Calendário institucional

COMITÊ DE INSERÇÃO SOCIAL – CIS/UNIFRAN
PROGRAMAÇÃO 2019

Fevereiro de 2019
ACÃO
Oficina temática
Reunião na OAB/
SP
Reunião na OAB/
SP
Ciclo de Palestra
em PPG-CA
Ciclo de Palestras
em Promoção da
Saúde
Unifeira
Projeto REDE –
ações de
promoção da
saúde com
funcionários da
Unifran

OBJETIVO
Prevenir e orientar sobre violência
infantil

CURSO
PPG-PS e medicina

DATA

Prevenção contra os abusos infantis

PPG-PS

20/02/19

Divulgar a Cultura de Paz

PPG-PS

23/02/19

PPG-CA

Mensal

Promover palestras com os pósgraduandos e residentes para os
graduandos e comunidade veterinária
Divulgar ações da promoção da saúde
para a comunidade acadêmica e
entornos.
Feira de produtos orgânicos da Unifran
Promover capacitação, empoderamento
e bem-estar no ambiente de trabalho por
meio de oficinas de arte, informática,
além da prática de exercícios físicos.

PPG-PS

08/02/19

Contínuo

PPG-PS
PPG-OS, nutrição,
educação física,
ciências da
computação,
arquitetura e artes
visuais.

Quartas-feiras

CURSO
PPG-PS

DATA
06/03/19

Cidade de Ibiraci
PPG-PS

11/03/19

PPG-CA

15/03

Publicidade e
Propaganda

18/03/2019

Contínuo

Março de 2019

ACÃO
OABPalestra/
apresentação

OBJETIVO
Intervenção em proposta de lei- garantir
os direitos infanto-juvenis
Defender os Direitos da Mulheres

Semana da
mulher
Doação de
sangue pelos
ingressantes

Mostrar e reforçar a importância da
mulher na ciência
Evidenciar a importância da doação de
sangue.

Higiene Básica de
Mãos e Alimentos
Estratégias
lúdicas para a
promoção da
saúde na terceira
idade

Curso ICOL

Doação de leite
para Berçário
Dona Nina
Palestra

Colaborar com a assistência oferecida
pela instituição

Publicidade e
Propaganda

26/03/2019

Garantir a Informação e os Direitos da
Mulher
Aleitamento materno - garantir a
amamentação

PPG-PS

26/03/19

PPG-CA

Palestra

PPG-PS
Curso ICOL

PPG-PS

20/3/19
14:00-15:00
23/03 das 09h
às 11h

28/03/19

Palestra “O
impacto das
atividades
humanas na
qualidade de
água” integrada à
Programação da
semana do meio
ambiente
Oficina culinária
em UBS em
comemoração ao
Dia da saúde e
nutrição
Primeira Semana
Interna de
Prevenção de
Acidentes no
Trabalho – SIPAT
da empresa
Flormel

Comemoração do dia Mundial da água

Março

Evento de conscientização em
comemoração ao Dia da saúde e
nutrição

UBS JD. Esmeralda
PPG-PS

Março

Dicas sobre alimentação saudável,
melhora dos hábitos e escolhas
alimentares e trocas inteligentes

PPG-PS

Março

PPG-CA

Mensal

Ciclo de Palestras
em Promoção da
Saúde

Promover palestras com os pósgraduandos e residentes para os
graduandos e comunidade veterinária
Divulgar ações da promoção da saúde
para a comunidade acadêmica e
entornos.

Unifeira

Feira de produtos orgânicos da Unifran

Projeto REDE –
ações de
promoção da
saúde com
funcionários da
Unifran

Promover capacitação, empoderamento
e bem-estar no ambiente de trabalho por
meio de oficinas de arte, informática,
além da prática de exercícios físicos.

Ciclo de Palestra
em PPG-CA

PPG-PS

PPG-PS
PPG-PS

Contínuo

Quartas-feiras

PPG-PS, nutrição,
educação física,
ciências da
computação,
arquitetura e artes
visuais.

Contínuo

CURSO
PPG-PS

DATA
02/abril

PPG-L

08 de abril, das
14h às 17h

PPG-PS e graduação

09/04

PPG-L

10 de abril às 9h

Abril de 2019

ACÃO
Dia Internacional
da Atividade
Física
Cultura,
gastronomia
e
alteridade: como
a
comida
se
transforma
pela
presença do outro

OBJETIVO
Estimular a prática de atividade física na
comunidade acadêmica

Circuito da saúde

Evento de conscientização em
comemoração ao Dia mundial da saúde
Curso ICOL

Vamos
ler
quadrinhos?
Linguagem
e
estética da arte
sequencial
Pastoral do Menor
-Serviço
de
convivência
e
fortalecimento de
vínculos
aeroporto III

Curso ICOL

Autoestima
Crianças e adolescentes entre 7 e 13
anos

PPG-PS
11/04

Cuidados com a
pele e pelos do
cão
Vacinas e
vermífugos:
Quando procurar
o veterinário?
Literatura
e
sociedade:
a
poesia social de
Drummond
e
Armando
de Freitas Filho

Curso ICOL

Carne mal
passada: Posso
contrair doenças?

Curso ICOL

Contribuições
estéticas para a
promoção da
saúde

Curso ICOL

PPG-PS

Palestra direitos
infanto juvenis
Evento
hipertensão:
perigo silencioso
Palestra “Semana
Saúde do
Trabalhador”

Proteger os alunos dos tipos de
violências
Evento de conscientização em
comemoração ao dia mundial de
combate à hipertensão.

PPG-PS

11/4/19
9:00-10:00

PPG-CA

11/4/19
10:00-11:00

Curso ICOL

Curso ICOL

12 de abril
PPG-L
9h às 10h30

PPG-CA
17/4/19
9:0-10:00

Promover a Saúde do Trabalhador

Ciclo de Palestras
em Promoção da
Saúde

Promover palestras com os pósgraduandos e residentes para os
graduandos e comunidade veterinária
Divulgar ações da promoção da saúde
para a comunidade acadêmica e
entornos.

Unifeira

Feira de produtos orgânicos da Unifran

Projeto REDE –
ações de
promoção da
saúde com
funcionários da
Unifran

Promover capacitação, empoderamento
e bem-estar no ambiente de trabalho por
meio de oficinas de arte, informática,
além da prática de exercícios físicos.

Ciclo de Palestra
em PPG-CA

PPG-CA

PPG-PS

PPG-PS

PPG-CA
PPG-PS
PPG-PS

17/04 das 19h
às 21h

24/04/2019
25/abril

30/04/2019

Mensal
Contínuo

Quartas-feiras

PPG-PS, nutrição,
educação física,
ciências da
computação,
arquitetura e artes
visuais.

Contínuo

CURSO
PPG-PS

DATA
01/05

Maio de 2019

ACÃO
Prevenção de
Quedas no Idoso
Pastoral do Menor
-Serviço
de
convivência
e
fortalecimento de
vínculos
aeroporto III
Dia Mundial da
Liberdade de
Imprensa

OBJETIVO
Evento de conscientização
Bullying

PPG-PS
02/05

Crianças e adolescentes entre 7 e 13
anos
Data comemorativa

_______

03/05

Projeto
“Biomedicina
Comunitária” com
atividades de
prestação de
serviços à
comunidade:
aferição da
pressão arterial,
dosagem de
glicemia e
orientações de
prevenção de
doenças e
promoção da
saúde.
Palestras
ministradas por
docentes e
discentes da PósGraduação em
Linguística
Oficina de
treinamento em
Informática

Proporcionar aos alunos do curso de
Biomedicina uma maior integração e
atuação junto à comunidade da cidade
de Franca e do seu entorno.
Oferecer serviços, espaços para a
discussão e reflexão de questões ligadas
à saúde e a cidadania.

Biomedicina

06/05/2019

Promover a circulação do conhecimento
em palestras gratuitas promovidas pela
parceria com o ICOL

PPG-L

08/05/2019
15/05/2019
22/05/2019
29/05/2019
04/06/2019

Curso ICOL

PPG-PS

07/05 e 14/05
Das 14h às
15h30

Professores de
escolas
municipais de
Franca

Formação para diretores e professores
das escolas municipais de Franca sobre
como identificar e intervir em situações
de violência sexual contra crianças e
adolescentes

PPG-PS

13/05/2018

Pastoral do Menor
-secretaria
municipal de
educação de
Franca
Evento
Humanização na
Saúde
Dia Mundial da
Conscientização
Contra o Abuso
de Idosos
Pastoral do Menor
-Serviço
de
convivência
e
fortalecimento de
vínculos
aeroporto III
PPG-PS

Formação sobre o tema exploração
sexual de crianças e adolescentes para
diretores e orientadores educacionais
das escolas municipais.
Evidenciar a importância de um
atendimento humanizado na saúde.
Data comemorativa

Hábitos saudáveis

PPG-PS

13/05

PPG-PS

15/05
Data provável

PPG-PS

15/05

PPG-PS
16/05

Crianças e adolescentes entre 7 e 13
anos
Data comemorativa

PPG-PS

18/05

Dia Mundial das
Abelhas
Dia Internacional
para a
Diversidade
Cultural e para o
Diálogo e o
Desenvolvimento
Doação de
sangue
Oficina
parentalidade
OAB-franca

Data comemorativa

_____

20/05

Data comemorativa

_____

21/05

Orientar sobre o direitos infanto-juvenis
nas separações dos pais

PPG-PS

Dia Mundial de

Data comemorativa

_____

Auxiliar o hemocentro a abastecer seus
estoques

Publicidade e
Propaganda

25/05/2019
30/05/2019
31/05

Combate ao
Fumo
Participação no
Pintof Science,
com conversas
sobre pesquisas
desenvolvidas na
pós-graduação.
Ciclo de Palestra
em PPG-CA
Ciclo de Palestras
em Promoção da
Saúde
Unifeira
Projeto REDE –
ações de
promoção da
saúde com
funcionários da
Unifran

Apresentação de pesquisas em tom
informal para um público diverso
Promover palestras com os pósgraduandos e residentes para os
graduandos e comunidade veterinária
Divulgar ações da promoção da saúde
para a comunidade acadêmica e
entornos.
Feira de produtos orgânicos da Unifran
Promover capacitação, empoderamento
e bem-estar no ambiente de trabalho por
meio de oficinas de arte, informática,
além da prática de exercícios físicos.

PPG- PS, PPG- L e
PPG- C)

Maio/19

PPG-CA

Mensal
Contínuo

PPG-OS
PPG-PS
PPG-PS, nutrição,
educação física,
ciências da
computação,
arquitetura e artes
visuais.

Quartas-feiras

CURSO

DATA

PPG-L

08/05/2019
15/05/2019
22/05/2019
29/05/2019
04/06/2019

Contínuo

Junho de 2019

ACÃO
Palestras
ministradas por
docentes e
discentes da PósGraduação em
Linguística
Dia Internacional
das Crianças
Vítimas de
Agressão
Palestra –
extensão –
semana do meio
ambiente
Dia Mundial do
Meio Ambiente
Dia da
Imunização
Dia Mundial
contra o Trabalho
Infantil
Encontro de
iniciação científica
Oficina prática de
confeitaria
Dia da
Gastronomia
Sustentável
Dia Internacional
contra o Abuso de
Drogas e o
Tráfico Ilícito
Pastoral do
Menor-Centro
educacional
comunitário Nilda
Vanini de

OBJETIVO
Promover a circulação do conhecimento
em palestras gratuitas promovidas pela
parceria com o ICOL

Data comemorativa

PPG-PS

04/06

Comunidade

PPG-PS

05/06

Chamar a atenção da população para os
problemas ambientais e para a
importância dos recursos naturais

PPG-CA

05/06

Data comemorativa
Data comemorativa
Apresentação dos trabalhos realizados
na iniciação científica
Curso ICOL (Bombons e trufas; pães e
bolos e petit four)
Data comemorativa

Data comemorativa
Formação sobre o tema bullying para
orientadores sociais.

PPG-PS
PPG-PS

09/06
12/06

Universidade

13-14/06

PPG-PS e
gastronomia

17, 18 e 19/06

_______

PPG-PS
PPG-PS

18/06

26/06
26/06

Andrade
Capacitação na
Pastoral do Menor
Campanha do
Agasalho
Pastoral do Menor
Ciclo de Palestra
em PPG-CA
Ciclo de Palestras
em Promoção da
Saúde
Unifeira
Projeto REDE –
ações de
promoção da
saúde com
funcionários da
Unifran

Palestra (Depressão e adoecimento
psíquico entre adolescentes) a ser
ministrada na Pastoral do Menor, para
pais e funcionários.
Divulgar a campanha realizada pela
prefeitura/estado
Ações para
famílias

o

trabalho

social

com

Promover palestras com os pósgraduandos e residentes para os
graduandos e comunidade veterinária
Divulgar ações da promoção da saúde
para a comunidade acadêmica e
entornos.
Feira de produtos orgânicos da Unifran
Promover capacitação, empoderamento
e bem-estar no ambiente de trabalho por
meio de oficinas de arte, informática,
além da prática de exercícios físicos.

PPG-L
Publicidade e
Propaganda e Design
Gráfico
PPG-PS

27/06

Junho/2019

Junho

PPG-CA
PPG-PS

Mensal
Contínuo

PPG-PS
PPG-PS, nutrição,
educação física,
ciências da
computação,
arquitetura e artes
visuais.

Quartas-feiras

CURSO
PPG-PS

DATA

Contínuo

Julho de 2019

ACÃO

OBJETIVO

Curso de inverno

Comunidade

Pastoral do Menor
-Centro
educacional
comunitário Nilda
Vanini de
Andrade

Formação sobre o tema exploração
sexual de crianças e adolescentes para
orientadores sociais.

PPG-PS

Julho

31/07

Agosto de 2019

ACÃO
Semana Mundial
da Amamentação

OBJETIVO
Data comemorativa

CURSO
PPG-PS

DATA
01 a 07/08

05.08 - Dia
Nacional da
Saúde

Data comemorativa

PPG-PS

05/08

Oficina:
alimentação
saudável:
higienização e
montagem de
diferentes tipos de
saladas

Curso ICOL

PPPG-PS

Dia Internacional
dos Povos
Indígenas
Palestra
comemorativa do

Data comemorativa

PPG-PS

09/08

Comemoração do Dia do Psicólogo e
diálogo sobre os desafios da profissão

Psicologia

26/08/2019

08/08

Dia do Psicólogo
A Psicologia vai
até você: ação de
esclarecimento
sobre a Psicologia
em espaço aberto
da universidade.
Dia Nacional de
Combate ao
Fumo
Dia do Cão Idoso
Palestra –
extensão –
semana combate
ao colesterol
Debate: Perigos
nas Redes
Sociais
Workshop –
educação
inclusiva
Exposição de
fotografia
Recreio Social

Ciclo de Palestra
em PPG-CA
Ciclo de Palestras
em Promoção da
Saúde
Unifeira
Projeto REDE –
ações de
promoção da
saúde com
funcionários da
Unifran

Comemoração do Dia do Psicólogo e
divulgação da profissão

Psicologia

27/08/2019

Data comemorativa

___________

28/08

Conscientização dos tutores quanto as
doenças da senilidade

PPG-CA

31/08

PPG-PS

Comunidade

Agosto

Dicas sobre prevenção aos perigos nas
Redes Sociais.

Publicidade e
Propaganda e Design
Gráfico

Dezembro/2019

Conceitos e práticas pedagógicas na
inclusão de pessoas com deficiências

Pedagogia

Ago. - 2019

Discutir a situação dos moradores de rua
Resgatar as brincadeiras infantis

Promover palestras com os pósgraduandos e residentes para os
graduandos e comunidade veterinária
Divulgar ações da promoção da saúde
para a comunidade acadêmica e
entornos.
Feira de produtos orgânicos da Unifran

Publicidade e
Propaganda e Design
Gráfico
Educação Física

PPG-CA

Agosto/2019
Ago-dez (1
sábado por
mês) –
2hs/período
manha
Mensal
Contínuo

PPG-PS
PPG-PS
PPG-PS, nutrição,
educação física,
ciências da
computação,
arquitetura e artes
visuais.

Quartas-feiras

OBJETIVO
Evento em comemoração aos 10 anos
do Núcleo de Estudos e Assistência aos
transtornos alimentares da Unifran
(NEOTA)
Semana destinada ao aprendizado dos
alunos da graduação

CURSO
Nutrição e PPG-PS

DATA
02/09

PPG-CA

03-05/09

Data comemorativa

______

08/09

Debater o tema e orientar os futuros
profissionais sobre como lidar com a
problemática, aproveitando o “Setembro
Amarelo”.

Psicologia

Já definidos:
09/09

Promover capacitação, empoderamento
e bem-estar no ambiente de trabalho por
meio de oficinas de arte, informática,
além da prática de exercícios físicos.

Contínuo

Setembro de 2019

ACÃO
Simpósio NEOTA

Semana
Acadêmica de
Medicina
Veterinária
Dia Internacional
da Alfabetização
Programa de
prevenção ao
suicídio:
palestras, mesasredondas e

apresentações
culturais
abordando o
tema.
Palestra sobre o
autismo
Dia Mundial de
Prevenção ao
Suicídio
Dia Nacional de
Luta da Pessoa
com Deficiência
Dia Internacional
da Paz
Dia Internacional
das Línguas de
Sinais
Setembro
vermelho
Semana do Livro
de Franca
Palestras e
cursos
ministrados por
docentes e
discentes
Plantio de arvores
Workshop –
sexualidade e
educação
Workshop –
deficiência visual
Workshop –
deficiência
auditiva
Workshop –
método presencial
Avaliação Física e
orientação aos
servidores da
COCAPEC
Ciclo de Palestra
em PPG-CA
Ciclo de Palestras
em Promoção da
Saúde
Unifeira
Projeto REDE –
ações de
promoção da
saúde com
funcionários da
Unifran

Debater o tema e orientar os futuros
profissionais sobre como lidar com a
problemática.
Data comemorativa

Psicologia

10/09/2019

PPG-PS

10/09

Data comemorativa

PPG-PS

21/09

Data comemorativa

______

21/09

Data comemorativa

______

23/09

Conscientização dos tutores quanto as
doenças cardíacas

PPG-CA

28/09

PPG-L

Setembro

Promover a circulação do conhecimento
acadêmico gerado pelas pesquisas a um
público não-universitário

Colaborar com a arborização da cidade
Ressaltar a importância dos conceitos
psicológicos que interferem no
desenvolvimento da sexualidade infantil
Conceitos e práticas pedagógicas na
inclusão de pessoas com deficiência
visual
Conceitos e práticas pedagógicas na
inclusão de pessoas com deficiência
auditiva
Práticas de alfabetização e letramento

Orientar sobre DCNT e exercício físico
Promover palestras com os pósgraduandos e residentes para os
graduandos e comunidade veterinária
Divulgar ações da promoção da saúde
para a comunidade acadêmica e
entornos.
Feira de produtos orgânicos da Unifran
Promover capacitação, empoderamento
e bem-estar no ambiente de trabalho por
meio de oficinas de arte, informática,
além da prática de exercícios físicos.

Publicidade e
Propaganda e Design
Gráfico

Setembro/2019

Pedagogia

Ago/set. - 2019

Pedagogia

Ago/set. - 2019

Pedagogia

Set./out. - 2019

Pedagogia

Set./out. - 2019

Educação Física

PPG-CA

Set/19

Mensal
Contínuo

PPG-PS
PPG-PS
PPG-PS, nutrição,
educação física,
ciências da
computação,
arquitetura e artes
visuais.

Quartas-feiras

Contínuo

Outubro de 2019

ACÃO
Dia Nacional do
Idoso

OBJETIVO
Data comemorativa

CURSO
PPG-PS

DATA
01/10

Dia Internacional
da Não Violência
Dia
Interamericano da
Água
Palestra sobre
mediação de
conflitos e
solução de
problemas
Dia Mundial da
Saúde Mental

Data comemorativa

PPG-PS

02/10

Data comemorativa

PPG-PS

02/10

Comemoração do Dia Internacional da
Não-violência: discussão sobre o tema
e orientação quanto a estratégias para
solução de conflitos e cultivo da cultura
de paz.
Data comemorativa

Psicologia

02/10/2019

PPG-PS

10/10

Dia Nacional de
Prevenção da
Obesidade

Data comemorativa

PPG-PS

11/10

Dia do Deficiente
Físico

Data comemorativa

PPG-PS

11/10

Dia Internacional
das Meninas

Data comemorativa

PPG-PS

11/10

Dia Mundial da
Visão
Semana Nacional
de Prevenção da
Violência na
Primeira Infância
Dia Mundial da
Alimentação

Data comemorativa

PPG-PS

13/10

Data comemorativa

PPG-PS

12 a 18/10

Data comemorativa

PPG-PS

16/10

Dia Nacional da
Vacinação

Data comemorativa

PPG-PS

17/10

Dia Internacional
para a
Erradicação da
Pobreza

Data comemorativa

PPG-PS

17/10

Dia internacional
de atenção à
gagueira
Palestra sobre os
impactos
emocionais do
câncer de mama
sobre as
mulheres e suas
famílias e a
atuação do
psicólogo na
reabilitação
Outubro
rosa/novembro
azul
Semana da
Ciência e
Tecnologia
Dia mundial de
combate ao avc
Palestra –

A campanha visa combater o bullying
sofrido pelas crianças que gaguejam,
através da desmistificação de diversos
pontos sobre a gagueira, além de
reforçar a importância do
acompanhamento fonoaudiológico.
Debater o tema e orientar os futuros
profissionais sobre como lidar com a
problemática, aproveitando o “Outubro
Rosa”

Fonoaudiologia

18/10/2019

Psicologia

21/10/2019

Conscientização dos tutores quanto as
prostáticas e mamárias

PPG-CA

26/10

Aproximar a ciência e tecnologia da
população por meio de eventos e
divulgação científica
Conscientizar as pessoas e a
comunidade em geral sobre as formas
de prevenção da doença cerebral que
mais mata no brasil.
Desenvolvimento cognitivo

PPG-CA

21-27/10

Fonoaudiologia

29/10/2019

Pedagogia

Out. - 2019

educação e
psicanálise
Dia das Crianças
Jornada de
Agronomia
Dia nacional de
prevenção da
obesidade
Dia mundial da
alimentação
Workshop –
deficiência
auditiva
Workshop –
método presencial
O curso
ministrado para
alunos do terceiro
ano do Ensino
Médio da Escola
Industrial de
Franca ETEC Dr.
Júlio Cardoso.
Ciclo de Palestra
em PPG-CA
Ciclo de Palestras
em Promoção da
Saúde
Unifeira
Projeto REDE –
ações de
promoção da
saúde com
funcionários da
Unifran

Proporcionar as crianças do aeroporto
IV um dia de brincadeiras e diversão
Semana destinada ao aprendizado dos
alunos da graduação
Evento de conscientização em
comemoração ao Dia nacional de
prevenção da obesidade
Evento de conscientização em
comemoração ao Dia mundial da
alimentação
Conceitos e práticas pedagógicas na
inclusão de pessoas com deficiência
auditiva
Práticas de alfabetização e letramento

Desenvolver habilidades
argumentativas adequadas para a
produção textual na prova de redação
do ENEM
Promover palestras com os pósgraduandos e residentes para os
graduandos e comunidade veterinária
Divulgar ações da promoção da saúde
para a comunidade acadêmica e
entornos.
Feira de produtos orgânicos da Unifran
Promover capacitação,
empoderamento e bem-estar no
ambiente de trabalho por meio de
oficinas de arte, informática, além da
prática de exercícios físicos.

Publicidade e
Propaganda
PPG-CA

Outubro

PPG-PS

Outubro

PPG-PS

Outubro

Pedagogia

Set./out. 2019

Pedagogia

Set./out. 2019

Outubro/2019

PPG-L

Outubro/19
Novembro/19

PPG-CA

Mensal

PPG-PS
PPG-PS
PPG-PS, nutrição,
educação física,
ciências da
computação,
arquitetura e artes
visuais.

Contínuo
Quartas-feiras

Contínuo

Novembro de 2019

ACÃO
Semana
Internacional da
Ciência e da Paz
Negra

OBJETIVO
Data comemorativa

CURSO
PPG-PS

DATA
11 a 14/11

Dia Mundial da
Diabetes

Data comemorativa

PPG-PS

14/11

Dia da
Consciência
Dia Internacional
para a Eliminação
da Violência
contra a Mulher
Dia Nacional de
Combate ao
Câncer
Dia Nacional de
Combate à
Dengue

Data comemorativa

PPG-PS

20/11

Data comemorativa

PPG-PS

25/11

Data comemorativa

PPG-PS

27/11

Data comemorativa

______

23/11

O curso
ministrado para
alunos do terceiro
ano do Ensino
Médio da Escola
Industrial de
Franca ETEC Dr.
Júlio Cardoso.
Dia Mundial do
Diabetes
Dia Nacional de
Combate à
Dengue
“Tenda dos
Saberes”, na
Ação Comunitária
promovida pelo
CRAS OESTE
(Bairro Jardim
Dermínio)

Desenvolver habilidades argumentativas
adequadas para a produção textual na
prova de redação do ENEM

Conscientizar sobre os riscos da doença e
necessidade da adoção de hábitos
saudáveis como estratégias de promoção
da saúde.
Fortalecer o combate ao Aedes aegypti,
mosquito transmissor da dengue,
chikungunya e zika,
Levar a comunidade externa a conversar e
refletir, juntamente com alunos e
professores do curso de Serviço Social,
sobre temas relacionados a direitos
humanos e igualdade, com vistas a
combater todas as formas de preconceito,
discriminação e violência.

PPG-L

Outubro/19
Novembro/19

PPG-PS

14/novembro

PPG-PS

Novembro/2019

Serviço Social

Novembro de
2019
Obs.: estamos
aguardando a
coordenadora
do CRAS – Alba
– confirmar a
data.

Serviço Social e
Direito

Novembro de
2019
Obs.: estamos
aguardando a
coordenadora
do CRAS – Alba
– confirmar a
data.

Publicidade e
Propaganda e
Design Gráfico

Novembro/2019

- Atendimento preliminar pelo curso de
Serviço Social, para identificação das
necessidades da comunidade;
“Assistência
Jurídica e Social”,
na Ação
Comunitária
promovida pelo
CRAS OESTE
(Bairro Jardim
Dermínio)

Palestra:
Consciência
Negra
Ciclo de Palestra
em PPG-CA

- Orientação, por parte do curso de Serviço
Social, e encaminhamento para recursos
da comunidade e/ou para o curso de
Direito;
- O curso de Direito, por sua vez, prestará
informações e orientações jurídicas,
selecionando eventuais casos que serão
direcionados ao Núcleo de Práticas
Jurídicas, da Unifran, para atendimento
especializado.
Evento de conscientização em
comemoração ao dia da Consciência
Negra
Promover palestras com os pósgraduandos e residentes para os
graduandos e comunidade veterinária

PPG-CA

Ciclo de Palestras
em Promoção da
Saúde

Divulgar ações da promoção da saúde
para a comunidade acadêmica e entornos.

PPG-PS

Ciclo de Palestra
em PPG-CA

Promover palestras com os pósgraduandos e residentes para os
graduandos e comunidade veterinária

PPG-CA

Divulgar ações da promoção da saúde
para a comunidade acadêmica e entornos.

PPG-PS

Ciclo de Palestras
em Promoção da
Saúde
Unifeira
Projeto REDE –
ações de
promoção da
saúde com
funcionários da
Unifran

Feira de produtos orgânicos da Unifran
Promover capacitação, empoderamento e
bem-estar no ambiente de trabalho por
meio de oficinas de arte, informática, além
da prática de exercícios físicos.

Dezembro de 2019

Mensal
Contínuo

Mensal
Contínuo

PPG-PS
PPG-PS, nutrição,
educação física,
ciências da
computação,
arquitetura e artes
visuais.

Quartas-feiras

Contínuo

ACÃO
Dia Mundial da
Aids
Dia PanAmericano de
Saúde
Debate: Perigos
nas Redes
Sociais
Unifeira

OBJETIVO
Data comemorativa

CURSO
______

DATA
01/12

Data comemorativa

PPG-PS

02/11

Dicas sobre prevenção aos perigos nas
Redes Sociais.
Feira de produtos orgânicos da Unifran

Publicidade e
Propaganda e
Design Gráfico
PPG-PS

Dezembro/2019
Quartas-feiras

PROJETOS

ACÃO
Fazenda Vale do
Céu (DelfinópolisMG)

Reunião com CRAS
OESTE de Franca
Pesquisador
aprendiz
Projeto pelos outros
Projeto PRÓCORUJAS

Convênio Pousada
Vale do Céu
Borboletário
Estudo de avifauna
Ensino, Saúde e
bem estar na
relação homemanimal
Curso de gestantes
Saúde e prevenção
nas escolas (SPE)
atividades
realizadas duas
vezes por semana
com os alunos de
segundo grau nas
Escolas Estaduais:
David Carneiro

OBJETIVO
Criação de pastos apícolas para
exploração de mel e própolis;
treinamento da comunidade da região da
Serra da Canastra para produção apícola
certificada de mel e/ou própolis,
propiciando uma nova fonte de renda, já
que atualmente a principal fonte de renda
é a exploração do gado para produção
de leite (pequena lucratividade),
aspectos ecológicos e de
conscientização ambiental relacionados
com as práticas apícolas.
Estabelecer contato para projeto de
extensão denominado “Rompendo o
silencio dos territórios”, junto as famílias
referenciadas.
Incentivar alunos da graduação quanto a
pesquisa e iniciação científica
Recreação de idosos e crianças com
cães adestrados e arrecadação de
produtos para doação
Realiza ações conjuntas ligadas as
atividades de extensão e pesquisa sobre
espécies e subespécies da ordem
Strgiformes aplicadas a conservação e
manejo dessas espécies brasileiras
Parceria em prol do meio ambiente,
fauna e flora
Parceria em prol do meio ambiente,
fauna e flora
Parceria em prol do meio ambiente,
fauna e flora
Mapeamento de áreas para captura do
transmissor da leishmaniose.
Orientação cuidado materno e infantil em
gestantes na VOSF
Promoção de saúde física e mental de
adolescentes, prevenção de doenças e
doação de órgãos e tecidos.

CURSO
PPG-C e PPG-CA

DATA
02/2019

PPG-PS

Maio

PPG-CA

Contínuo

PPG-CA

Contínuo
Contínuo

PPG-CA

PPG-CA
PPG-CA
PPG-CA
PPG-C e PPG-CA

PPG-PS
Curso Superior de
Graduação em
Enfermagem

Contínuo
Contínuo
Contínuo
Contínuo

Segundo
semestre
Todo período
letivo de 2019

Ewbank, Sueli
Machado, Evaristo
Fabrício e Dr. Julio
Cardoso
Qualidade de vida
do idoso.
Atividades de
recreação com
idosos
institucionalizados
nas Instituições de
Longa Permanência
de Idosos (ILPI):
Lar São Vicente de
Paula, Lar de
Ofélia, Lar
Eurípedes
Barsanulfo, Lar São
Camilo de Lellis.

Promoção da saúde física e mental do
idoso

Curso Superior de
Graduação em
Enfermagem

Todo período
letivo de 2019

Unifeira

Feira de produtos orgânicos da Unifran

PPG-PS

Quartas-feiras
Ano todo

Projeto REDE –
ações de promoção
da saúde com
funcionários da
Unifran

Promover capacitação, empoderamento
e bem-estar no ambiente de trabalho por
meio de oficinas de arte, informática,
além da prática de exercícios físicos.

PPG-PS, nutrição,
educação física,
ciências da
computação,
arquitetura e artes
visuais.

Contínuo

OUTROS
ACÃO
Organização de
ciclo de palestras
sobre abuso
sexual.
Organização da V
Jornada do
Serviço Social e
do I Encontro de
pesquisadores em
serviço social
Organização de
curso sobre o
Estatuto da
criança e
adolescente – 28
anos
Psicocine:
exibição de filmes
e análise
psicológica da
temática abordada
Membro do GT
“Igualdade de
Gênero” e
“Educação com
Qualidade” do
Projeto “Franca

OBJETIVO
Discutir a violência sexual contra criança
e adolescentes e redes de proteção
social

CURSO
PPG-PS

DATA
Maio

Comemorar o dia do Assistente social e
apresentar pesquisas realizadas por
alunos do serviço social

PPG-PS

Maio

Analisar os avanços e obstáculos na
defesa e garantia de direitos da criança
e adolescente no Brasil.

PPG-PS

Junho

Promover o desenvolvimento do
raciocínio psicológico a respeito de
problemáticas humanas a partir de
vídeos

Psicologia

Pelo menos 2
no semestre

Levantar as potencialidades e
fragilidades do município a respeito da
educação e sua interface com a
temática gênero, para fomentar políticas
publicas municipais que combatam o
sexismo na escola, a violência, o

PPG-PS

Contínuo

Sustentável”
Membro do
Comitê Gestor
Nacional da
REBRAUPS –
Rede Brasileira de
Universidades
Promotoras de
Saúde.
Representante da
Região Sudeste.

preconceito e o machismo.
Fazer um levantamento das ações que
se desenvolvem no âmbito das UPS na
região sudeste do país, com o objetivo
de fomentar ações que possam ser
pensadas para a Rede, e, futuramente
conseguir que novas IES na região
sudeste, sejam incorporadas à
REBRAUPS.

PPG-PS

Contínuo

