de Física das Escolas Públicas (OBFEP), site 
http://www.sbfisica.org.br/~obfep/. A OBFEP é uma promoção do Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) através do CNPq, que conta com o 
apoio do Ministério da Educação (MEC) e constitui um programa permanente 
da Sociedade Brasileira de Física (SBF), responsável por sua execução.
Local de realização: Escolas Públicas do DF e UnB
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação
Início: 29/06/2016
Término: 01/12/2017 
Coordenação: Vanessa Carvalho de Andrade
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APRIMORAMENTO EM LÍNGUA PORTUGUESA: GRAMÁTICA, 
LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS

Unidade acadêmica: IL
Ementa: O Projeto Aprimoramento em Língua Portuguesa: Gramática, 
Leitura e Produção de Textos objetiva ofertar cursos de extensão na área 
de Língua Portuguesa a todos os interessados em iniciar e/ou em aprimorar 
conhecimentos nessa seara. Para isso, ofertará cursos de extensão de 60 
horas na modalidade à distância, o que propiciará atender às demandas 
formativas dos alunos da Universidade, de nossa comunidade acadêmica 
e de locais afastados de grandes centros urbanos.
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação
Início: 01/09/2016 
Término: 30/03/2017
Coordenação: Francisca Cordelia Oliveira da Silva 

ATIVIDADES LÚDICAS NO ENSINO DA MATEMÁTICA

Unidade acadêmica: FGA
Ementa: A ludicidade e a aprendizagem não podem ser consideradas 
como ações com objetivos distintos. O jogo e a brincadeira são por si só 
uma situação de aprendizagem. Desta forma, este projeto visou apresentar 
atividades lúdicas no processo ensino-aprendizagem de matemática para 
os alunos da FGA. Nesse sentido, o conhecimento pode ser desenvolvido de 
maneira prazerosa, dentro de uma prática rica em expressão, interação e 
comunicação.
Local de realização: FGA
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação
Início: 29/08/2016
Término: 29/08/2017
Coordenação: Tais Calliero Tognetti 
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BIBLIOTECA COMUNITÁRIA DINÂNICA DO NOVO GAMA-GO

Unidade acadêmica: FE
Ementa: Criação de uma biblioteca comunitária no Novo Gama-GO para 
democratizar a informação e o desenvolvimento educacional, cultural e 
social da comunidade. Além de promover a formação do indivíduo o acesso 
à informação possibilita também, o resgate da cidadania, a auto-estima 
e a integração social, despertando um olhar crítico e uma sociedade 
consciente.
Local de realização: Novo Gama-GO
Tipo de ação: PROJETO
Área temática: Educação
Início: 26/11/2015 
Término: 24/11/2017
Coordenação: Erlando da Silva Rêses 

BIG DATA EM SAÚDE

Unidade acadêmica: FACE/ADM
Ementa: Promover a colaboração e capacitação recíproca entre 
pesquisadores do Grupo de Pesquisa em Instituições e Políticas Públicas 
do Centro de Estudos Avançados de Governo e Administração Pública 
da Universidade de Brasília (GIPP/Ceag/UnB) e do Grupo de Pesquisa 
Big Data em Saúde do Laboratório de Informação em Saúde do Instituto 
de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da 
Fundação Oswaldo Cruz (GBDS/Lis/Icict/Fiocruz).
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação
Início: 01/09/2016
Término: 31/08/2018
Coordenação: Paulo Carlos Du Pin Calmon 
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BOAS-VINDAS AO CALOURO DA UNB

Unidade acadêmica: DEG
Ementa: O Boas-vindas da UnB é uma ação que ocorre semestralmente 
com o objetivo de recepcionar os discentes recém ingressos na 
Universidade de Brasília. O projeto conta coma participação de diversas 
unidades institucionais e também com discentes veteranos. A programação 
consiste no acolhimento no registro e aula magna.
Local de realização: ICC 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação
Início: 15/12/2015
Término: 11/12/2017
Coordenação: Mauro Luiz Rabelo 

CAPACITAÇÃO DE JOVENS PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 
EQUESTRE

Unidade acadêmica: FAV
Ementa: O projeto estimula o desenvolvimento da equideocultura nacional 
com sensibilização e capacitação continuada.
Local de realização: Hospital Veterinário da UnB, Granja do Torto
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação
Início: 08/08/2016
Término: 20/07/2018 
Coordenação: Antonio Raphael Teixeira Neto
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CENTRO DE MEMÓRIA VIVA- DOCUMENTAÇÃO E REFERÊNCIA 
EM EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS DO DF

Unidade acadêmica: FE
Ementa: O Programa Centro de Memória e Documentação em Educação 
Popular, EJA e Movimentos Sociais do DF tem por finalidade constituir a 
memória coletiva da Educação Popular e da Educação de Jovens e Adultos 
no DF por meio da coleta, organização, sistematização e organização 
de documentos, imagens, audiovisuais e história oral de atores sociais 
representativos da história da EJA no Distrito Federal para constituir um 
acervo próprio em dois formatos, físico e virtual
Local de realização: Universidade de Brasília e Região Metropolitana do DF.
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação
Início: 25/05/2015
Término: 24/05/2017
Coordenação: Shirleide Pereira da Siva Cruz 

CIRCUITO DE VIVÊNCIAS EM  
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA DO DISTRITO FEDERAL

Unidade acadêmica: IE / MAT
Ementa: O Circuito de Vivências em Educação Matemática do Distrito 
Federal é desenvolvido desde novembro do ano de 2004 pelo Mat/UnB 
a partir do trabalho colaborativo e voluntário de sua equipe, intervindo 
socialmente junto a estudantes e professores de Escolas Públicas, por 
meio da oferta de vivências em matemática. Conta com a colaboração da 
SEEDF e instituições públicas e particulares do DF que oferecem cursos de 
graduação em matemática e pedagogia. A escola se inscreve para receber 
o circuito.
Local de realização: Universidade de Brasília e escolas públicas da SEEDF
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação
Início: 10/09/2016
Término: 30/06/2018
Coordenação: Regina da Silva Pina Neves 
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CLUBE DE CIÊNCIAS:
DEFINIÇÃO VOLTADA À INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Unidade acadêmica: FGA
Ementa: Este trabalho destina-se a construir um conceito de Clube de 
Ciências voltado para a iniciação científica numa revisão de literatura para 
o desenvolvimento de uma pesquisa que trata sobre um projeto de extensão 
executado no âmbito das instituições UnB campus Gama e Coordenação 
Regional de Ensino do Gama, representada pelo Centro de Ensino Médio 
01 do Gama, onde serão desenvolvidas todas as ações de um Clube de 
Ciências como projeto de extensão.
Local de realização: Gama
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação 
Início: 06/06/2016
Término: 13/06/2017
Coordenação: Josiane do Socorro Aguiar de Souza 

CONTROLE SOCIAL: APRENDA A SER UM AUDITOR FISCAL

Unidade acadêmica: FACE/CCA
Ementa: Este Projeto de Extensão será um Laboratório de Práticas de 
Finanças e Gestão Governamental com o intuito de capacitar a comunidade 
acadêmica e a sociedade em geral para exercer o CONTROLE SOCIAL da 
gestão governamental.
Local de realização: Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais.
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação
Início: 07/11/2015
Término: 31/12/2017
Coordenação: Abimael de Jesus Barros Costa 
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CORO ITALIANO DA UNB

Unidade acadêmica: IDA/MUS
Ementa: O Coro Italiano da UnB se propõe, em uma perspectiva moderna da 
educação musical, a construção de uma identidade musical que proporcione 
o estímulo do corista através do desenvolvimento da sensibilidade artística, 
cultural e musical, imerso na cultura Italiana, respeitando o convívio com a 
diversidade, a interação com o outro para a concepção de uma nova forma de 
ser e estar no mundo,na medida em que as pessoas se aproximam umas das 
outras para a realização de um objetivo comum.
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação
Início: 24/05/2016
Término: 24/05/2018
Coordenação: Mario Lima Brasil
 
ECOGAMA: ENERGIA, EDUCAÇÃO E SUSTENTABILIDADE - 2015/2017

Unidade acadêmica: FGA
Ementa: O projeto tem uma filosofia educativa objetivando mostrar 
a importância do consumo sustentável e o uso racional dos recursos 
energéticos para o equilíbrio do meio ambiente. Trata-se de uma proposta 
extensionista pedagógica adotada no Centro de Ensino Fundamental 
Engenho das Lages e FGA -UnB com a participação de docentes e 
discentes. Os trabalhos consistirão em palestras educativas, oficinas com 
aproveitamento de lixo reciclável e uso racional de energia
Local de realização: Engenho das Lages-DF
Tipo de ação: Projeto
área temática: Educação
Início: 01/11/2015
Término: 01/11/2017
Coordenação: Paula Meyer Soares
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ECOSSISTEMAS SONOROS: PROCESSOS EDUCATIVOS 
VOLTADOS PARA A PRESERVAÇÃO E AFIRMAÇÃO DA 
IDENTIDADE SONORA

Unidade acadêmica: FE
Ementa: O presente projeto propõe desenvolver atividades de ensino, 
pesquisa e extensão no âmbito das identidades musicais relacionadas às 
comunidades da região abrangida pela UnB Cerrado. Irá trabalhar com 
jovens pertencentes à comunidades da região, em parceria com professores 
do Centro UnB Cerrado, UnB Darcy Ribeiro, membros da comunidade da 
Chapada dos Veadeiros e alunos de graduação e de pós-graduação da FE 
unB e PPGE, com o intuito de fortalecer e sustentar as culturas locais. 
Local de realização: Centro UnB Cerrado
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação
Início: 08/08/2016
Término: 08/08/2018
Coordenação: Patricia Lima Martins Pederiva 

EDUCAÇÃO E PSICOLOGIA:  
MEDIAÇÕES POSSÍVEIS EM TEMPO DE INCLUSÃO

Unidade acadêmica: FUP
Ementa: O projeto tem por objetivo implantar um conjunto de práticas de 
atendimento, acompanhamento e de capacitação que viabilizem o processo 
de inclusão continuada de seus participantes. Para tanto, foi subdividido 
em cinco subprojetos. Cada subprojeto está voltado para o atendimento de 
um público alvo específico ou está voltado para o uso de alguma ferramenta 
mediadora específica.
Local de realização: Campus UnB Planaltina,  
espaços Públicos em geral, escolas.
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação
Início: 11/07/2016
Término: 11/07/2018
Coordenação: Juliana Eugenia Caixeta 
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EDUCAÇÃO INTEGRAL E INCLUSÃO SOCIAL NO 
ASSENTAMENTO DE RECANTO DAS EMAS

Unidade acadêmica: FM
Ementa: 1- Reforço Escolar e Incentivo a Leitura com oficinas de: 
matemática, portugues, saúde bucal, alimentação saudável, higiene 
corporal, conservação do meio ambiente. 2 - Aula de cidadania, educação 
artistica e esportiva e sua importância para inclusão social dos jovens,
crianças e deficientes. 3 - Desenvolver o potencial de cada criança e 
descobrir talentos musicais, com aulas de música e dança. 4- Trabalho 
terapêutico e sociológico, de escuta das crianças por meio de desenhos, 
músicas, danças.
Local de realização: Recanto das Emas, Santa Maria.
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação
Início: 15/05/2016
Término: 12/12/2018
Coordenação: Lenora Gandolfi 

FALANDO SOBRE SEXUALIDADE COM JOVENS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL: UMA PROPOSTA REFLEXIVA E MOTIVADORA

Unidade acadêmica: FCE
Ementa: Promoção de espaço aberto e diferenciado, que favoreça o 
encontro, a troca e a reflexão de quetões relacionadas à sexualidade, 
permitindo aos adolescentes a coletivização de questões cotidianas e 
experiências diversas de suas histórias de vida, proporcionando elaborações 
reflexivas e, consequentemente, produção de novos sentidos e novas práticas 
cotidianas. Ao término da proposta pretende-se formar um grupo de jovens 
multiplicadores habilitados a lidar com a temática da sexualidade.
Local de realização: Centro de Ensino Fundamental 10 de Taguatinga
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação
Início: 13/08/2016
Término: 13/08/2018
Coordenação: Flávia Mazitelli de Oliveira 
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FARMACÊUTICO: PROFISSIONAL  
DE GRANDE IMPACTO PARA A SOCIEDADE

Unidade acadêmica: FCE
Ementa: Esta ação visa a produção de um vídeo sobre a profissão 
farmacêutica, com ênfase nos cursos de graduação em Farmácia 
disponibilizados pela Universidade de Brasília, nos campus de Ceilândia e 
Darcy Ribeiro, respectivamente. O produto elaborado será utilizado para a 
recepção dos alunos ingressantes nestes cursos, proporcionando assim,
um contato imediato com a profissão farmacêutica. Esse material 
audiovisual também será utilizado em exposições às escolas  
públicas de Ceilândia.
Local de realização: Ceilândia 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação
Início: 22/08/2016
Término: 21/08/2018
Coordenação: Livia Cristina Lira de Sá Barreto 

FORMAÇÃO DOCENTE: ENSINANDO CIÊNCIAS POR PROJETOS

Unidade acadêmica: FUP
Ementa: Desenvolver projetos em parcerias com escolas de Ensino Básico 
de Planaltina, promovendo a formação continuada e inicial dos professores 
de Ciências Naturais, Química e Biologia. Os projetos visam desenvolver 
material didáticos para a as aulas e experimentos de Ciências.
Local de realização: Campus da Faculdade de Planaltina e nas escolas
Tipo de ação: Projeto 
Área temática: Educação
Início: 29/08/2016
Término: 31/07/2017
Coordenação: Maria de Lourdes Lazzari de Freitas



Educação

68 69

FORMAÇÃO EM DEFESA DO CONSUMIDOR

Unidade acadêmica: FT/ENE 
Ementa: Propõe ações formativas que possibilitem ao SNDC, membros de 
outros órgãos, entidades ou instituições afins a defesa dos consumidores e 
a sociedade o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes. 
O projeto está estruturado em quatro eixos temáticos: 1) o cidadão 
consumidor; 2) Estado, sociedade, ética, cidadania, direitos fundamentais e 
direito do consumidor; 3) multidisciplinaridade e o direito do consumidor; e 
4) fortalecimento e integração do SNDC 
Local de realização: Escola Nacional de Defesa do Consumidor e 
Ambiente Virtual de Aprendizagem
Tipo de ação: Projeto 
Área temática: Educação 
Início: 20/09/2016
Término: 20/04/2018
Coordenação: Ugo Silva Dias 

FORMANCIPA - FORMAÇÃO INTEGRADA E EMACIPADORA DE 
ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Unidade acadêmica: FE
Ementa: O projeto vem criando um processo de formação integrada e 
emancipadora de acesso à Educação Superior à estudantes da fase final e 
egressos do Ensino Médio no Município de Novo Gama-GO (Pedregal)  
e Valparaíso-GO, conduzido diretamente por estudantes da graduação da 
UnB, sob a supervisão e orientação de professores e da coordenação do 
projeto.
Local de realização: Sede do SERPAJUS - Quadra 602, lote 02, Pedregal/GO
Tipo de ação: Programa
Área temática: Educação
Início: 17/09/2015
Término: 31/08/2017
Coordenação: Erlando da Silva Rêses
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FÓRUM DE SUPERVISORES DE ESTÁGIO EM SERVIÇO SOCIAL

Unidade acadêmica: IH / SER
Ementa: Promover a interlocução teoria prática no contexto da formação 
profissional a partir do estágio Supervisionado I e II em serviço social 
e Oficinas de Supervisão de Estágio I e II. Visa privilegiar o Estágio 
supervisionado como eixo estruturante da formação profissional segundo o 
preceituado nas Diretrizes Curriculares do Curso de Serviço social, e
no projeto Político Pedagógico do Curso de Serviço Social da UnB, na 
Política de Estágio ABEPSS, no Código de Ética Profissional e na Lei 8662.
Local de realização: SER e Instituições parceiras 
Tipo de ação: Projeto 
Área temática: Educação
Início: 15/08/2016 
Termino: 29/06/2017 
Coordenação: Liliam dos Reis Souza Santos 

GEOQUÍMICA, BIOESTRATIGRAFIA, LITOLOGIA
E QUIMIOESTRATIGRAFIA DO
POÇO ESTRATIGRÁFICO 2-ANP-4-MT

Unidade acadêmica: IG
Ementa: Descrição de amostras de poço estratigráfico (~ 5.000 m de 
profundidade) que está sendo feito na Bacia dos Parecis, MT. A UnB foi 
escolhida para a sua execução por ter uma equipe com experiência na área 
do estudo. A descrição será feita tanto no IG-UnB, como em unidades da 
Petrobrás. A equipe inclui professores do IG e alunos que serão treinados 
em técnicas modernas usadas por profissionais de geologia de petróleo. Os 
dados obtidos poderão ser usados em pesquisas futuras.
Local de realização: Instituto de Geociências 
Tipo de ação: Projeto 
Área temática: Educação
Início: 02/03/2015 
Término: 02/03/2017
Coordenação: Carlos José Souza de Alvarenga
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GRUPO DE ESTUDO DA NATAÇÃO ESPECIAL -  GENES

Unidade acadêmica: FEF
Ementa: A FEF, em 2000, implantou o Núcleo de Atendimento Esportivo à 
Pessoa Portadora de Deficiência, que se transformou em GENES/Grupo de 
Estudo da Natação Especial. O ensino da natação está pautado na
ludicidade/autonomia/afetividade. Aulas: 3as e 5as, de 14h às 16h, no 
Parque Aquático do Centro Olímpico. O projeto é gratuito. O envolvimento 
de estudantes promove um enriquecimento curricular. Por meio do projeto, 
a UnB contribui na socialização do conhecimento e na prestação de 
serviços à comunidade.
Local de realização: Parque Aquático do Centro Olímpico da UnB - Piscina 
Semi-Olímpica
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação 
Início: 12/05/2016 
Término: 12/05/2018 
Coordenação: Alexandre Luiz Gonçalves de Rezende 

HISTORIOGRAPHIES PREMIERES: TRADUÇÃO E LINGUAGEM

Unidade acadêmica: IL/LET
Ementa: Esta proposta de extensão consiste em traduzir para a língua 
portuguesa o livro de poesia intitulado HISTORIOGRAPHIES PREMIERES, de 
autoria de Ana Rossi. O poema épico trata de certos aspectos da história do
Brasil. A metodologia possibilitará ao tradutor assumir uma postura ética 
perante a sua tarefa de tradução. Problematizando a tradução dentro de 
uma perspectiva teórico-experimental, a proposta formula uma reflexão 
sobre a tradução e o tradutor.
Local de realização: Campus Darcy Ribeiro, Asa Norte, DF
Tipo de ação: Projeto 
Área temática: Educação
Início: 16/05/2016
Término: 04/12/2017
Coordenação: Ana Helena Rossi
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INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE ESCOLA

Unidade acadêmica: IQ 
Ementa: Levar os professores a: - identificarem e dimensionarem 
problemas no ensino de química e ciências, focalizando de modo integrado, 
as relações entre sujeito que conhece (aluno), objeto de conhecimento 
(conteúdo) e atuação mediadora de outro indivíduo (professor e condições 
de ensino); - implementarem e avaliarem propostas de soluções para os 
problemas identificados; - construírem uma proposta pedagógica para o 
ensino de química e de ciências. Elaborar palestras de divulgação científica.
Local de realização: Laboratório de Pesquisas em Ensino de Química 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação 
Início: 01/08/2016 
Término: 01/08/2018
Coordenação: Roberto Ribeiro da Silva 

INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE/PSICOLOGIA ESCOLAR

Unidade acadêmica: IP
Ementa: O PEAC consta de um trabalho sistemático junto a psicólogos 
escolares, pedagogos e professores da Secretaria de Educação do 
Distrito Federal, oferecendo assessoria à prática profissional, formação e 
aperfeiçoamento contínuo em serviço, bem como oportunizando aos alunos 
de graduação do Instituto de Psicologia da UnB estágios, pesquisa e
atividades de extensão universitária. Outras ações são o Colóquio de 
Psicologia Escolar do DF e a assessoria em serviço a profissionais da 
Secretaria da Criança.
Local de realização: UnB e escolas públicas do DF 
Tipo de ação: Projeto 
Área temática: Educação
Início: 26/09/2015 
Término: 26/09/2017
Coordenação: Claisy Maria Marinho Araujo
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INTERDISCIPLINARIDADE PARA O ACOLHIMENTO E INSERÇÃO 
DE IMIGRANTES E REFUGIADOS DO BANGLADESH E 
PAQUISTÃO A CULTURA BRASILEIRA E AO PORTUGUÊS DO 
BRASIL

Unidade acadêmica: IB
Local de realização: CEF 130 Samambaia Sul - DF
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação
Início: 02/03/2016
Término: 28/02/2017
Coordenação: Umberto Euzébio 

INTERDISCIPLINARIDADE PARA O ACOLHIMENTO E INSERÇÃO 
DE IMIGRANTES E REFUGIADOS DO HAITI A CULTURA 
BRASILEIRA E AO PORTUGUÊS DO BRASIL

Unidade acadêmica: IB
Ementa: Executado no Varjão - DF de interface interdisciplinar para 
o desenvolvimento humano, social, econômico e cultural. Objetiva 
proporcionar experiências de extensão na formação com desenvolvimento 
crítico, ético e cultural, da cidadania e responsabilidade social com oficinas 
integradoras. São interdisciplinares e transversais e participativas
tomando como eixo as orientações do fórum de pró-reitores de extensão 
universitária   Avaliação contínua da prática integradora da competência 
linguística.
Local de realização: Casa São José - Quadra 01 Conjunto D, 03 
 Varjão do Torto - DF
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação
Início: 02/03/2016
Término: 28/02/2017 
Coordenação: Umberto Euzébio
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JOGOS E ATIVIDADES LÚDICAS  
NO CONTEXTO DA QUÍMICA FORENSE

Unidade acadêmica: IQ
Ementa: O uso de jogos na educação vem aumentando ao longo do tempo 
e no ensino de química não é diferente. A utilização dessas estratégias 
prima principalmente por aumentar a motivação dos estudantes, despertar 
o interesse para conteúdos que para eles são considerados difíceis e sem 
aplicações e ainda possibilitar a discussão do conhecimento químico 
favorecendo a aprendizagem.Pretende-se desenvolver e aplicar alguns 
jogos na perspectiva da química forense na tentativa  
de mostrar aplicação do conteúdo.
Local de realização: LPEQ 2 e LPEQ3
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação
Início: 25/11/2015
Temática: 25/11/2017
Coordenação: Eduardo Luiz Dias Cavalcanti 

JUVENTUDE CONSCIENTE

Unidade acadêmica: FEF
Ementa: Trata-se de uma proposta voltada para jovens adolescentes, do 
Ensino Médio, entre 15 e 21 anos, de ambos os gêneros, empenhada na 
busca do desenvolvimento humano integral e tendo como base o exercício 
físico nas suas mais diversas expressões. 
Local de realização: Centro Olímpico da UnB 
Tipo de ação: Projeto 
Área temática: Educação 
Início: 20/05/2016
Término: 11/12/2017
Coordenação: Marcelo de Brito
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LABORATÓRIO CONTÁBIL DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
 
Unidade acadêmica: FACE/CCA
Ementa: O presente projeto de extensão tem como objetivo geral contribuir 
para uma avançada formação do graduando em Ciências Contábeis da 
Universidade de Brasília, por meio da criação e da permanente operação do 
laboratório contábil. 
Local de realização: Laboratório de Ciências Contábeis 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação
Início: 01/02/2016 
Término: 31/01/2018
Coordenação: Paulo César de Melo Mendes 

LIVROS ABERTOS: AQUI TODOS CONTAM!

Unidade acadêmica: IP/PPB
Ementa: O Projeto de Extensão de Ação Continuada ‘Livros Abertos: 
Aqui Todos Contam’ tem por missão formar leitores e desenvolver, em 
interação com a comunidade, conhecimento acerca da mediação de leitura 
garantindo assim o acesso da criança à cidadania e à informação, lazer,arte 
e cultura.
Local de realização: Escola Classe 415 Norte
Tipo de ação: Projeto 
Área temática: Educação 
Início: 04/05/2016
Término: 03/05/2018 
Coordenação: Eileen Pfeiffer Flores
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MOSTRA PERMANENTE DE SISMOLOGIA

Unidade acadêmica: IG
Ementa: Proporcionar por intermédio da Mostra Permanente de Sismologia 
de uma forma de inclusão sócio-educativa, capacitando jovens que 
participarão do programa como pesquisadores. Onde o aluno da graduação 
estudará procedimentos necessários para o melhor atendimento aos 
visitantes, permitindo divulgar a história da sismologia e o aprendizado 
sobre o tema terremotos.
Local de realização: Observatório Sismológico-Universidade de Brasília
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação
Início: 08/04/2016
Término: 07/04/2018
Coordenação: George Sand L Araújo de França 

MOVI-MENTE

Unidade acadêmica: FEF
Ementa: A proposta é baseada em atividades corporais não comuns 
que visam conduzir o indivíduo a uma percepção sensível de si mesmo, 
conduzindo-o a um estado meditativo. As atividades acontecem em 
espaços diferenciados e atendem à perspectivas de ruptura com os padrões 
cotidianos.
Local de realização: Centro Olímpico - UnB 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação
Início: 14/09/2015
Término: 14/09/2017
Coordenação: Marcelo de Brito
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MUSEU DE ANATOMIA HUMANA DA UnB  
E A INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE

Unidade acadêmica: FM
Ementa: Os principais objetivos do PEAC: “Museu de Anatomia Humana 
da UnB e a interação com a sociedade”, são a difusão e popularização do 
conhecimento. Esse PEAC está contribuindo para tornar vivo esse espaço de 
educação nas Ciências Morfológicas e para retornar parte dos resultados das 
pesquisas e dos estudos científicos realizados pela universidade à sociedade, 
de forma democrática. Realiza exposições guiadas, oficinas, palestras, 
painéis, vídeos, com extensionistas, utilizando o acervo do MAH/UnB.
Local de realização: Faculdade de Medicina / Área de Morfologia /
2º andar / Sala B2 - 50/13 Prédio FM/FS ao lado do elevador 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação
Início: 11/07/2016
Término: 10/07/2018
Coordenação: Ana Lucia Carneiro Sarmento 

MUSEU VIRTUAL DE ANATOMIA HUMANA

Unidade acadêmica: FM
Ementa: A filosofia do Museu Virtual (MV) será difundir o conhecimento e 
promover acesso aos saberes sobre o corpo humano saudável, utilizando 
via internet, uma apresentação de fotografias de dissecação de peças 
anatômicas. A virtualização da coleção universitária construída ao longo da 
História das Ciências da Saúde no Distrito Federal, divulgará parte desta 
coleção utilizando Ciência e Tecnologia como estratégia de  
popularização do saber.
Local de realização: Área de Morfologia da Faculdade de Medicina
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação
Início: 12/08/2016
Término: 12/08/2018 
Coordenação: Jussara Rocha Ferreira
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O ENSINO DE CIÊNCIAS E O DESAFIO DA APROXIMAÇÃO 
UNIVERSIDADE-ESCOLA 

Unidade acadêmica: FUP
Ementa: Desenvolvimento de experimentos de ciências de baixo custo 
nas escolas de Ensino básico da região de Planaltina, desenvolver material 
didáticos para a as aulas de Ciências e visitas monitoradas ao Laboratório 
de Apoio a Pesquisa e o Ensino de ciências (LAPEC I) da FUP. 
Local de realização: Escolas de Ensino Básico e FUP
Tipo de ação: Projeto 
Área temática: Educação
Início: 31/07/2016 
Término: 30/07/2018
Coordenação: Jeane Cristina Gomes Rotta
 
O USO DA TEORIA FINANCEIRA NA GESTÃO DE MICRO E 
PEQUENAS EMPRESAS E EM FINANÇAS PESSOAIS

Unidade acadêmica: FACE/ADM
Ementa: Trata-se de projeto envolvendo ensino, pesquisa e extensão, 
com o engajamento em atividades do Curso de Administração, orientação 
de trabalhos, participação em pesquisa e em extensão. Objetiva 
examinar como a gestão financeira vem sendo aplicada em micro e 
pequenas empresas e em finanças pessoais. Serão ofertados cursos de 
extensão sobre os temas para a melhoria e agregar maior efetividade no 
gerenciamento financeiro e administrativo de micro e pequenas empresas e 
em finanças pessoais.
Local de realização: Sala da FACE 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação 
Início: 01/08/2016
Término: 31/07/2018
Coordenação: Herbert Kimura
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OBSERVATÓRIO DA JUVENTUDE  
DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Unidade acadêmica: CEAM
Ementa: A idéia é congregar os esforços dos trabalhos da extensão 
voltados para o público jovem, no Observatório da Juventude, a exemplo do 
já realizado por outras instituições de ensino federais brasileiras. Diversas 
pesquisas sobre jovens têm sido realizadas pela UnB em diferentes áreas 
do conhecimento. Pretende-se disponibilizar esse conjunto de informações 
no site do Observatório (www.ceam.unb.br/oj). Pretende-se também atuar 
diretamente com intervenções voltadas aos jovens do DF e Entorno.
Local de realização: Escolas de Ensino Médio do Distrito Federal e Entorno
Tipo de ação: Programa
Área temática: Educação
Início: 30/05/2016
Término: 30/05/2018 
Coordenação: Leila Chalub Martins 

OBSERVATÓRIO DE RESÍDUOS

Unidade acadêmica: FGA
Ementa: Esse projeto tem como objetivo principal a reformulação do 
Observatório de Resíduos, em design, conteúdo, estrutura e organização 
de seu banco de dados, para atender às demandas atuais de formato, 
conteúdo e interface, atendendo ao perfil dos usuários e padrões atuais da 
web. A meta é alcançar o elo da cadeia produtiva responsável pelo consumo 
e descarte de produtos, o consumidor, seja pessoa física ou jurídica. 
Local de realização: FGA e FACIS
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação
Início: 03/07/2015
Término: 01/07/2017
Coordenação: Maria Vitoria Duarte Ferrari Tome
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OLIMPÍADAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE

Unidade acadêmica: FACE/CCA
Ementa: O Projeto Olimpíadas Brasileiras de Contabilidade (OBC) 
visa promover estudos e pesquisas na área contábil com a finalidade 
de promover uma competição anual aberta a todos os estudantes 
universitários das instituições de ensino superior brasileira. O projeto será 
gerenciado pela Coordenação Geral em Brasília, sendo uma atividade 
de extensão da UnB, objetivando inserir decisivamente na melhoria e 
qualidade do ensino da contabilidade no Brasil. 
Tipo de ação: Projeto 
Área temática: Educação 
Início: 31/03/2016
Término: 30/11/2018
Coordenação: Fátima de Souza Freire 

ORIENTAÇÃO PARA AGRICULTORES DO MORANGO NO 
MANEJO DOS AGROTÓXICOS 

UNIDADE ACADÊMICA: FCE
Ementa: O cultivo do morango consome uma grande variedade de 
defensivos agrícolas de diferentes classes de compostos orgânicos. Esse 
projeto de extensão visa orientar os agricultores e suas famílias para o uso 
adequado dos pesticidas na  cultura do morango, através de cartilhas que 
serão construídas com as crianças das  famílias dos agricultores residentes 
no núcleo rural da Chapadinha - Incra 08, Brazlândia DF.
Local de realização: Escolas Públicas da Zona Rural de Brazlândia DF 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação
Início: 29/02/2016 
Término: 28/02/2017
Coordenação: Maria Hosana Conceição
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OS AFETOS EM CENA: A BRINCADEIRA NAS RELAÇÕES EM UM 
ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

Unidade acadêmica: IP/PED
Ementa: O trabalho em casa de abrigo visa criar um espaço de brincaderia 
autoterapêutico onde as crianças possam expressar seus afetos e 
angústias possibilitando o desenvolvimento da criatividade, imaginação, 
importantes recursos de personalidade para resolução de conflitos. 
Nesse contexto, o trabalho contribui para a construção da autonomia e 
capacidade de dialogar.
Local de realização: Abrigo Nosso Lar, mantido pela Comunhão Espírita de 
Brasilia no Nucleo Bandeirante, DF.
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação
Início: 06/07/2016
Término: 05/07/2018 
Coordenação: Regina Lucia Sucupira Pedroza 

PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA  
COMO MEIO DE PROMOVER SAÚDE

Unidade acadêmica: FCE
Ementa: O objetivo desse estudo é desenvolver intervenções com 
base nas necessidades e soluções propostas por grupos de instituições 
existentes em Ceilândia e seu entorno. Os estudantes da Promoção de 
Saúde adotarão pesquisa ação para aproximar-se da realidade social e 
incorporar a comunidade na produção social da saúde com impacto sobre 
sua qualidade de vida. Assim fazendo desenvolvem habilidades reflexivas 
e de enfrentamento das questões relativas ao processo saúde doença em 
coletividades.
Local de realização: Instituições em Ceilândia e nas regiões 
administrativas do DF
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação
Início: 20/06/2016
Término: 20/06/2018
Coordenação: Olga Maria Ramalho de Albuquerque 
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PINTANDO E BORDANDO: DESENVOLVIMENTO
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ABRIGOS.

Unidade acadêmica: IP/PED 
Ementa: O trabalho em casa de abrigo visa criar um espaço de brincaderia 
autoterapêutico onde as crianças possam expressar seus afetos e 
angústias possibilitando o desenvolvimento da criatividade, imaginação, 
importantes recursos de personalidade para resolução de conflitos. 
Nesse contexto, o trabalho contribui para a construção da autonomia e 
capacidade de dialogar.
Local de realização: Orfanato Filhas do Puríssimo Coração de Maria Setor 
5, Quadra 9, Lote 1/10 - Jardim Umuarama, Cidade
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação 
Início: 06/07/2016
Término: 05/07/2018
Coordenação: Regina Lucia Sucupira Pedroza

POLÍTICA NA ESCOLA

Unidade acadêmica: IPOL
Ementa: O projeto é constituído de seis a doze visitas quinzenais durante 
dois semestres a um número variável de escolas públicas. As primeira 
seqüência de visitas envolvem a apresentação e discussão de seis grandes 
temas: Política, Participação, Representação, e Comunidade e Cidadania, 
Democracia e Conquistas e Direitos; a segunda, temas da atualidade e o 
projetos das crianças. As semanas intervenientes ocupam-se com reuniões 
internas dedicadas a assuntos administrativos e acadêmicos.
Local de realização: Escola Classe 01 (Paranoá) 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação
Início: 09/06/2015
Término: 09/06/2017
Coordenação: Terrie R. Groth
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PORTAL DOS FÓRUNS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 
EJA DO BRASIL (WWW.FORUMEJA.ORG.BR)

Unidade acadêmica: FE
Ementa: Configuração do Portal dos Fóruns de EJA do Brasil, a partir 
da análise da relação entre o movimento social dos Fóruns de EJA e as 
possibilidades e potencialidades do ambiente virtual interativo multimídia 
educativo. Pedagogicamente incorpora a metodologia do estudo do meio, 
em diálogo com o uso de tecnologias, na perspectiva da construção das 
histórias dos lugares em diálogo com o uso de tecnologias, na perspectiva 
da construção das histórias dos lugares em que a EJA se configura. 
Local de realização: 27 unidades federadas (estados e DF)
Tipo de ação: Programa
Área temática: Educação 
Início: 19/05/2016 
Término: 19/05/2018
Coordenação: Adriana Almeida Sales de Melo 

PRECOCE - PROMOVE ENGENHARIA NO ENSINO MÉDIO

Unidade acadêmica: FT/ENM
Ementa: O Projeto Precoce é desenvolvido desde 2007 na faculdade 
de tecnologia da unb e financiado pela finep dentro do programa inova 
- promove engenharia envolvendo alunos dos cursos das diversas 
Engenharias, Matematica, Fisica, Educacao, Farmácia, Biologia, Quimica, 
Letras, Biblioteconomia.
Local de realização: Campus Darcy Ribeiro
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação 
Início: 16/03/2015
Término: 10/03/2017
Coordenação: Aida Alves Fadel
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PRÓ - CIÊNCIA  & CIÊNCIA NA ESCOLA

Unidade acadêmica: IF
Ementa: Este projeto tem por objetivo desenvolver ações interdisciplinares, 
articuladas e convergentes no campo da Educação, divulgação e 
popularização da ciência e tecnologia no Distrito Federal e entorno de 
Brasília. Pretende-se ainda, implantar o Observatório Astronômico Luiz 
Cruls na Fazenda Água Limpa da UnB, como centro de pesquisa, divulgação 
e popularização da ciência e tecnologia da Universidade de Brasília
Local de realização: Campus Darcy Ribeiro  
e Observatório Astronômico na FAL. 
Tipo de ação: Programa 
Área temática: Educação
Início: 01/05/2015 
Término: 31/12/2017 
Coordenação: José Leonardo Ferreira 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES SOCIAIS 
PARA JOVENS TALENTOSOS

Unidade acadêmica: IP 
Ementa: Este Projeto de Ação Continua é aberto a toda a comunidade do 
Distrito Federal e entorno e tem por objetivo promover o desenvolvimento 
de habilidades sociais entre jovens talentosos com idade entre 16 e 30 
anos. Serão realizados encontros semanais presenciais e não-presenciais 
para discussão, vivências e dinâmicas de grupo associados às demandas 
peculiares do desenvolvimento socioemocional de jovens talentos.
Local de realização: CAEP, Sala de Recursos e/ou Laboratório de 
Psicologia Escolar
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação 
Início: 22/05/2015 
Término: 22/05/2017
Coordenação: Jane Farias Chagas Ferreira
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL, CONTROLE SOCIAL E 
GESTÃO DE CUSTOS

Unidade acadâmica: FACE/CCA 
Ementa: O controle social é uma das face mais importante da democracia e 
se torna uma ferramenta eficaz de manifestação popular. A educação fiscal 
pode exercer um papel importante nesse processo inovando na construção 
de uma visão que envolve a conscientização do contribuinte como provedor 
e usuário dos serviços entregue pelo setor público, e ao mesmo tempo 
inserir um sistema de informação que possa gerar uma informação de fácil 
entendimento pelo contribuinte para que possa exercer o controle social.
Local de realização: Distrito Federal e demais Estados brasileiros.
Tipo de ação: Programa
Área temática: Educação
Início: 18/11/2015 
Término: 16/11/2017
Coordenação: José Marilson Martins Dantas 

PROJETO CATAVENTO

Unidade acadêmica: FGA
Ementa: O Projeto Catavento tem o objetivo de promover a conscientização 
acerca do consumo e produção sustentáveis de energia com a participação 
de alunos do ensino médio de instituições do entorno do Campus Gama 
dentro de um contexto de sistemas energéticos renováveis com destaque 
para energia eólica. Serão desenvolvidas atividades articuladas em três 
eixos temáticos: meio ambiente, energia e Engenharia com o apoio de 
estudantes de graduação envolvendo também atividades de pesquisa e 
ensino.
Local de realização: Santa Maria - DF 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação
Início: 01/08/2015 
Término: 01/08/2017
Coordenação: Paula Meyer Soares
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PROJETO MBOPYAU: ENSINANDO HISTÓRIAS DO POSSÍVEL

Unidade acadêmica: IH
Ementa: O Projeto “Mbopyau” tem por objetivo o planejamento e aplicação 
de oficinas pedagógicas de História para estudantes das escolas de nível 
médio do Distrito Federal. A partir de uma proposta de “desnaturalização” 
de representações de gênero e raça, que constituem matrizes e efeitos 
de práticas discriminatórias sexistas, racistas e etnocêntricas em nossa 
sociedade, pretende-se o ensino da historicidade de imagens essencialistas 
e estereotipadas atribuídas às mulheres, negros/as e indígenas. 
Local de realização: Escolas Públicas do Distrito Federal
Tipo de ação: Projeto 
Área temática: Educação
Início: 15/09/2016 
Término: 30/06/2017
Coordenação: Susane Rodrigues de Oliveira

SEMEADORES DE INVESTIGAÇÃO ( SEMILLERO): EDUCAÇÃO, 
TRANSFORMAÇÃO E ALEGRIA NA PRÁTICA DOCENTE 

Unidade administrativa: FE
Ementa: O Projeto Semeadores de investigação: educação, transformação 
e alegria na prática docente (SEMILLERO) propõe um espaço de pesquisa 
e extensão interdisciplinar e intercâmbio de ideias, projetos, práticas 
e pessoas que desejem transformar a prática docente com alegria, 
rigorosidade investigativa e práticas extensionistas. Seu desenvolvimento
se dará em encontros com estudantes e professores, com coordenação 
colegiada.Suas ações e discussões se darão em nível local, nacional e 
internacional.
Local de realização: Faculdade de Educação
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação
Início: 15/10/2015 
Término: 16/10/2017
Coordenação: Fatima Lucilia Vidal Rodrigues
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SIMULAÇÃO COMO MÉTODO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Unidade acadêmica: FCE
Ementa: O aumento do uso da tecnologia na área da saúde, e 
as expectativas do público e do paciente têm incentivado tanto o 
desenvolvimento quanto a utilização de métodos educativos inovadores 
em educação em saúde. Método: Será desenvolvida uma estratégia 
participativa e integrativa para expansão e disseminação de conhecimento 
por meio do emprego do método de simulação aliado aos métodos 
tradicionais, a fim de alcançar a melhoria do processo de cuidar praticado 
por profissionais de saúde.
Local de realização: Faculdade de Ceilândia de Universidade de Brasília
Tipo de ação: Projeto
Aréa temática: Educação
Início: 01/10/2015
Término: 01/10/2017
Coordenação: Marcia Cristina da Silva Magro 

STRIX BRASILIA ULTIMATTE

Unidade acadêmica: FEF
Ementa: O projeto Strix Brasília Ultimate (SBU) surge a partir da disciplina 
prática desportiva “Ultimate Frsibee” realizada em 2014/2, que contou 
com 25 estudantes da UnB. Como produto da disciplina foi organizado 
o I Festival de Ultimate Frisbee da UnB que teve aproximadamente 60 
participantes, além da presença do professor José Albeiro Echeverry
Ramos, da Universidade de Antioquia, que palestrou sobre a modalidade. 
Nesse contexto, surge o SBU para promover e desenvolver a modalidade no DF.
Local de realização: Centro Olímpico UnB
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação 
Início: 04/05/2015 
Término: 09/05/2017
Coordenação: Felipe Rodrigues da Costa
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TEXTOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NA FORMAÇÃO DO 
PROFESSOR DE CIÊNCIAS

Unidade acadêmica: IQ
Ementa: A presente proposta contempla a administração de uma revista 
eletrônica voltada à divulgação científica. Trata-se de uma resposta à 
diminuição e/ou extinção de textos de divulgação científica voltados para 
professores em revistas como Química Nova na Escola, Revista Brasileira 
de Ensino de Física e Revista Matemática Universitária, como verificado por 
pesquisas que vimos realizando. Amadurecido pela atuação na vigência 
anterior, anual, o projeto toma novo rumo e prevê duração de um biênio.
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação
Início: 16/10/2015
Término: 15/10/2017
Coordenação: Daniel Perdigão Nass 

TRANSDISCIPLINARIDADE NO ENSINO MÉDIO: O CÁLCULO NA 
CONVERGÊNCIA

Unidade acadêmica: IQ
Ementa: O presente projeto compreende a elaboração de material didático 
transdisciplinar para o Ensino Médio, tendo como eixo de convergência 
conceitos ligados ao Cálculo Diferencial e Integral.
Local de realização: Instituto de Química da Universidade de Brasília
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Educação
Início: 01/08/2016 
Término: 31/07/2018
Coordenação: Daniel Perdigão Nass
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VÍDEO AULAS E SIMULADORES INFORMATIZADOS  
NO ENSINO SOBRE IMPACTOS AMBIENTAIS E 
RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA PELO  
CICLO DE VIDA DOS PRODUTOS

Unidade acadêmica: FGA
Ementa: Esse projeto visa à produção de material didático: vídeo aulas e 
simuladores informatizados. O objetivo é fornecer dados e informações, 
como elementos motivadores para sensibilizar e conscientizar estudantes 
de graduação, extensivo estudantes de ensino médio, sobre a demanda 
do controle de impactos ambientais nos processos produtivos e a 
responsabilidade compartilhada em o ciclo de vida dos produtos.  
Para isso utiliza como princípios o pensamento sistêmico  
e pensamento de ciclo de vida.
Local de realização: Faculdade UnB Gama (FGA)
Tipo de ação: Projeto 
Área temática: Educação 
Início: 01/06/2016
Término: 02/05/2018
Coordenação: Maria Vitória Duarte Ferrara Tomé 
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Projetos de Extensão
Saúde
 

A ENFERMAGEM NO CONTEXTO DO ATENDIMENTO PRÉ-
HOSPITALAR MÓVEL DOS BOMBEIROS MILITARES

Unidade acadêmica: FS 
Ementa: Trata-se de um projeto de extensão de ação continua (PEAC) a 
ser desenvolvido em parceria com o CBMDF, sob a Coordenação Executiva 
do Grupamento de Atendimento de Emergência Pré-Hospitalar (GAEPH). 
O projeto tem como objetivo colaborar na atualização técnica e científica e 
no treinamento de estudantes de enfermagem em situações de urgência, 
emergência e trauma, em nível pré-hospitalar. A atuação se dará no 
âmbito da educação, produção e atualização de conhecimentos técnicos e 
científicos, assim como na produção de pesquisas na área. 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 01/08/2016
Término: 31/07/2018 
Coordenação: Margarete Marques Lino 
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A VOZ COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO:  
EDUCAÇÃO VOCAL PARA PROFESSORES

Unidade acaêmica: FCE
Ementa: Esta ação extensionista tem o objetivo de prestar assistência 
fonoaudiológica a professores das Redes Pública e Privada de Ensino do DF, 
a partir de um programa formatado em 10 sessões, com acompanhamento 
por professores fonoaudiólogos e alunos. As escolas serão consultadas 
sobre seu interesse e, a partir da autorização, contatados os professores, os 
quais serão convidados a participar do programa de “cuidados com a voz”.
Local de realização:  Escolas
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 08/08/2016
Término: 12/05/2017
Coordenação: Eduardo Magalhaes da Silva

AÇÕES DA FONOAUDIOLOGIA NA ATENÇÃO BÁSICA - 
EXPERIÊNCIA NO RECANTO DAS EMAS

Unidade acadêmica: FCE
Ementa: Promover a comunicação e capacitação de 
profissionais da atenção básica, dando ênfase aos agentes comunitários, 
em relação as campanhas de aleitamento materno, atenção a disfagia, 
atenção a gagueira e desenvolvimento da linguagem, para maximizar 
assim a promoção e prevenção da saúde fonoaudiológica e dessa forma 
proporcionar melhor qualidade de vida aos usuários. 
Local de realização: Clínicas da Saúde da Família - Recanto das Emas 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 01/07/2016
Término: 01/07/2017
Coordenação: Cristina Lemos
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ALIMENTOS FUNCIONAIS: CONHECENDO  
OS ALIMENTOS QUE FAZEM BEM À SAÚDE 

Unidade acadêmica: FCE
Ementa: Como a alimentação é um fator importante e decisivo na melhora 
da qualidade de vida, ela deve ser composta pelos alimentos necessários 
não somente para a nutrição básica do organismo, mas também por 
alimentos ricos em componentes que produzem efeitos benéficos, sendo 
capazes de prevenir doenças e promover saúde, características atribuídas 
aos chamados “alimentos funcionais”. 
Local de realização: Faculdade de Ceilândia
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 22/08/2016
Término: 30/06/2017
Coordenação: Daniela Castilho
 
AMBIENTE E SAÚDE NA REGIÃO DOS PIRINEUS, ENTORNO DO 
DISTRITO FEDERAL - UMA ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR 
DAS CONDIÇÕES DE VIDA E DE SAÚDE EM PEQUENOS 

Unidade acadêmica: FS/DSC
Ementa: Com o propósito de subsidiar a compreensão do processo 
saúde-doença-atenção, a abordagem da caracterização do ambiente 
físico e social em níveis locais de agregação, tal como a vizinhança, tem 
mostrado um maior poder explicativo da relação ambiente e saúde. O 
estudo das principais características da população em relação ao processo 
saúde-doença-atenção requer a contribuição de ciências sociais, da 
geografia e da epidemiologia social para entender os fatores / processos 
sociofisicoambiental.
Local de realização: Municípios de Goiás que compõem a Região dos 
Pirineus da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e 
Entorno (RIDE-DF).
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 25/01/2015
Término: 01/12/2018
Coorndeação: Maria Margarita Urdaneta Gutierrez
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AMBULATÓRIO DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA 

Unidade acadêmica: FS
Ementa: O PEAC “Ambulatório de Geriatria e Gerontologia” é um 
projeto de desenvolvimento de pesquisa/ensino/extensão relacionado 
às competências de avaliação e intervenção em saúde na área da 
gerontologia. Tem como principal objetivo avaliar e orientar idosos, 
familiares e cuidadores de idosos nos acompanhamentos e retornos, acerca 
dos cuidados que envolvem as necessidades de um idoso no processo 
saúde-doença. Tem como local para seu desenvolvimento o Hospital 
Universitário de Brasília.
Local de realização: Hospital Universitário de Brasília 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 04/01/2016
Término: 03/01/2018
Coordenação: Carla Targino Bruno dos Santos

AMBULATÓRIO DE SAÚDE INDÍGENA NO HUB

Unidade acadêmica: FSC/DSC
Ementa: O Ambulatório de Saúde Indígena do Hospital Universitário de 
Brasília/UnB, inaugurado em abril de 2013, é fruto de uma parceria entre 
a UnB, o HUB, a Secretaria Especial de Atenção à Saúde Indígena do 
Ministério da Saúde e a Casa de Saúde Indígena. Tem o objetivo geral de 
promover ações que visam melhorar o acesso com qualidade e Atenção 
Integral à Saúde Indígena no HUB e implantar, por meio da extensão, um 
processo de integração ensinoserviço no campo da Atenção à Saúde dos 
Povos Indígenas.
Local de realização: Hospital Universitário de Brasília 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 01/06/2015
Término: 31/05/2017
Coordenação: Maria da Graça
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AMBULATÓRIO DE SAÚDE INDÍGENA NO HUB

Unidade acadêmica: FS
Ementa: O Ambulatório de Saúde Indígena do Hospital Universitário de 
Brasília/UnB, inaugurado em abril de 2013, é fruto de uma parceria entre 
a UnB, o HUB, a Secretaria Especial de Atenção à Saúde Indígena do 
Ministério da Saúde e a Casa de Saúde Indígena. Tem o objetivo geral de 
promover ações que visam melhorar o acesso com qualidade e Atenção 
Integral à Saúde Indígena no HUB e implantar, por meio da extensão, um 
processo de integração ensino-serviço no campo da Atenção à Saúde dos 
Povos Indígenas.
Local de realização: Hospital Universitário de Brasília
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 01/06/2015
Término: 31/05/2017
Coordenação: Maria da Graça 

ATENDIMENTO CLÍNICO NO SERVIÇO DE CARDIOLOGIA 
VETERINÁRIA NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE 
DE BRASÍLIA

Unidade acadêmica: FAV/HVET 
Ementa: O Hospital Veterinário - FAV - UnB possui uma grande rotina de 
atendimento clínico nos setores de pequenos e grandes animais e animais 
silvestres, incluindo o atendimento de casos na área de cardiologia 
veterinária. Assim, presente projeto visa criar e proporcionar uma rotina de 
atendimento especializado na área de cardiologia veterinária a população 
de animais do DF e região que frequentam o hospital veterinários da 
Universidade de Brasília.
Local de realização: Hospital Veterinário/FAV-UnB
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 11/04/2016
Término: 11/04/2018
Coordenação: Glaucia Bueno Pereira Neto
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ATENDIMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE ANOMALIAS 
DENTÁRIAS NA CLÍNICA DE ODONTOLOGIA DO HUB

Unidade acadêmica: FS/ODT
Ementa:Diagnosticar, prevenir, tratar e acompanhar pacientes portadores 
de condições genéticas que afetam o desenvolvimento craniofacial e 
dentário. Os pacientes são atendidos por alunos do curso de odontologia 
e estagiários de pós graduação no ODT/FS assim como alunos de pós-
graduação no Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde; instalar 
protocolos de diagnóstico diferencial para as diferentes alterações de 
desenvolvimento craniofacial e dental; aplicar protocolos clínicos de 
atendimento.
Local de realização: Divisão de Odontologia do HUB e Laboratório 
Multidisciplinar da FS 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 25/07/2016
Término: 25/07/2018
Coordenação: Ana Carolina
 
ATENDIMENTO MÉDICO VETERINÁRIO AOS ANIMAIS DE 
PRODUÇÃO 

Unidade acadêmica: FAV
Ementa: Oferecer subsídios para uma melhor avaliação da pecuária 
regional referentes aos entraves que interferem no seu desenvolvimento, 
identificando-os e orientando os proprietários no controle dessas 
enfermidades, além de proporcionar acompanhamento zootécnico visando 
a melhoria da qualidade do rebanho e do manejo nutricional e educação 
higiênico sanitárias para melhorar as condições do meio ambiente com 
diminuição dos índices de zoonoses e obtenção de um produto final de 
melhor qualidade.
Local de realização: Distrito Federal e Entorno
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 07/03/2016
Término: 28/03/2018
Coordenação: José Renato Junqueira Borges
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ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO A PACIENTES COM 
NEOPLASIA MALIGNA

Unidade acadêmica: FS
Ementa: Dar continuidade ao projeto já existente desde 2002, aumentando 
o envolvimento dos alunos da graduação, pósgraduação (residência e 
mestrado) e professores. Realizar acolhimento junto ao CACON (Centro de 
alta complexidade em oncologia), dando suporte odontológico aos
pacientes com neoplasia maligna. Aumentar o acesso de pacientes 
oncológicos ao tratamento odontológico, antes do tratamento 
quimioterápico e radioterápico.
Local de realização: Hospital Universitário de Brasília - UnB
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 25/06/2016
Término: 25/05/2018
Coordenação: Nilce Santos de Melo
 
ATIVIDADES FÍSICAS PARA  
PESSOAS COM DOENÇAS DE PARKINSON

Unidade acadêmica: FEF 
Ementa: Projeto de atividades físicas para pessoas com doença de 
parkinson. 
Local de realização: Centro Olímpico - UnB
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 01/06/2015
Término: 02/06/2017
Coordenação: Ricardo Jaco de Oliveira
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ATIVIDADES FÍSICAS PARA PESSOAS COM DOENÇAS 
NEURODEGENERATIVAS

Unidade acadêmica: FEF
Ementa: Programa de atividades físicas para pessoas com doenças 
neurodegenerativas, tais como: doença de Parkinson, ELA (Esclerose 
Lateral Amiotrófica), esclerose múltipla, doença de Alzheimer. As 
atividades serão realizadas com o objetivo de desenvolver valências físicas, 
capacidades neuromotoras e socialização entre os participantes visando 
a promoção de saúde e qualidade de vida. O programa será desenvolvido 
de acordo com o Projeto Pedagógico da FEF-UnB e com o Plano de 
Desenvolvimento da Instituição.
Local de realização: Centro Olímpico-FEF/UnB
Tipo de ação: Programa
Área temática: Saúde
Início: 03/06/2015
Término: 03/07/2017
Coordenação: Ricardo Jaco de Oliveira
 
AUDIOLOGIA NA ESCOLA- EDUCAÇÃO  
CONTINUADA E SAÚDE AUDITIVA

Unidade acadêmica: FCE 
Ementa: Trata-se de um programa de educação em saúde auditiva, 
desenvolvido em escolas junto aos professores e aos alunos. Os professores 
receberão formação básica em audiologia, no que se refere à função 
do sistema auditivo, seu desenvolvimento e as habilidades auditivas 
importantes para o processo de aprendizagem. Serão propostas oficinas
e ações educativas sobre o som e seus efeitos estimuladores ou 
degenerativos no sistema auditivo, sendo alunos e professores os 
multiplicadores das informações.
Local de realização: Escolas da rede da Secretaria de Estado de Educação
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 01/08/2015
Término: 01/08/2017
Coordenação: Isabella Monteiro de Castro Silva
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AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DE PESSOAS COM INCAPACIDADE 
NEUROMOTORA

UNIDADE ACADÊMICA: FCE
EMENTA: Propõe-se com esse projeto um espaço de reflexão crítica 
e técnica em área específica do conhecimento que é a Fisioterapia 
Neurofuncional, Fisioterapia Traumato-Ortopédica, Osteopatia, Saúde 
Coletiva e Prevenção, englobando conhecimentos da Neurofisiologia, das 
Neurociências e da Reabilitação em locais do sistema de saúde do GDF 
sem fins lucrativos ou filantrópicos, associações e centros comunitários.
Local de realização: Paróquia Nossa Senhora da Glória em Ceilândia 
Sul; Centro Comunitário do Idoso Luisa de Marillac em Ceilândia Sul; 
Associação Parkinson Brasília na Escola Classe C 206 Sul em Brasília.
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
INÍCIO: 31/10/2015
TÉRMINO: 31/10/2017
COORDENAÇÃO: Ana Clara Bonini Rocha

AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA NO CONTEXTO HOSPITALAR

Unidade acadêmica: FCE 
Ementa: O propósito do projeto é avaliar o perfil cognitivo, a presença 
de sintomas de ansiedade e/ou depressão assim como a qualidade de 
vida dos pacientes que frequentam o Serviço de Fisioterapia do Hospital 
Universitário de Brasília (HUB/UnB) estabelendo relações entre os pilares de 
ensino, pesquisa e extensão. 
Local de realização: Ambulatório I - Hospital Universitário de Brasília
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 18/03/2016
Término: 30/03/2018
Coordenação: Corina Elizabeth Satler
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CENTRO DE PESQUISA, DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E APOIO AOS 
PACIENTES COM DOENÇA CELÍACA (DC) NO DF

Unidade acadêmica: FM
Ementa: Apoiar o paciente com Doença Celíaca e seus familiares 
realizando atendimento médico, nutricional, psicoterapêutico e realizando 
exames de diagnóstico, oficinas de alimentação sem glúten, com 
esclarecimentos sobre DC e pesquisas relacionadas ao tema.
Local de realização: Faculdade de Medicina/ Ciências da Saúde 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 15/05/2016
Término: 15/05/2018
Coordenação: Lenora Gandolfi

CICLO DE PALESTRA RELACIONADA À FISIOTERAPIA E PLASTICIDADE 
DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO

Unidade acadêmica: FCE
Ementa: O projeto tem por objetivo contribuir para a atualização de 
docentes, profissionais e para a formação complementar de alunos de 
graduação em Fisioterapia das diversas Universidades do DF. O evento 
consistirá em, no mínimo uma palestra a cada trimestre, proferidas por 
professores com experiência em assuntos relevantes para a formação e
capacitação profissional dos discentes e docentes. Pretende-se então, 
estabelecer ambiente para desenvolvimento de ensino,  
pesquisa e extensão.
Local de realização: Faculdade de 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 05/05/2016
Término: 01/05/2018
Coordenação: João Luiz Quaglioti Durigan
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CINESIOTERAPIA APLICADA E ATENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA PARA A 
PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DE PORTADORES DE DISFUNÇÃO 

Unidade acadêmica: FCE
Ementa: O objetivo será implementar ações de cinesioterapia baseados 
em exercícios terapêuticos e terapia manual, voltados para indivíduos 
portadores de disfunção têmporo-mandibular (DTM). Farão parte do estudo 
sujeitos moradores da região de Ceilândia e adjacências que, com base 
na divulgação do projeto, estejam interessados e possuam disponibilidade 
para participar da ação. Será realizado um processo de avaliação postural e 
físico-funcional e intervenção com terapia manual e exercícios terapêuticos.
Local de realização: Laboratório de Ensino e Pesquisa em Fisioterapia
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 01/08/2015
Término: 31/08/2017
Coordenação: Rodrigo Luiz 
 
CLUBE DE YOGA MOVER JUNTOS

Unidade acadêmica: FEF
Ementa: Oferecer atividades de yoga, com a prática de exercícios 
psicofísicos e realização de atividades que visem à qualidade de vida. Além 
disso, estímulo a práticas ao ar livre, em contato com a natureza.
Local de realização: Centro Olímpico
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 17/08/2016
Término: 17/08/2018
Coordenação: Osmar
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COGNITO

Unidade acadêmica: FCE 
Ementa: Programas de treino cognitivo têm refletido na melhoria na 
autonomia, independência e qualidade de vida em idosos. Objetivos: 
criar espaço para estimulação cognitiva de idosos. Criação de espaços 
para atividades didáticopedagógicas e direcionamento de pesquisas. 
Metodologia: público - idosos; desenvolvimento de oficinas de estimulação 
cognitiva por monitores capacitados. Avaliações antes e depois da 
participação nas oficinas para verificar estatua cognitivo, funcional e 
qualidade de vida.
Local de realização: Lar dos Velhinhos de Taguatinga
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 10/08/2015
Término: 24/07/2017
Coordenação: Katia Vanessa Pinto de Meneses

CONSCIENTIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE JOVENS  
SOBRE EFEITOS DA EXPOSIÇÃO AO RUÍDO  
SOBRE O SISTEMA AUDITIVO

Unidade acadêmica: FCE
Ementa: Trata-se de um projeto de educação em saúde auditiva 
desenvolvido com escolares e professores, com a finalidade de promover a 
conscientização de alunos e professores a respeito dos efeitos danosos do 
ruído e do uso excessivo de fones de ouvido.
Local de realização: Universidades e escolas públicas e particulares do DF
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 31/08/2016
Término: 08/08/2017
Coordenação: Isabella Monteiro de Castro Silva
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COZINHAR FAZ BEM: OFICINAS DE CULINÁRIA EM 
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Unidade acadêmica: FS/NUT
Ementa: Realizar oficinas de culinária para a comunidade externa, visando 
aprimorar os conhecimentos em alimentação e nutrição da população por 
meio da prática culinária e dietética de preparações saborosas e saudáveis;
Analisar sensorialmente as preparações elaboradas, por meio de teste de 
aceitabilidade com os participantes; Capacitar os participantes a fazerem 
melhores escolhas alimentares baseadas em evidências, assim como 
preparar refeições que valorizem esses alimentos.
Local de realização: Laboratório de técnica dietética
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 24/06/2016
Término: 30/05/2018
Coordenação: Renata Puppin Zandonadi
 
CUIDADO EM URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E TRAUMA

Unidade acadêmica: FCS
Ementa: Trata-se de um projeto de extensão de ação continua (PEAC) a 
ser desenvolvido em conjunto com enfermeiros do SAMU/DF. O projeto 
tem como objetivo colaborar na atualização técnica e científica e no 
treinamento de estudantes de enfermagem e de enfermeiros em situações 
de urgência, emergência e trauma. A atuação se dará no âmbito da 
produção e da atualização de conhecimentos técnicos e científicos, na 
qualificação profissional no atendimento hospitalar imediato.
Local de realização: SAMU/DF e HBDF
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 06/08/2015
Término: 31/07/2017
Coordenação: Luciana Neves da Silva
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CUIDADOS COM A COMUNICAÇÃO, AUDIÇÃO  
E ALIMENTAÇÃO DOS DOS IDOSOS

Unidade acadêmica: CEAM
Ementa: Manter ou inserir o idoso em suas atividades sociais e em 
seu convívio familiar é uma das principais tarefas dos fonoaudiólogos, 
que contribuem sobremaneira para a qualidade de vida desse público, 
orientando quanto ao impacto do envelhecimento em funções como a 
comunicação, que envolve a audição e a fala, e alimentação, principalmente 
no que tange à deglutição. Este projeto dá continuidade ao já iniciado em 
2015, que visa ações de promoção da saúde fonoaudiológica  
dos idosos do DF.
Local de realização: Estratégias de Saúde da Família, Universidade da 
Maturidade (UMA), Núcleo de Estudos e Pesquisa da Terceira Idade
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 22/08/2016
Término: 22/08/2017
Coordenação: Cristina Lemos Barbosa 

DANÇA EM EXTENSÃO 

Unidade acadêmica: FCE
Ementa: A presente proposta visa a realização de uma oficina de Terapia 
Através da Dança voltada à mulheres com quadros depressivos no Centro 
de Atendimento sicossocial de Taguatinga. Tal iniciativa contextualiza-se 
nos moldes de atenção psicossocial propostos pela Reforma Psiquiátrica, 
dada a efetividade da modalidade terapêutica não apenas para o manejo 
da patologia, como no fomento à melhora das relações interpessoais, do 
auto conhecimento e da comunicação das usuárias envolvidas.
Local de realização: CAPS II Taguatinga
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 11/09/2015
Término: 08/09/2017
Coordenação: Diane Maria
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DESCOBRINDO A MATRIZ EXTRACELULAR DO TENDÃO: 
IMPLICAÇÕES PARA A REABILITAÇÃO

Unidade acadêmica: FCE
Ementa: O atual projeto tem como proposta contribuir para a atualização 
de docentes, profissionais, bem como, o desenvolvimento do senso 
crítico e do espírito científico como forma complementar de discentes 
de graduação de cursos da área de saúde e em especial os relacionados 
com a reabilitação (fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia) das 
Universidades do DF. Esse projeto será desenvolvido em forma de palestras 
ministradas por professores com conhecimento no assunto.
Local de realização: Faculdade de 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 01/08/2016
Término: 01/08/2018
Coordenação: Rita de Cassia Marqueti Durigan

DSC DIÁLOGO DA COMUNICAÇÃO E RÁDIO (RÁDIO WEB)

Ementa: FS
Ementa: Surge com a proposta de comunicar saúde através das novas 
tecnologias de forma acessível e democrática. Utilizando a Web, realizamos 
a transmissão de áudio e vídeo dos principais eventos relacionados à saúde 
no Brasil, bem como entrevistas em formato de diálogo sobre saúde com 
estudantes, professores, trabalhadores da saúde e os movimentos sociais. 
Local de realização: ECOS - Lab de Educação, informação e Comunicação 
em Saúde. 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 01/08/2016
Término: 01/08/2017 
Coordenação: Ana Valéria Machado Mendonça
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA O CONHECIMENTO  
E PREVENÇÃO DE INFECÇÕES INTESTINAIS PARASITÁRIAS 

Unidade acadêmica: FCE
Ementa: As enteroparasitoses estão entre as doenças infectocontagiosas 
mais prevalentes no mundo, chegando a afetar mais de 30% da população 
mundial, principalmente em comunidades carentes. Nossa proposta é 
atualizar o conhecimento de docentes do ensino fundamental aos meios de 
prevenção, diagnóstico e tratamento de enteroparasitoses causadas por 
helmintos, e planejar com os mesmos uma atividade que possa facilitar a 
introdução dos métodos de prevenção e controle dessas doenças para os 
alunos da escola.
Local de realização: Condomínios Sol Nascentes e Pôr-do-Sol da 9ª Região 
Administrativa (RA-IX, Ceilândia) do Distrito Federal 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 01/08/2016
Término: 31/07/2017
Coordenação: Patricia Albuquerque de Andrade Nicola

EDUCAÇÃO EM SAÚDE: A POLÍTICA  
LGBT E OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Unidade acadêmica: FS/DSC
Ementa: Esse projeto visa sensibilizar os profissionais de saúde acerca 
da temática de saúde da população LGBT. Trata-se da realização de 
intervenções junto aos agentes comunitários de saúde, no formato de 
oficinas e rodas de conversas, que tem como objetivo discutir os conceitos 
de gênero e sexualidade e ainda as especificidades da população LGBT 
no que tange o cuidado em saúde e o respeito aos direitos humanos e 
diversidade
Local de realização: ECOS - Lab de Educação, informação e Comunicação 
em Saúde.
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 01/08/2016 
Término: 01/09/2018 
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Coordenação: Ana Valeria Machado Mendonca
ENERGIA: HARMONIZAÇÃO & INTEGRAÇÃO  
ENTRE CORPO, EMOÇÕES E MENTE

Unidade acadêmica: FCE 
Ementa: Observa-se um frequente relato sobre quadros de ansiedade, 
insônia e depressão no meio acadêmico. Atualmente, os transtornos 
mentais já ultrapassam 50% da carga de doença no Brasil, afetando 
a saúde física, mental, emocional e espiritual do indivíduo e/ou da 
coletividade (FIOCRUZ, 2013). Diante desse cenário, práticas que 
promovam o autoconhecimento, a redução do estresse e ansiedade, bem 
como a integração da comunidade acadêmica necessitam ser fortalecidas.
Local de realização: UnB-Ceilândia, Centros de Saúde e Escolas da 
Ceilândia e Parques Públicos 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 01/09/2016
Término: 01/08/2018
Coordenação: Priscila Almeida Andrade

ENFERMAGEM E A EDUCAÇÃO EM URGÊNCIA,  
EMERGÊNCIA E TRAUMA

Unidade acadêmica: ENF
Ementa: Trata-se de um projeto de extensão de ação continua (PEAC) 
a ser desenvolvido em conjunto com os enfermeiros do SAMU/DF. O 
projeto tem como objetivo colaborar na atualização técnica e científica e 
no treinamento de estudantes de enfermagem, de enfermeiros, de outros 
profissionais de saúde e de leigos em situações de urgência, emergência e 
trauma. A atuação se dará no âmbito da educação, produção e atualização 
de conhecimentos técnicos e científicos, assim como na produção de 
pesquisa na área.
Local de realização: Núcleo de Educação em Urgência (NEU) e Central de 
Regulação do SAMU/DF 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 01/01/2016 
Término: 31/12/2017
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Coordenação: Luciana Neves da Silva Bampi
ENTENDENDO AS DISFUNÇÕES MOTORAS EM PESSOAS COM 
DOENÇAS NEUROLÓGICAS

Unidade acadêmica: FCE
Ementa: Tendo em vista as limitações funcionais de indivíduos com lesões 
neurológicas, faz-se necessária a identificação de estratégias para facilitar 
o raciocínio clínico de alunos e profissionais de saúde que possam favorecer 
a elaboração de treinamentos específicos. A partir do referencial teórico 
relacionado à CIF, é possível entender a complexidade das deficiências 
de indivíduos com estas lesões, favorecendo a seleção de métodos de 
intervenção específicos para recuperação funcional destes. Palavra chave 
CIF, avaliação funcional, deficiê.
Local de realização: Faculdade de Ceilândia - CEM 04 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 01/04/2016
Término: 15/04/2018 
Coordenação: Clarissa Cardoso Dos Santos Couto Paz

ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL NA PERSPECTIVA 
INTERGERACIONAL:UM ESTUDO MULTIMETODOLÓGICO NO 
PARANOÁ, DF 

Unidade acadêmica: FS/DSC 
Ementa: Em função do rápido envelhecimento da população brasileira ao 
mesmo tempo em que ainda é alta a proporção de jovens na população, 
há necessidade de estratégias de promoção de saúde que envolva esses 
dois grupos etários, a fim de promover o envelhecimento ativo e saudável 
para todas as idades. Atividades intergeracionais com esse propósito estão 
aumentando em vários países da Europa e da América do Norte. 
Local de realização: Escolas Públicas e outras Instituições do Paranoá ,DF
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 11/04/2016 
Término: 20/12/2017 
Coordenação: Elza Maria de Souza
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EQUOTERAPIA PARA PESSOAS COM DOENÇAS DE PARKINSON 
AVANÇADA

Unidade acadêmica: FEF 
Ementa: O projeto abrange 2 sessões semanais de equoterapia com 
duração de 30 minutos cada. A atividade tem como objetivo melhorar o 
equilíbrio, a força e a qualidade de vida dos praticantes.
Local de realização: INSTITUTO CAVALO SOLIDÁRIO E 1º RCG
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 03/08/2015 
Término: 03/08/2017 
Coordenação: Ricardo Jaco de Oliveira

ESTIMULAÇÃO AUDITIVA PRECOCE  
EM PRÉ-ESCOLARES E ESCOLARES

Unidade acadêmica: FCE
Ementa: Trata-se de um programa de estimulação auditiva em crianças 
desenvolvido em escolas e creches do Distrito Federal. Os professores 
receberão formação básica em audiologia, no que se refere à audição, 
processamento auditivo e a sua relação com linguagem oral e escrita. Os 
alunos serão submetidos à triagem auditiva e do processamento auditivo. 
Assim, será traçado um programa de estimulação do processamento 
auditivo, envolvendo a família, os professores, as crianças e os graduandos 
em fonoaudiologia.
Local de realização: Faculdade de Ceilândia e escolas de educação 
infantil e ensino fundamental da Ceilândia
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 15/09/2016 
Término: 15/09/2017
Coordenação: Isabella Monteiro de Castro Silva
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FARMACOEDUCAÇÃO EM SAÚDE MENTAL

Unidade acadêmica: FCE
Ementa: Pretende-se, neste estudo, oferecer orientação específica 
sobre o tratamento utilizando-se psicofármacos aos usuários do CAPS 2 
(Transtornos mentais), de Taguatinga e do Paranoá, e também aos usuários 
do CAPS Ad (álcool e drogas), bem como aos familiares dos usuários, pois 
são fundamentais na adesão ao tratamento. Do ponto de vista da formação 
profissional e acadêmica dos estudantes, visa à aprendizagem relacionada 
à inserção na comunidade, a partir da participação social do futuro 
farmacêutico.
Local de realização: Caps-Taguatinga, Caps -Paranoá E Caps-Ceilândia
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 01/08/2016 
Término: 31/07/2017 
Coordenação: Jose Eduardo Pandossio

FISIOTERAPIA AQUÁTICA BASEADA EM EVIDÊNCIAS:  
DA PRÁTICA À TEORIA

Unidade acadêmica: FCE
Ementa: O atendimento dos pacientes realizado pelo fisioterapeuta 
deve-se basear não só em sua experiência clínica, mas também no 
conhecimento teórico atualizado que está disponível nos artigos científicos 
publicados nas diversas revistas especializadas. Para isso é importante 
que além da interpretação da informação disponível nos artigos, se avalie a 
aplicabilidade clínica destas informações e a consequente modificação da 
conduta clínica. 
Local de realização: Hospital de Apoio de Brasilia localizado no setor de 
áreas isoladas norte e Faculdade de Ceilândia
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 08/08/2016
Término: 08/08/2017
Coordenação: Josevan Cerqueira Leal
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FONOAUDIOLOGIA NA PROMOÇÃO  
DA SAÚDE - RESPIRAÇÃO ORAL 

Ementa: Este projeto apresenta o profissional fonoaudiólogo e o seu 
papel de promover e prevenir a saúde, dando ênfase à importância da sua 
atuação junto conscientização da respiração oral e suas consequências. 
Terá como método a utilização de folders e palestras referente ao tema 
Respiração Oral.
Local de realização: FCE
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 01/07/2016 
Término: 30/06/2017
Coordenação: Melissa Nara de Carvalho Picinato Pirola

FONOAUDIOLOGIA NA PROMOÇÃO DE SAÚDE

Unidade acadêmica: FCE
Ementa: Promover a comunicação humana e funções orofaciais, a 
qualidade da saúde e da vida em ações e/ou campanhas globais ou 
específicas; proporcionar a interação entre a Instituição de Ensino, 
Instituições de Saúde e Comunidade. Organizar e realizar atividades de 
promoção e prevenção da saúde fonoaudiológica em relação a Atenção a 
Disfagia; dia mundial da Voz; conscientização sobre o Ruído; Aleitamento 
Materno; atenção a Respiração Oral; atenção a gagueira e combate a 
Surdez  nos próximos dois anos.
Local de realização: Serviços de Saúde e Educação; parques, centros 
comunitários, institutos de longa permanência
Tipo de ação: Programa
Área temática: Saúde
Início: 31/03/2015
Término: 01/04/2017 
Coordenação: Cristina Lemos Barbosa Furia
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FORMAÇÃO DE FORMADORES SOBRE A POLÍTICA NACIONAL 
DE SAÚDE INTEGRAL DE LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, 
TRAVESTIS E TRANSEXUAIS. 

Unidade acadêmica: FS/DSC 
Ementa: Este projeto visa trazer as discussões atuais sobre gênero 
e sexualidade e sua relação com a saúde para dentro da academia, 
integrando diversos atores sociais através do encontro entre graduandos, 
professores, gestores e movimentos sociais para a construção de novos 
conhecimentos.
Local de realização: ECOS - Lab de Educação, informação e Comunicação 
em Saúde.
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 01/08/2016 
Término: 01/09/2018
Coordenação: Ana Valéria Machado Mendonça

GESCARDIONUT - GRUPO DE ESTUDO EM SAÚDE 
CARDIOVASCULAR E NUTRICIONAL 

Unidade acadêmica: FCE 
Ementa: A nutrição tem papel primordial na promoção, manutenção 
e recuperação da saúde, sendo fundamental o preparo adequado dos 
profissionais de saúde em relação ao assunto. Esta proposta tem como 
objetivo aplicar métodos que permitam a problematização de questões 
alimentares em alunos de graduação da área de saúde a partir da avaliação 
do seu estado nutricional. As estratégias de promoção de mudança dos 
hábitos alimentares incluirão o Guia Alimentar para População Brasileira 
(MS) e mídia social.
Local de realização: FCE
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 03/08/2015
Término: 30/07/2017
Coordenação: Kelb Bousquet Santos
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INTERVENÇÃO CLÍNICA E PSICOSSOCIAL  
NO CONTEXTO DE SAÚDE MENTAL

Unidade acadêmica: IP/DPC
Ementa: Este projeto visa promover a experiência da atuação no contexto 
de saúde mental considerando as diferentes práticas de intervenções da 
psicologia clínica no contexto institucional da atenção psicossocial. Busca-
se o aprimoramento teórico e o desenvolvimento de habilidades práticas 
clínicas institucionais que contemple as especificidades do pensamento e 
da prática clínica nesse contexto, bem como, seus aspectos ético-filosóficos 
e políticos.
Local de realização: CAEP/UnB e CAPS-Paranoá 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 10/12/2015 
Término: 11/12/2017
Coordenação: Deise Matos do Amparo

INVESTIGAÇÃO E TRATAMENTO DOS SINTOMAS DO TRATO 
URINÁRIO INFERIOR EM PESSOAS COM SíNDROME DE DOWN 

Unidade acadêmica: FCE 
Ementa: O projeto visa auxiliar a formação crítica do aluno, por meio de 
uma vivência prática dos atendimentos fisioterapêuticos nas disfunções do 
trato urinário inferior em pessoas com Síndrome de Down (SD). Tem como 
público alvo, homens, mulheres e crianças com SD, usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS), residentes no Distrito Federal e entorno. Tem como 
meta a responsabilidade social por proporcionar a métodos investigativos e 
possibilidade de ações educativas e de reabilitação.
Local de realização: CRISDown - Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 02/05/2016 
Término: 02/05/2018 
Coordenação: Aline Teixeira Alves
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INVESTIGANDO A QUALIDADE HIGIÊNICO-SANITÁRIA 
DAS PREPARAÇÕES OFERTADAS PELOS RESTAURANTES 
UNIVERSITÁRIOS DA UNB 

Unidade acadêmica: FS/NUT 
Ementa: As doenças transmitidas por alimentos (DTA) são consideradas o 
maior problema de saúde pública no mundo contemporâneo pela possível 
abrangência de disseminação devido ao número de refeições realizadas 
fora de casa atualmente. No Brasil, estima-se que os estabelecimentos que 
produzem alimentos sejam responsáveis por mais de 50% dos surtos de 
toxinfecções alimentares de origem bacteriana. Levando em consideração 
que os consumidores atuais estão cada vez mais exigentes com relação à 
sua alimentação.
Local de realização: Restaurantes Universitários (UnB) e estudantes da 
universidade
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 30/09/2015
Término: 30/09/2017 
Coordenação: Verônica Cortez Ginani

JOGANDO CONTRA O PARKINSON

Unidade acadêmica: FCE
Ementa: Projeto propõe ações para integração entre ensino, pesquisa, 
serviços e comunidade explorando os limites ao acesso e as possibilidades 
de ações de reabilitação na região de Ceilândia. O objetivo principal é 
a implementação de ações intervencionistas, preventivas e educativas 
para pacientes com a Doença de Parkinson e seus cuidadores, por equipe 
multiprofissional. Pretende-se, então, estabelecer ambiente para o 
desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão. 
Local de realização: FCE
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 05/10/2015 
Término: 04/10/2017 
Coordenação: Felipe Augusto dos Santos Mendes
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LIGA ACADÊMICA DE CARDIOLOGIA EM ENFERMAGEM 

Unidade acadêmica: FCE 
Ementa: A Liga Acadêmica de Cardiologia em Enfermagem da Faculdade 
de Ceilândia pretende congregar alunos do curso de Enfermagem da 
mesma unidade, visando a integrá-los aos cenários da prática profissional. 
Tem como princípios o conhecimento, a educação e a assistência, como as 
inúmeras ligas acadêmicas criadas em outras universidades do Brasil e do 
mundo.
Local de realização: Centro de Saúde 08 da Ceilândia 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 10/07/2015
Término: 10/07/2017 
Coordenação: Tayse Tâmara da Paixão Duarte

LIGA ACADÊMICA DE FERIDAS EM ENFERMAGEM 

Unidade acadêmica: FCE 
Ementa: A Liga Acadêmica de Feridas em Enfermagem da Faculdade de 
Ceilândia pretende congregar alunos do curso de Enfermagem da mesma 
unidade, visando a integrá-los aos cenários da prática profissional. Tem 
como princípios o conhecimento, a educação e a assistência, como as 
inúmeras ligas acadêmicas criadas em outras universidades do Brasil e do 
mundo 
Local de realização: FCE 
Tipo de ação: Programa
Área temática: Saúde
Início: 02/06/2016 
Término: 02/05/2018
Coordenação: Michelle Zampieri Ipolito
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LIGA ACADÊMICA DE FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR-UnB

Unidade acadêmica: FCE
Ementa: A liga acadêmica de Fisioterapia Cardiovascular - UnB trata-se de 
um grupo de estudantes que através da pesquisa e da extensão, pretende 
desenvolver atividades com a comunidade acadêmica e com moradores 
da Ceilândia, em pesquisas epidemiológicas na população de intervenção, 
afim de prevenção e promoção de saúde. De forma que através das 
evidências científicas e das observações culturais e sociais da população, 
podendo apresentar soluções e realização de parcerias com os sistemas de 
saúde local.
Local de realização: Centros de Saúde da Ceilândia
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 02/04/2015
Término: 02/04/2017
Coordenação: Vera Regina Fernandes da Silva Marães

LIGA ACADÊMICA DE FONOAUDIOLOGIA EM EDUCAÇÃO, 
CULTURA E SAÚDE

Unidade acadêmica: FCE
Ementa: Este projeto tem por principal objetivo o enfoque no atendimento 
humanizado e na aprendizagem da relação entre o profissional de saúde e 
o paciente,dando atenção a promoção da saúde e prevenção de agravos. 
Levantará questões importantes nas atualidades da saúde, bem como 
apresentará temas pertinentes a saúde de forma cultural e educacional, 
respeitando gênero e diversidade dos indivíduos. A educação em saúde 
deve criar circunstâncias favoráveis a reflexões em saúde. 
Local de realização: Faculdade de Ceilândia - UnB
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 01/07/2016
Término: 15/07/2017
Coordenação: Cristina Lemos Barbosa Furia
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LIGA ACADÊMICA DE GERONTOLOGIA E GERIATRIA DA 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (LAGGUnB) 

Unidade acadêmica: CEAM 
Ementa: A Liga Acadêmica de Cardiologia em Enfermagem da Faculdade 
de Ceilândia pretende congregar alunos do curso de Enfermagem da mesma 
unidade, visando a integrá-los aos cenários da prática profissional. Tem como 
princípios o conhecimento, a educação e a assistência, como as inúmeras 
ligas acadêmicas criadas em outras universidades do Brasil e do mundo.
Local de realização: FS, FCE, HUB, CEAM, APOSFUB 
Tipo de ação: Programa
Área temática: Saúde
Início: 08/06/2015
Término: 30/06/2017
Coordenação: Andréa Mathes Faustino

LIGA ACADÊMICA DE PEDIATRIA EM SAÚDE -LAPS

Unidade acadêmica: FS/ENF
Ementa: A LAPS permeia a integração do ensino, da pesquisa e da 
extensão em saúde da criança e do adolescente e fortalece a interação 
entre estudantes, profissionais, universidade e comunidade. Congrega 
ações de natureza política, técnica, educativa, científica, cultural e social. 
Tem-se como pressupostos teóricos e filosóficos a atenção humanizada, o 
cuidado integral, culturalmente competente e centrado na família. Adota-se 
a abordagem integrada ao desenvolvimento e às experiências de saúde e 
doença.
Local de realização: Ambulatório de Pediatria e Unidades de Internação 
Pediátrica do Hospital Universitário de Brasília (HUB) e Instituições de 
Ensino, de Saúde e Cuidado Infanto-Juvenil inseridas nas regiões de 
abrangência da Universidade.
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 24/03/2016 
Término: 24/03/2018
Coordenação: Aline Oliveira Silveira
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LIGA ACADÊMICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE DA 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (LASFAC-UnB)
 
Unidade acadêmica: FCE 
Ementa: A Liga Acadêmica da Saúde de Família e Comunidade é composta 
por um grupo de alunos dos cursos de saúde coletiva, medicina, terapia 
ocupacional, psicologia, enfermagem, farmácia, nutrição e educação física 
que possam compor uma equipe multidisciplinar em saúde, devidamente 
vinculados à LASFAC com o objetivo de estudar a Atenção Primária, bem 
como as estratégias de Saúde da Família e Comunidade. É pautada em três 
pilares: Ensino, Pesquisa e Extensão. 
Local de realização: Ceilândia. FCE 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 23/11/2015
Término: 29/12/2017 
Coordenação: Josenaide Engracia dos Santos

LIGA DE HUMANIZAÇÃO DE PARTO E NASCIMENTO - LHPN

Unidade acadêmica: FS 
Ementa: A Liga de Humanização do Parto e Nascimento (LHPN) tem como 
eixo norteador a humanização da assistência obstétrica e neonatal para 
o alcance da Maternidade Segura, por meio da formação de profissionais 
críticos, reflexivos e sensibilizados com o tema. Fundamenta-se nas boas 
práticas em saúde (práticas baseadas em evidências científicas) e na multi/
interdisciplinaridade. 
Local de realização: Faculdade de Ciências da Saúde- FS 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 15/10/2015
Término: 31/10/2017 
Coordenação: Silveria Maria dos Santos
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LIGA DE SIMULAÇÃO EM SAÚDE - LISSA

Unidade acadêmica: FCE
Ementa: Historicamente, o ensino das habilidades de enfermagem sempre 
se apoiou no uso da simulação. Os novos paradigmas da educação e 
da tecnologia permitiram avançar para o conceito de simulação. Essa 
proposta visa a criação de uma Liga de Simulação em Saúde do Curso 
de Enfermagem afim de proporcionar o desenvolvimento e a motivação 
dos seus membros e do corpo acadêmico do curso em enfermagem da 
Faculdade de Ceilândia/Universidade de Brasília através de atividades de 
pesquisa, ensino e extensão.
Local de realização: Faculdade de Ceilândia 
Tipo de ação: Programa
Área temática: Saúde
Início: 02/03/2016 
Término: 11/03/2018 
Coordenação: Marcia Cristina da Silva Magro

LIGA DO RISO DA UNB  

Unidade acadêmica: FS 
Ementa: A proposta de Ação Contínua intitulada Liga do Riso visa favorecer 
ações de humanização do cuidado no ambiente hospitalar proporcionando 
o contato Inter geracional entre acadêmicos de áreas distintas de formação 
com pacientes de várias idades sendo crianças, adultos e idosos, além 
dos acompanhantes destes pacientes do Hospital Universitário de Brasília 
(HUB) por meio do desenvolvimentos de atividades lúdicas, artísticas e 
artesanais durante sua estadia no hospital. 
Local de realização: Unidades de Internação da Clínica Médica e Pediatria 
do HUB
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 10/01/2016
Término: 10/01/2018 
Coordenação: Andréa Mathes Faustino
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MASSAGEM LABORAL NA FEF 

Unidade acadêmica: FEF 
Ementa: Oferecer aos docentes técnicos administrativos e pessoal 
terceirizado que atuam no âmbito da FEF massagem laboral todos 
os dias da semana buscando auxiliar a diminuição do estresse pelo 
descongestionamento e relaxamento da musculatura exigida no trabalho, 
possibilitando melhoria na qualidade de vida e manutenção da saúde.
Local de realização: Faculdade de Educação Física e Centro Olímpico 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 24/08/2016
Término: 24/08/2018
Coordenação: Jose Celi Neto

NÚCLEO DE ESPORTE UNIVERSITÁRIO

Unidade acadêmica: FEF
Ementa: A criação de Núcleos de Esporte Universitário (NEU) tem por 
objetivo fomentar a adesão dos membros da comunidade acadêmica a um 
estilo de vida ativo, com a prática regular de atividades esportivas, sem 
restrições à participação. Serão oferecidas atividades ligadas aos esportes 
representativos, tais como: atletismo, basquetebol, futebol society, futsal, 
handebol e voleibol. A proposta inicialmente prevê parceria entre a FEF e a 
AAAUnB. O NEU funcionará nas dependências do Centro Olímpico da UnB.
Local de realização: As atividades serão desenvolvidas nos espaços 
esportivos do Centro Olímpico da UnB. 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 08/08/2016 
Término: 29/12/2017 
Coordenação: Andre Luiz Teixeira Reis
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O LÚDICO NO AMBIENTE HOSPITALAR

Unidade acadêmica: FCE
Ementa: O projeto tem como objetivo utilizar a arte do Teatro Clown 
na assistência à criança e ao adolescente hospitalizado, incluindo seus 
familiares e equipe de saúde. Para tanto, os clowns buscam na música, 
no teatro, na dança, na mágica, na mímica, entre outras, recursos para 
estimular o riso e a alegria no ambiente hospitalar. O projeto tem sua 
fundamentação na metodologia proposta pelos “Doutores da Alegria” 
somada aos conhecimentos das disciplinas Enfermagem Pediátrica. 
Local de realização: Hospital Regional de Ceilândia
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 10/04/2016
Término: 01/08/2017
Coordenação: Laiane Medeiros Ribeiro

OBSERVATÓRIO DE ALIMENTOS E ALIMENTAÇÃO 

Unidade acadêmica: FS/NUT 
Ementa: O papel da promoção da saúde, incluindo a educação nutricional, 
como estratégia no combate às doenças é essencial, e o nutricionista é o 
responsável pela implantação de estratégias de promoção da saúde por 
meio da realização de práticas educativas. Assim, o objetivo deste projeto é 
avaliar as relações de saúde, trabalho e meio ambiente dos trabalhadores 
e usuários de UANs e Analisar Unidades de Alimentação e Nutrição e suas 
relações com o homem e meio ambiente. 
Local de realização: Unidades de Alimentação e Nutrição, laboratório de 
técnica dietética, hospitais.
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 04/08/2015 
Término: 04/08/2017
Coordenação: Rita de Cassia Coelho de Almeida Akutsu
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OBSEVATÓRIO DA POLÍTICA NACIONAL  
DE SAÚDE INTEGRAL LGBT NO SUS

Unidade acadêmica: FD/DSC 
Ementa: Esse projeto visa apoiar a implantação do Observatório da Política 
Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais (LGBT), no Sistema Único de Saúde (SUS), no que diz respeito 
à organização de três linhas de ações. 
Local de realização: ECOS - Lab de Educação, informação  
e Comunicação em Saúde.
Tipo de ação: Programa
Área temática: Saúde
Início: 01/08/2016
Término: 01/09/2018 
Coordenação: Ana Valéria Machado Mendonça

OFICINAS ESPORTIVAS 

Unidade acadêmica: FEF 
Ementa: Oferecer à comunidade um programa de atividades esportivas 
pedagogicamente orientado por princípios recreativos e culturais, voltado 
às necessidades bio-pisico-sociais de crianças e adolescentes de 6 a 11 
anos de idade. Criar um espaço de atuação interdisciplinar que reúna os 
professores ligados à formação didático-metodológica e oportunize aos 
alunos a vivência de uma experiência de ensino concreta. Aplicar e renovar 
conhecimentos e tecnologias educacionais relacionadas com a Educação 
Física.
Local de realização: Centro Olímpico da FEF
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 01/06/2015
Término: 01/06/2017
Coordenação: Luiz Cezar dos Santos
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ONCOFITNESS 

Ementa: O programa Oncofitness visa oferecer exercícios físicos assistidos 
a pessoas diagnosticadas com câncer de mama e atendidas pelo SUS 
no DF. O foco das ações desenvolvidas será o indivíduo acometido e a 
valorização de sua qualidade de vida. Deste modo, a valorização pessoal, 
o equilíbrio psicofisiológico, a manutenção e melhora das capacidades 
físicas, o lazer e a busca do bem-estar, a socialização e a saúde são 
objetivos que deverão ser 
alcançados por meio da prática de exercícios físicos.
Local de realização: Faculdade de Educação Física da UnB 
Tipo de ação: Programa
Área temática: Saúde
Início: 09/11/2015
Término: 09/11/2017
Coordenação: Ricardo Jaco de Oliveira

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA MÃE ADOLESCENTE PRIMÍPARA 
E O PADRÃO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO BEBÊ 
NO PRIMEIRO ANO DE VIDA NA DEMANDA DO HUB

Unidade acadêmica: FM
Ementa: Este projeto enfoca a gravidez na adolescência, problemática 
que vem assumindo proporções crescentes e significativas na sociedade 
atual, repercutindo na saúde, educação e independência financeira dessas 
mães. Com o projeto é realizado a prevenção da segunda gravidez e o 
acompanhamento das mães e seu filho no ambulatório de Crescimento 
e Desenvolvimento do HUB, por meio de entrevistas, análise do perfil 
epidemiológico, reuniões de acolhimento e consultas pediátricas. 
Local de realização: HUB 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 16/05/2016 
Término: 15/05/2017 
Coordenação: Marilucia Richa de Almeida Picanco
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PRÁTICA AVANÇADA DE ENFERMAGEM EM UROPEDIATRIA

Unidade acadêmica: FS/ENF
Ementa: Trata-se de um projeto de extensão de ação contínua (PEAC) 
a ser desenvolvido em conjunto com as equipes dos serviços de Cirurgia 
Pediátrica e Nefrologia Pediátrica do Hospital Universitário de Brasília 
(HUB). Este projeto tem como objetivo principal prover um cuidado de 
enfermagem especializado para a população pediátrica acometida por 
disfunções miccionais, atuando tanto no âmbito de educação à saúde 
quanto na assistência e na reabilitação em saúde. 
Local de realização: Ambulatório de Cirurgia Pediátrica e Unidades 
Pediátricas do Hospital Universitário de Brasília(HUB).
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 07/05/2015
Término: 10/04/2017 
Coordenação: Gisele Martins e Simone Batista da Costa

PRÁTICAS MÉDICAS INDÍGENAS E O SUBSISTEMA DE ATENÇÃO 
À SAUDE INDÍGENA: AÇÕES NA CASAI-DF 

Unidade acadêmica: FCE
Ementa: Este projeto de extensão é uma demanda da Secretaria Especial 
de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. A proposta é realizar ações de 
extensão com os pacientes e acompanhantes indígenas, localizados na 
Casa de Saúde Indígena do DF (CASAI). Para tanto, pretende-se, por meio 
de rodas de conversas e oficinas, compartilhar as experiências vividas nas 
diversas comunidades dos indígenas que se encontram na CASAI. Além 
disso, pretende-se refletir sobre o atendimento indígena no espaço urbano. 
Local de realização: Casa de Saude Indígena do DF 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 10/06/2015 
Término: 10/06/2017 
Coordenação: Silvia Maria Ferreira Guimarães
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PREVENINDO E TRATANDO OS DISTÚRBIOS  
MICCIONAIS E EVACUATÓRIOS 

Unidade acadêmica: FCE 
Ementa: O projeto - Prevenindo e Tratando os Distúrbios Miccionais e 
Evacuatórios - visa auxiliar a formação crítica do aluno, por meio de uma 
vivência prática dos atendimentos fisioterapêuticos nas disfunções pélvicas. 
Tem como público alvo os grupos sociais populares de idosos de ambos os 
sexos, usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), residentes na Região 
Administrativa de Ceilândia - DF. Tem como meta a responsabilidade social 
por proporcionar a possibilidade de ações educativas e de reabilitação. 
Local de realização: Centro de Saúde 4 de Ceilândia
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 18/04/2016 
Término: 18/04/2018
Coordenação: Aline Teixeira Alves

PROGRAMA DE DIABETES MELITTUS DO HUB

Unidade acadêmica: FCS 
Ementa: A educação apresenta papel fundamental na abordagem do 
paciente portador de diabetes mellitus. A proposta deste projeto é instituir 
atividades educativas de caráter multidisciplinar voltadas aos pacientes 
acompanhados no HUB e adaptadas às recomendações da American 
Diabetes Association (ADA), no Grupo de Diabetes do Hospital Universitário 
de Brasília, com a participação de docentes e discentes das Áreas de 
Medicina, Nutrição e Farmácia.
Local de realização: HUB 
Tipo de ação: Programa
Área temática: Saúde
Início: 27/11/2015 
Término: 24/11/2017 
Coordenação: Angélica Amorim Amato
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PROGRAMA DE SAÚDE AUDITIVA  
NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA

Unidade acadêmica: FCE 
Ementa: Levantamento, planejamento e execução de ações que norteiam o 
serviço de saúde auditiva existente seguindo o plano diretor do hospital e as 
diretrizes do Ministério da Saúde. Capacitação dos profissionais e definição 
de protocolos, fluxogramas e atendimento em equipe multiprofissional. O 
programa contará com a participação dos docentes e discentes do curso 
de fonoaudiologia, equipe de Fonoaudiologia e equipes afins da Instituição, 
consolidando a fonoaudiologia na equipe da reabilitação.
Local de realização: Hospital Universitário de Brasília
Tipo de ação: Programa
Área temática: Saúde
Início: 30/03/2015 
Término: 01/04/2017
Coordenaçção: Isabella Monteiro de Castro Silva

PROJETO BOAS VIBRAÇÕES

Unidade acadêmica: FEF
Ementa: O Projeto Boas Vibrações, vinculado ao Programa Oncofitness, 
visa a promoção de atividades físicas tais como Yoga, Tai chi chuan, 
meditação e terapia Reiki, que buscam unir corpo e mente, a fim de 
promover saúde, qualidade de vida e atenuar efeitos colaterais do 
tratamento oncológico O foco das ações desenvolvidas será a valorização 
pessoal, o equilíbrio psicofisiológico, a manutenção e melhora das 
capacidades físicas, o lazer e a busca do bemestar, a socialização e a 
saúde. 
Local de realização: Faculdade de Educação Física da UnB
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 04/01/2016
Término: 04/01/2017 
Coordenação: Ricardo Jaco de Oliveira
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PROJETO CARROCEIRO

Unidade acadêmica: FAV
Ementa: Atendimento clínico, cirúrgico e higiênico-sanitário dos equídeos 
de tração do DF e Entorno objetivando a melhoria do estado sanitário e 
orientações sobre manejo, alimentação e bem-estar animal. 
Local de realização: Distrito Federal e Entorno
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 10/03/2015
Término: 09/03/2017 
Coordenação: Jose Renato Junqueira Borges

PROJETO CUIDAR - INICIATIVA EM PROMOÇÃO  
DE SAÚDE EM CÂNCER

Unidade acadêmica: FEF 
Ementa: O presente projeto visa o acompanhamento da qualidade de vida 
mulheres diagnosticadas com câncer de mama tratadas no Distrito Federal, 
através de exames e diagnósticos dos hábitos de vida e da composição 
corporal. Com o intuito de melhor entender os hábitos de vida desta 
população para futuramente propor intervenções em saúde e desenvolver 
práticas educativas em saúde. 
Local de realização: Faculdade de Educação Física - UnB 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 01/12/2015 
Término: 01/12/2017
Coordenação: Ricardo Jaco de Oliveira
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PROJETO DE ACOLHIMENTO NA REGIONAL DE SAÚDE 
CEILANDIA: UNIVERSITÁRIO QUE ACOLHE 

Unidade acadêmica: FCE 
Ementa: Este projeto objetiva apoiar o processo de implantação da 
humanização no contexto do SUS/DF, por meio do acolhimento, como 
ferramenta de práticas inclusivas de saúde. O acolhimento vem ganhando 
importância crescente e, busca recontextualizar as questões do acesso e 
recepção dos usuários aos serviços. A dificuldade do acesso tem levado a 
população a utilizar urgência e emergência, como porta de entrada ao SUS. 
A Política de Humanização é uma iniciativa que visa a superação desta 
situação. 
Local de realização: Regional de Saúde da Ceilandia - Hospital Regional 
da Ceilândia e no Campus UnB Ceilândia. 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 16/03/2015
Término: 16/03/2017 
Coordenação: Cris Renata Grou Volpe

PROJETO DE EXTENSÃO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE 
BRASÍLIA

Unidade acadêmica: FM
Ementa: Serão apresentadas palestras a respeito de aleitamento materno, 
planejamento familiar, prevenção do câncer de mama e colo uterino, 
prevenção das DSTs.
Local de realização: Maternidade e pacientes do ambulatório do HUB
TTipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 16/08/2016 
Término: 15/08/2018 
Coordenação: Salete da Silva Rios
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PROJETO ESCOLA DE AVÓS E OFICINAS DE QUEDAS: 
APRENDER PARA PREVENIR

Unidade acadêmica: FCE 
Ementa: O envelhecimento acarreta alterações estruturais e funcionais 
no organismo, que predispõem ao surgimento de doenças crônico-
degenerativas, à redução da capacidade funcional e ao aumento do risco 
de quedas. Com o intuito de prevenir quedas e outros desfechos adversos 
na saúde dos idosos, o projeto - Escola de Avós e Oficina de Quedas: 
aprender para prevenir - propõe ações em saúde: atividades educativas, 
rastreamento de idosos em risco de quedas e fragilidade, programa de 
exercícios terapêuticos.
Local de realização: Corpo de Bombeiros de Ceilândia e Hospital Regional 
de Ceilândia 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 05/03/2016 
Término: 05/03/2018 
Coordenação: Patrícia Azevedo Garcia

PROJETO RADIO WEB NAS ESCOLAS 

Unidade acadêmica: FS/DSC 
Ementa: A proposta desta nova atividade de extensão é proporcionar novos 
conhecimentos para os participantes que se interessam pelo dialogo, não 
só trazendo dinamismo ao aprendizado, mas também a possibilidade de 
sintetizar o conhecimento por meio da produção audiovisual em sua práxis 
cotidiana. 
Local de realização: ECOS - Lab de Educação, informação e Comunicação 
em Saúde.
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 01/08/2016
Término: 31/08/2017
Coordenação: Ana Valéria Machado Mendonça
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PROJETO VIDADES PARALELAS- TRABALHADOR 

Unidade acadêmica: FCS/DSC 
Ementa: Revelar e visibilizar o cotidiano de vida, cultura e trabalho dos 
trabalhadores (formais e informais) a partir do olhar dos próprios sujeitos, 
por meio de processos de formação em cultura digital e articulação de redes 
sociais para fortalecimento da promoção da saúde, cultura e participação 
social na construção de políticas públicas.
Local de realização: UnB, 04 estados do Brasil e Centre ABC na França
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 19/08/2015 
Término: 18/08/2017 
Coordenação: Maria da Graça Luderitz Hoefel

PROJETO VIDAS PARALELAS CAMPO

Unidade acadêmica: FCS/DSC
Ementa: O Projeto Vidas Paralelas (PVP) Campo constitui um 
desmembramento do Projeto Vidas Paralelas (PVP), nascido em 2008 
enquanto uma parceria entre o Ministério da Saúde, Ministério da 
Cultura, Universidade de Brasília e Rede Escola Continental em Saúde do 
Trabalhador. O Projeto Vidas Paralelas (PVP) Campo busca dar visibilidade 
- sob a ótica dos povos do campo - aos conflitos socioambientais existentes 
em comunidades rurais distribuídas em todo o território nacional e 
fortalecer o combate aos ag comunidades rurais distribuídas em todo o 
território nacional.
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 19/08/2015 
Término: 18/08/2017 
Coordenação: Maria da Graça Luderitz Hoefel
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PROJETO VIDAS PARALELAS INDÍGENAS 

Unidade acadêmica: FCS/DSC 
Ementa: O Projeto Vidas Paralelas Indígena (PVPI) busca revelar e 
visibilizar o cotidiano de vida, cultura e trabalho dos povos indígenas a 
partir do olhar dos próprios sujeitos, por meio de processos de formação 
em cultura digital e articulação de redes sociais para fortalecimento da 
promoção da saúde, cultura e participação social na construção de políticas 
públicas. Para tanto, busca também promover a criação de espaços sócio-
culturais que viabilizem a continuidade utônoma das ações e a construção 
d UnB e aldeias indígenas distribuídas em território nacional 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 19/08/2015 
Término: 18/08/2017
Coordenação: Maria da Graça Luderitz Hoefel

PROMOÇÃO DE PRÁTICAS SAUDÁVEIS COM OS IDOSOS DE 
CENTRO DE SAÚDE 09 DE CEILÂNDIA 

Unidade acadêmica: FCE 
Ementa: Este projeto tem como objetivo a promoção de práticas saudáveis 
na população idosa que pertence a área de referência do Centro de Saúde 
09 de Ceilândia - DF. A estratégia a ser utilizada é de trabalho em grupo 
como base para a promoção da saúde, prevenção de doenças e estímulo 
do processo de envelhecimento saudável e ativo, por meio de palestras, 
campanhas e atividades culturais. 
Local de realização: As atividades serão desenvolvidas por discentes e 
docentes do curso de enfermagem da UnB - Faculdade de Ceilândia. Sala 
de Reuniões do Centro de Saúde 09 de Ceilândia.
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 21/05/2016 
Término: 21/05/2018 J
Coordenação: Anaina Meirelles Sousa
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QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA O 
ATENDIMENTO DA PARADA CARDIORRESPITATÓRIA A NÍVEL 
AMBULATORIAL 

Unidade acadêmica: FCE 
Ementa: Para garantir um bom atendimento e atenuar as deficiências e 
diferenças no atendimento prestado a vítimas em situações de emergência 
faz-se necessário, além do treinamento da equipe multiprofissional, a 
padronização dos carros de emergência por meio de protocolos baseados em 
conhecimentos e experiências da saúde baseada em evidências. Busca-se 
neste projeto criar protocolo operacional padrão do carro de parada cardíaca, 
validá-lo e capacitar os enfermeiros dos Centros de Saúde de Ceilândia.
Local de realização: Unidades Básicas de Saúde da Ceilândia
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 01/07/2015
Término: 01/06/2017
Coordenção: Josiane Maria Oliveira de Souza

REABILITAÇÃO PROTÉTICA DE PACIENTES  
COM DEFEITOS MAXILOFACIAIS

Unidade acadêmica: FS/ODT 
Ementa: O desenvolvimento de novas técnicas de tratamento do câncer 
permitiu que a sobrevida dos pacientes fosse maior, e que estes lidem por 
mais tempo com as seqüelas do tratamento. O tratamento das neoplasias 
malignas pode envolver cirurgia excisional, o que acarreta o surgimento de 
seqüelas físicas muito importantes. O objetivo deste projeto é desenvolver 
um programa de reabilitação maxilofacial para a população com defeitos 
em região de cabeça e pescoço.
Local de realização: Clínica de Ensino de Graduação, Divisão de 
Odontologia do Hospital Universitário de Brasília 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 12/08/2016 
Término: 11/08/2018 
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Coordenação: Aline Ursula Rocha Fernandes
REANIMANDO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Unidade acadêmica: FCE 
Ementa: Projeto de capacitação de profissionais de enfermagem que 
incorpora a educação em prevenção primária (detecção e modificação dos 
fatores de risco para doenças cardiovasculares) e reconhecimento dos 
sinais de um evento cardiopulmonar iminente, bem como educação sobre 
prevenção de mortes evitáveis. Além disso, visa construção de cartilha 
com orientações sistematizadas para atendimento do indivíduo em parada 
cardiorrespiratória para profissionais de enfermagem . 
Local de realização: Centros de Saúde da Ceilândia
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 10/08/2016
Término: 10/08/2018 
Coordenação: Marcia Cristina da Silva Magro

REDE RARAS - OBSERVATÓRIO DE DOENÇAS RARAS 

Unidade acadêmica: FSC/DSC 
Ementa: Trata-se de projeto de construção e manutenção do portal Rede 
Raras em apoio às Pessoas com doenças raras, como uma das atividades 
do Observatório de Doenças Raras da UnB, tendo por meta coordenar a 
informação técnico-científica sobre o tema, assim como congregar as 
associações de pacientes e entidades governamentais em comunidades 
virtuais em rede colaborativa virtual aberta e baseada em software livre. 
Local de realização: Cátedra UNESCO de Bioética
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 15/08/2015
Término: 17/08/2017
Coordenação: Natan Monsores de Sá
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REMÉDIOS, O QUE FAZER? COMO FAZER? 

Unidade acadêmica: FCE 
Ementa: O alto consumo de medicamentos pela população justifica-se 
pela influência que os mesmos exercem sobre as opções de tratamento, 
em quase todas as esferas de atenção à saúde. A utilização inadequada e 
a automedicação sem orientação, especialmente nas comunidades mais 
carentes, constituem um sério problema de saúde pública. Esse projeto 
de extensão pretende promover ações de educação e orientação do uso 
adequado e racional dos medicamentos e outros nas comunidades que 
são assistidas pela UnB Centros de Saúde, Praças públicas, Campi UnB, 
Centros Comunitários etc.
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 01/06/2015 
Término: 31/05/2017 
Coordenaão: Camila Alves Areda

RODA DE CONVERSA E DEBATE  
SOBRE O AMBIENTE UNIVERSITÁRIO

Unidade acadêmica: FCE
Ementa: A vida acadêmica no ensino superior difere das vivências e 
exigências do ensino médio, por isso muitos estudantes, no primeiro 
contato com a universidade, sofrem o impacto dessas mudanças em seu 
cotidiano. Estre projeto acolher os estudantes da Universidade de Brasília 
- UnB, buscando proporcionar um espaço de vivências seja um espaço 
saudável e de vivências do seu contexto acadêmico. 
Local de realização: Faculdade de Ceilândia
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 06/06/2016 
Término: 06/06/2017 
Coordenação: Daniela da Silva Rodrigues
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RODAS E DANÇAS 

Unidade acadêmica: FEF 
Ementa: O projeto visa a implementação de atividades relacionadas a 
expressão corporal e a dança com indivíduos de 18 a 50 anos de ambos 
os sexos, que utilizam cadeiras de rodas. As atividades ocorrerão duas 
vezes por semana com 60 minutos cada. Tem como objetivo a construção 
de espaços interativos, expressivos e criativos com a participação efetiva 
do grupo no processo de construção das atividades. O projeto baseia-se 
na relação dos processos expressivos para a promoção da socialização e 
autonomia. 
Local de realização: Sala 18 (dança) - Centro Olímpico da Faculdade de 
Educação da UnB 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 05/05/2016
Término:  06/05/2018 
Coordenação: Alice Maria Corrêa Medina

SAÚDE COLETIVA EM DIÁLOGOS 

Unidade acadêmica: FCE
Ementa: O projeto ‘’Saúde Coletiva em Diálogos’’, junto com a UnB-TV, visa 
dialogar com os profissionais de saúde coletiva, em especial os sanitaristas 
formados e em atuação, tanto no Brasil como no exterior, com o intuito 
de compreender o percurso, as expectativas e o mercado de trabalho 
destes profissionais. A realidade da saúde no Brasil nos mostra que é 
preciso a compreensão mais ampla de abordagens que possam levar ao 
desenvolvimento e melhoria do sistema de saúde no sentido amplo, e neste 
aspecto UnB TV e Campus Ceilândia 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 20/12/2015 
Término: 20/12/2017 
Coordenação: Miguel Angelo Montagner
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SAÚDE EM CASA 

Unidade acadêmica: FCE
Ementa: Este programa de extensão será realizado em  
parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal,  
por meio dos Núcleos Regionais de Atenção Domiciliar das regiões Leste. 
Tem como objeto a qualidade da assistência domiciliar desempenhada 
por este núcleo especificamente e pretende participar ativamente 
das atividades da equipe e complementar estas com informações e 
capacitações aos profissionais de saúde, aos cuidadores, familiares e 
pacientes atendidos pelo Programa de Atenção Domil.
Local de realização: Núcleos Regionais de Atenção Domiciliar da Região 
de Saúde Leste do Distrito Federal 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde 
Início: 01/09/2016
Término: 01/09/2018 
Coordenação: Diane Maria Scherer Kuhn Lago

SAÚDE FONOAUDIOLÓGICA: FONO EM FOCO

Unidade acadêmica: FCE
Ementa: Construção de um blog Fono em Foco do programa 
Fonoaudiologia na Promoção da Saúde, para divulgar as ações de 
prevenção e promoção à atenção a disfagia, dia mundial da voz, 
conscientização sobre o ruído, aleitamento materno, atenção a respiração 
oral, atenção a gagueira e linguagem; dia do idoso e atenção a surdez. Bem 
como o blog tem como objetivo aprimorar os conhecimentos dos alunos 
participantes, profissionais da saúde e educação, comunidade acadêmica e 
usuários em geral. 
Local de realização:Mídia eletronica BLOG 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 01/07/2015 
Término: 01/04/2017 
Coordenação: Cristina Lemos Barbosa Furia
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SAÚDE INTEGRAL EM FAMÍLIAS  
CARENTES DO DISTRITO FEDERAL 

Unidade acadêmica: FM 
Ementa: O Projeto se propõe a fazer Educação e Promoção de Saúde 
em famílias carentes do DF (Santa Maria (Porto Rico), Recanto das Emas 
(Quadras:509-510 e 511) Estrutural (na Invasão de Santa Luzia), Itapoã e 
Ceilândia (Sol Nascente) e Prevenção de Doenças Crônicas e Infecciosas. 
Participam alunos de graduação e de pós graduação de vários cursos da 
UnB: Nutrição, Medicina, Odontologia, Farmácia, Agronomia, Biologia, 
Letras, Pedagogia, Psicologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia 
Ocupacional. 
Local de realização: Recanto das Emas, Santa Maria (Porto Rico), 
Estrutural (Santa Luzia), Itapoã, Ceilândia (Sol Nascente).
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 15/05/2016 
Término: 04/12/2018 
Coordenação: Lenora Gandolfi

SAÚDE PARA QUEM TRABALHA COM SAÚDE:  
PROGRAMAS DE ATENÇÃO VOLTADOS PARA OS 
TRABALHADORES DE SAÚDE REGIONAL 

Unidade acadêmica: FCE 
Ementa: O objetivo do presente projeto é implementar ações preventivas 
de promoção da saúde, por meio de intervenções ergonômicas e exercício 
terapêutico no local de trabalho, com o intuito de melhorar a qualidade 
de vida de trabalhadores da área da saúde da Regional da Ceilândia. 
Serão realizados procedimentos de análise ergonômica e, com base nos 
resultados, serão adotadas medidas tais como: atividades em grupo, 
cinesioterapia laboral, orientações gerais de saúde, reeducação postural.
Local de realização: Centro de Saúde n.3, Ceilândia. 
Tipo de ação: Projeto
Área temátia: Saúde
Início: 01/08/2015
Término: 31/08/2017
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Coordenação: Rodrigo Luiz Carregaro
SEMANA DA SAÚDE, GÊNERO E SEXUALIDADE

Unidade acadêmica: FS/DSC
Ementa: Este projeto visa trazer as discussões atuais sobre gênero 
e sexualidade e sua relação com a saúde para dentro da academia, 
integrando diversos atores sociais através do encontro entre graduandos, 
professores, gestores e movimentos sociais para a construção de novos 
conhecimentos.
Local de realização: ECOS - Lab de Educação, informação e Comunicação 
em Saúde.
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 01/08/2016 
Término: 01/09/2018 
Coordenação: Ana Valéria Machado Mendonça

SERVIÇO AMBULATORIAL DE  
ENFERMAGEM EM ESTOMATERAPIA

Unidade acadêmica: FS/ENF
Ementa: O PEAC - Serviço Ambulatorial de Enfermagem em Estomaterapia 
- SAEE -, é desenvolvido no Ambulatório do Hospital Universitário de 
Brasília. Tem como objetivo atender pessoas com estomias, feridas e 
incontinências urinária e anal, e oferecer uma atenção interdisciplinar 
humanizada, com ênfase na promoção do cuidado para promoção de 
saúde. O projeto permite ampla integração do serviço, comunidade, 
ensino e extensão, proporcionando aos extensionistas aprofundar seus 
conhecimentos em estomaterapia.
Local de realização: Hospital Universitário de Brasília
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde 
Início: 23/12/2015
Término: 22/12/2017
Coordenação: Ivone Kamada
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SERVIÇO OFTALMOLOGIA VETERINÁRIA 

Unidade acadêmica: FAV 
Ementa: O projeto atende a comunidade do DF e entorno e Médicos 
Veterinários que necessitem auxílio na conduta de seus casos clínico-
cirúrgicos, bem como auxílio diagnóstico. Objetiva-se fomentar a extensão 
dentro da universidade e fornecer um atendimento diferenciado e de 
qualidade aos animais da comunidade. Pretende-se, com a casuística 
deste serviço, contribuir com o ensino teórico e prático das disciplinas 
profissionalizantes do curso de graduação em Medicina Veterinária da UnB 
e a pesquisa. 
Local de realização: Hospital Veterinário da FAV 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 01/06/2016 
Término: 01/06/2018
Coordenação: Paula Diniz Galera

TERAPEUTAS POPULARES NO DF E REGIÃO DO ENTORNO: 
DIÁLOGO ENTRE SABERES E PRÁTICAS

Unidade acadêmica: FCE
Ementa: Nas cidades do Distrito Federal e seu entorno encontram-se 
em plena atividade parteiras, rezadeiras, benzedeiras, raizeiros, entre 
outros, atuando com um universo de pessoas que não se satisfazem com 
a exclusividade dos modos de operação da biomedicina. A proposta deste 
projeto é mapear os terapeutas populares que atuam nas cidades do 
DF e seu entorno e discutir sobre a importâcia de seus ofícios nas redes de 
cuidado locais e sua complementaridade com o sistema oficial de saúde. 
Local de realização: Faculdade da Ceilândia - UnB 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 22/06/2015
Término: 22/06/2017 
Coordenação: Silvia Maria Ferreira Guimaraes
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TÔ CLICANDO

Unidade acadêmica: FCE
Ementa: O objetivo: promover a inclusão digital e social do idoso.
Metodologia: oficina de informática, oficina de memória, oficina de 
fotografia, oficina de atividades manuais, acesso à internet e ações de 
promoção de saúde. Serão utilizados instrumentos para avaliação e 
acompanhamento das atividades desenvolvidas. 
Local de realização: Lar dos Velhinhos - Taguatinga
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 01/10/2015
Término: 30/11/2017 
Coordenação: Katia Vanessa Pinto de Meneses

TÓPICOS AVANÇADOS EM TRAUMA

Unidade acadêmica: FM
Ementa: Trata-se de atividade prática no Centro de Trauma do HBDF, sob a 
chancela do Dr. Rodrigo C. Belém, médico assistente do serviço e diretor do 
SAMU-DF. Os alunos participantes deverão acompanhar os atendimentos 
e procedimentos, sempre supervisionados pelos médicos assistentes 
(residentes e staffs) da instituição. Podem ainda ser solicitados a realizar 
procedimentos da rotina do serviço, sempre sob supervisão direta. Deverão 
ainda apresentar os casos vistos nas reuniões semanais da Liga de Trauma. 
Local de realização: Hospital de Base do Distrito Federal
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 28/03/2015 
Término: 02/03/2017
Coordenação: João Batista de Sousa
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TRATAMENTO PERIODONTAL EM PACIENTES PORTADORES DE 
DIABETES MELLITUS TIPO 1 E 2

Ementa: Clínica de Odontologia UnB
Unidade acadêmica: FS/ODT
Local de realização: Clínica de Odontologia UnB
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 01/04/2015 
Término: 11/03/2017 
Coordenação: Maria do Carmo Machado Guimarães

TRAUMA DENTAL: PREVENÇÃO E TRATAMENTO 

Unidade acadêmica: FS 
Ementa: O Projeto de Extensão e Ação Contínua - Trauma dental: prevenção 
e tratamento foi criado em Julho de 2011 com a finalidade de promover a 
saúde e o bem estar das pessoas acometidas por traumatismos dentários, 
através de medidas preventivas e de tratamento das sequelas. Para tal, conta 
com infra-estrutura e equipe altamente especializada na realização de ações 
preventivas e de atendimento especializado do público alvo, sem qualquer 
custo e através de uma abordagem multidisciplinar e contínua. 
Local de realização: Hospital Universitário de Brasília e Escolas da rede da 
SES do Distrito Federal 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 02/06/2015
Término: 02/07/2017 
Coordenação: Liliana Vicente Melo de Lucas Rezende
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TREINAMENTO EM PRIMEIROS SOCORROS DE CÃES E GATOS 
PARA A COMUNIDADE DO DF E ENTORNO 

Unidade acadêmica: FAV 
Ementa: O serviço de clínica médica de animais de companhia do hospital 
veterinário da UnB possui uma rotina com grande número de atendimentos 
de casos emergenciais como trauma, sepse, intoxicaçoes e parada cárdio-
cérebropulmonar, entre outros, os quais exigem procedimentos e condutas 
rápidas para salvar a vida do animal. 
Local de realização: Hospital Veterinário FAV-UnB 
Tipo de ação: Projeto
 Área temática: Saúde 
Início: 01/09/2016 
Término: 01/09/2018 
Coordenação: Glaucia Bueno Pereira Neto

UNIDADE DE ATENDIMENTO NUTRICIONAL AO ATLETA 
PARAOLÍMPICO

Unidade acadêmica: FS/NUT 
Ementa: Trata-se de proposta de uma unidade de atendimento nutricional 
ao atleta paraolímpico junto à Universidade de Brasília. O esporte 
paraolímpico brasileiro apresenta crescimento constante, com bom 
desempenho em eventos esportivos continentais e mundiais. O presente 
projeto possibilitará acompanhamento nutricional de atletas paraolímpicos 
colaborando com a preparação de equipes para competições regionais, 
nacionais e internacionais incluído os Jogos Paralímpicos.
Local de realização: Núcleo de Nutrição 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 04/07/2016 
Término: 28/02/2017 
Coordenação: Teresa Helena Macedo da Costa
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UNIVERSIDADE DA MATURIDADE (UMA) DO DISTRITO FEDERAL 
BEM ESTAR, SAÚDE E DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 

Unidade acadêmica: FCE 
Ementa: Este projeto tem como objetivo fomentar ações educativas e 
integrativas que possibilitem a ampliação de capacidades e habilidades na 
vida adulta e dos idosos da comunidade com foco na saúde, no direito, no 
esporte, lazer, arte e cultura de maneira a contribuir para o desenvolvimento 
humano e social. Para tanto, serão desenvolvidas atividades no âmbito dos 
módulos propostos pela Universidade da Maturidade além de outras ações 
integrativas com a comunidade interna e externa à Universidade. 
Local de realização: Faculdade da Ceilândia
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 04/05/2015
Término: 03/05/2017
Coordenação: Margo Gomes de Oliveira Karnikowski

VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR: DIAGNÓSTICO 
E ANÁLISE DE ACIDENTES E DOENÇAS DE TRABALHO

Unidade acadêmica: FCE
Ementa: A existência de condições inadequadas nos ambientes de 
trabalho, com exposição de trabalhadores a diversos riscos demonstram 
processos de trabalho inapropriados, o que tem resultado em novas 
formas de adoecimento dos trabalhadores com aumento de acidentes e de 
doenças relacionadas ao trabalho. Este projeto visa ações de vigilância com 
o objetivo promover a prevenção, promoção, saúde e segurança em prol da 
saúde dos trabalhadores. 
Local de realização: Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - DF 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 01/08/2016
Término: 01/08/2017
Coordenação: Daniela da Silva Rodrigues
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VIVA ATIVO - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DISCENTE DO 
CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIO 
FÍSICO PARA PESSOAS COM PARKINSON

Unidade acadêmica: FEF
Ementa: O programa pretende estabelecer um método inovador de 
intervenção social por meio de inovadoras prescrições de exercício físico. 
Dessa forma, proporcionar capacitação dos estudantes de educação física 
para um compromisso social com a Universidade de Brasília, será uma 
exigência do projeto para o empoderamento do conhecimento acadêmico 
e técnico-científico para atendimento desse público que carece de saúde e 
qualidade de vida. Portanto, o projeto tem caráter informativo,  
educativo e social.
Local de realização: Centro Olímpico
Tipo de ação: Programa
Área temática: Saúde
Início: 27/04/2016
Término: 09/11/2017 
Coordenação: Lídia Mara Aguiar Bezerra De Melo

VIVA BEM UNB

Unidade acadêmica: FEF
Ementa: A proposta desta nova atividade de extensão é proporcionar novos 
conhecimentos para os participantes que se interessam pelo dialogo, não 
só trazendo dinamismo ao aprendizado, mas também a possibilidade de 
sintetizar o conhecimento por meio da produção audiovisual em sua práxis 
cotidiana.
Local de realização: Centro Olímpico
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde 
Início: 04/04/2016 
Término: 04/04/2018
Coordenação: Felipe Rodrigues da Costa
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ZOONOSES: APRENDENDO,  
ENSINANDO E CONSTRUINDO SAÚDE

Unidade acadêmica: FAV
Ementa: Nos últimos anos zoonoses (doenças comuns ao homem e os 
animais) ganharam atenção mundial crescente. Para adoção das medidas 
adequadas de controle e prevenção é importante desenvolver o sentido 
de responsabilidade para com a saúde individual e coletiva e, para tanto 
é preciso que os sujeitos recebam e se apropriem de informação, reflitam 
sobre as consequências das suas ações, a responsabilidade de todos 
com o meio ambiente e a complexidade do processo saúde-doença.
Local de realização: Hospital Veterinário da UnB, 
Centro de Zoonoses (DIVAL/SES/DF) 
Tipo de ação: Projeto
Área temática: Saúde
Início: 07/03/2016 
Término: 07/03/2018 
Coordenação: Ligia Maria Cantarino da Costa
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EQUIPE
 

A Diretoria Técnica de Extensão (DTE) articula, apoia 
e gerencia programas e projetos como os Projetos de 
Extensão de Ação Contínua – PEACs propostos pelas 
unidades acadêmicas e demais órgãos da UnB e o Programa 
Institucional de Bolsas de Extensão – PIBEX. Além de lançar 
editais internos de fomento, a DTE responde pela formulação 
de indicadores para a avaliação da produtividade das ações 
extensionistas e a integralização de créditos em Extensão. 
Promove ainda, com base na perspectiva da Comunicação 
Integrada e dentro de estrutura organizacional pioneira, o 
diálogo entre as interfaces comunicacionais, administrativas 
e institucionais nos seus campos de atuação, fomenta e 
organiza as publicações e desenvolve processos e fluxos 
para consolidação do planejamento estratégico e do Plano 
de Desenvolvimento Institucional-PDI do DEX.

Contato
 
Eder Rone
Telefone: 3107-0325

Leocádia Aparecida Chaves
Telefone: 3107-0325

E-mail: dtedex@gmail.com



Saúde

144 145

 COORDENADORES DE EXTENSÃO

Centro de Desenvolvimento Sustentável – UnB
Thomas Ludewigs

Centro de Excelência em Turismo - UnB
Mozart Fazito Rezende Filho

Faculdade de Direito - UnB
Gabriela Garcia Batista Lima
 
Faculdade de Ceilândia - UnB
Vanessa Resende Nogueira Cruvinel

Faculdade de Ciência da Informação - UnB
Darcilene Sena Rezende
 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - UnB
Fátima de Souza Freire
 
Faculdade de Comunicação - UnB
Kátia Maria Belisário

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - UnB
Caio Frederico e Silva
 
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - UnB
Solange da Costa Nogueira

Faculdade de Educação - UnB
Adriana Almeida Sales de Melo

Faculdade de Educação Física - UnB
Alexandre Luiz Gonçalves de Rezende
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Faculdade do Gama - UnB
Josiane do Socorro Aguiar de Souza

Faculdade de Medicina - UnB
Nadjar Nitz Silva Lociks de Araújo
 
Faculdade de Ciências da Saúde -UnB
Maria da Glória Lima
 
Faculdade de Tecnologia - UnB 
Dianne Magalhães Viana
 
Faculdade Planaltina - UnB 
Antônio de Almeida Nobre Júnior
 
Instituto de Ciências Biológicas - UnB 
Carlos Henke de Oliveira
 
Instituto de Ciências Sociais - UnB 
José Antônio Vieira Pimenta
 
Instituto de Artes - UnB 
Márcia Duarte Pinho
 
Instituto de Ciências Exatas - UnB
Wilson Henrique Veneziano
 
Instituto de Física - UnB
Eliane dos Reis

Instituto de Geociências - UnB 
George Sand Leão Araújo de França 
 
Instituto de Ciências Humanas - UnB 
Kênia Augusta Figueiredo
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Instituto de Letras - UnB 
Virgínia Andrea Garrido Meirelles
 
Instituto de Psicologia - UnB 
Eileen Pfeiffer Flores
 
Instituo de Ciências Políticas - UnB 
Terrie Ralph Groth

Instituto de Química - UnB
Daniel Perdigão Nass
 
Instituo de Relações Internacional - UnB 
Thiago Gehre Galvão
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