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EDITAL PROJETO DE EXTENSÃO

ANEXO I
PROJETO
( Registros de Palestras/ Simpósio/ Seminários )
1. DADOS BÁSICOS.
1.1 PROJETO:

ATLETAS DA ALEGRIA: ATIVIDADES LÚDICAS PARA SORRIR
1.2 PERÍODO:

FEVEREIRO A JUNHO/2021
AGOSTO A DEZEMBRO/2021
2. APRESENTAÇÃO/JUSTIFICATIVA (RELISE):
A proposta deste projeto surgiu a partir do Projeto LER E HUMANIZAR (2015) que levava leitura para pacientes
hospitalizados e acompanhantes no HPSM-MP. Esta atividade tinha a previsão para durar até o final de 2015, mas foi
interrompida pelo incêndio que aconteceu naquele hospital. Com o reinício das atividades hospitalares, o projeto foi
reelaborado, surgindo assim o projeto ATLETAS DA ALEGRIA: ATIVIDADES LÚDICAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS NO
HPSM-MP (dezembro/2015 a dezembro/2016), o intuito do projeto foi possibilitar novas alternativas de ação do projeto,
como momentos de alegria, descontração e lazer, como: apresentações teatrais, leituras, jograis e outros meios de
entretenimento, mediadas por acadêmicos do curso de Educação Física em parceria com acadêmicos dos cursos de
Enfermagem e Letras da Escola Superior Madre Celeste (ESMAC).
Em 2017 o Projeto continuou sua trajetória de forma eficiente, sendo coroado com algumas premiações e adesões de novos
voluntários de diversas IES e também de variados cursos: Direito, Biomedicina, Nutrição, Engenharia e pedagogia.
Em 2018 o projeto ganhou nova nomeação: ATLETAS DA ALEGRIA: ATIVIDADES LÚDICAS PARA SORRIR em vista de ter
alcançado grande visibilidade em várias instituições e mídias. A partir daí o projeto ampliou ainda mais suas ações saindo
algumas vezes de hospitais e clínicas para desenvolver atividades pontuais nos municípios de Belém e Ananindeua,
especialmente em praças, escolas, creches, instituições beneficentes e também na ESMAC.
Em 2019 o projeto continuou com atividades exitosas e de reconhecimento nas comunidades, hospitais e mídias.
Em 2020, com a pandemia do coronavírus as atividades presenciais ficaram paradas, no entanto foram elaboradas atividades
on-line que foram amplamente divulgadas em mídias sociais.
Para 2021 a expectativa é de trabalhos on-line para o primeiro semestre e, se a pandemia estiver sob controle teremos
também atividades presenciais.
3. OBJETIVOS:
3.1. Objetivo Geral:
O projeto ATLETAS DA ALEGRIA: ATIVIDADES LÚDICAS PARA SORRIR pretende contribuir para a inserção de atividades
lúdicas em diversas instituições, dos municípios de Belém e Ananindeua tais como: hospitais, clínicas, praças, escolas,
creches, instituições beneficentes e também na ESMAC contribuindo especialmente na humanização no ambiente
hospitalar garantindo uma evolução significativa da saúde mental do paciente, de acordo com o que preconiza a Política
Nacional de Humanização.
3.2. Objetivos Específicos:
•
•

Participar ativamente do Programa de Humanização nas redes de saúde;
Promover o entretenimento de pacientes;

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Participar de atividades em hospitais, clínicas, praças, escolas, creches, instituições beneficentes e também na
ESMAC nos municípios de Belém e Ananindeua;
Desenvolver trabalho de extensão universitária;
Produzir material escrito, tais como artigos, estudo de caso, dentre outros;
Contribuir para recuperação do paciente e melhorar o quadro de saúde mental dos pacientes e/ou acompanhantes
pela redução do stress no ambiente hospitalar;
Sensibilizar e estimular a comunidade em geral a participar do projeto através de doações de material utilizado
pelo grupo;
Produzir material para circulação em mídias sociais;
Fazer campanhas educativas on-line.

4. METODOLOGIA
A proposta inicial é criar um banco de atividades, a ser construída com os participantes do Projeto. Este banco deve ser
composto por peças para representação, piadas, brincadeiras jograis, poemas, contos, crônicas e narrativas curtas, de
escritores pertencentes ao cânone regional, nacional e estrangeiro;
Ao final de cada semestre será feita avaliação e inscrição de novos integrantes que serão orientados pela coordenação e pelos
integrantes efetivos do projeto, por meio de oficinas;
A atuação acontecerá de forma quinzenal ou mensal, conforme ações pontuais realizada pela ESMAC e disponibilidade do
hospital/clínica que deverá indicar melhor dia e horário para realização das atividades;
As atividades no hospital/clinica poderão contemplar paciente que estejam disponíveis para receber a ação e que não esteja
precisando de cuidados especiais ou portando doença infecto-contagiosa. A seleção do paciente se dará após indicação da
equipe de profissionais dos setores responsáveis no hospital;
Os acadêmicos deverão produzir relatório ao final de cada atividade desenvolvida que aponte ocorrências inerentes a prática
da ação desenvolvida e aceitabilidade pelos pacientes e também pelos acompanhantes, caso exista, com o objetivo de
registrar carga horária no projeto para receber, ao final de cada ano uma certificação pelas atividades desenvolvidas no
projeto;
O horário para desenvolvimento da ação com pacientes deverá ser, preferencialmente, no turno da manhã e
excepcionalmente no turno da tarde e noite. A sugestão do horário da manhã (a partir das 10h00min) é motivada por ser o
período em que geralmente já ocorreu a medicação e curativo. Ao passo que no turno da tarde existem as visitas religiosas e
também a visita de parentes e amigos ao doente e a noite é o horário de descanso do paciente e horário de aula dos
acadêmicos;
Além das atividades em hospitais e clínicas, o projeto deve inserir atividades lúdicas em diversas instituições, como: praças,
escolas, creches, instituições beneficentes e na ESMAC;
Os participantes do projeto devem se organizar para produzir material escrito, tais como artigos, estudo de caso, dentre
outros;
Sensibilizar e estimular a comunidade em geral a participar do projeto por meio de doações de material utilizado pelo grupo;
Produzir material para circulação em mídias sociais por meio da campanhas on-line;
Para viabilização do material utilizado nas atividades do projeto, inicialmente será feito por meio de recursos próprios e depois
por doações de instituições parceiras ESMAC/HPSM-MP.

4.1 Carga Horária:

2021.1 = 140h (Primeiro semestre)
2021.2 = 140h (segundo semestre)
# Previsão de carga horária

5. QUADRO DE DESPESAS
5.1- Previsões de Despesas com Materiais e Infra- estrutura
QUANTIDADE

DISCRIMINAÇÃO
( dos materiais)
Pancake (branco, vermelho, coral, preto)
Lápis de maquiagem
Pinceis para pintura (fino)
Toalhas absorventes (úmidas)
jalecos
Transporte de alunos*

VALOR (R$)
( Unitário)
25,00
20,00
05,00
12,00
80,00
XXXX

10
05
05
20
10
xx
Total Parcial
• O item transporte de alunos será incluido se as atividades forem presenciais

VALOR ( R$)
250,00
100,00
25,00
120,00
800,00
???
R$: 1.295,00

5.2- Previsões de Despesas com Pessoal
QUANTIDADE

DISCRIMINAÇÃO (dos
materiais)
Professores coordenadores
Alunos monitores

03
02
Total Parcial

VALOR (R$)
( Unitário)
10h/mensal
Bolsa de estudos

VALOR ( R$)
A SER DEFINIDO
A SER DEFINIDO
R$

6- PREVISÕES DE DESPESAS COM A COMUNICAÇÃO
QUANTIDADE

DESCRIMINAÇÃO
Material Gráfico
cartazes
Lona/ Adesivo
baners

100
02
Total Parcial

•

VALOR R$
200,00
120,00
R$ 320,00

TOTAL GERAL*
R$1.615,00
O total geral está sujeito a modificações em virtude das despesas com pessoal e transporte de alunos aos locais de
programação.

Data 18
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Profa. Dra. Regina Barbosa da Costa
------------------------------------------------Assinatura do Responsável

ANEXOS
PREVISÃO DE ATIVIDADES
ATLETAS DA ALEGRIA: ATIVIDADES LÚDICAS PARA SORRIR

PERÍODO

HORÁRIO

ANO: 2021.1
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS

RESPONSÁVEIS

LOCAL

CH
04h

Fevereiro/2021

Reunião para apresentação do projeto e
edital para convocação de novos integrantes
Seleção de integrantes para o Projeto

Fevereiro/2021

Resultado da seleção

04h

Solenidade para recepção de novos
integrantes
Oficina de formação dos Atletas – ESMAC

04h

12h

Março/2021

Oficina: dos Atletas – ESMAC
“Biossegurança”
Campanha de saúde – Vacinação

Março/2021

Dia da Mulher

12h

Abril/2021

Páscoa

12h

Maio/2021

Dia das Mães

12h

Junho/2021

Campanha de saúde – Antibioticoterapia

12h

Junho/2021

Festa Junina

12h

Junho/2021

Atividade avaliativa semestral

04h

Janeiro/2021

Fevereiro/2021
Março/2021
Março/2021

20h

20h

12h

Total

140h

# Sujeito a modificações em virtude de novas solicitações para atuação do projeto

Agosto/2021

ANO: 2021.2
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
PLANEJADAS
Oficina de formação dos Atletas – ESMAC

Agosto/2021

Dia dos pais

12h

Agosto/2021

Aniversário do HPSM MÁRIO PINOTTI

12h

Setembro/2021

Responsabilidade Social

20h

Outubro/2021

Dia das Crianças

20h

Novembro/2021

Atividade de arrecadação de donativos

20h

Dezembro/2021

NATAL

20h

Dezembro/2021

Atividade avaliativa semestral

04h

Dezembro/2021

Reunião de encerramento de atividades
Entrega de certificações

12h

PERÍODO

HORÁRIO

RESPONSÁVEIS

CH

LOCAL

20h

total

140h

# Sujeito a modificações em virtude de novas solicitações para atuação do projeto
SOLICITAÇÕES DE NOVAS ATIVIDADES
PERÍODO

HORÁRIO

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS

Obs: as atividades serão on-line até que seja controlada a pandemia.

RESPONSÁVEIS

LOCAL

CH

Participantes do projeto
Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

INTEGRANTES 2021
ANA CAROLINA MATA DE SOUSA
CV: http://lattes.cnpq.br/5980497328398858
ANA CLÉO BORGES MAIA
CV: http://lattes.cnpq.br/0289269655720847
ANDREIA CARLEANE MONTEIRO MAGAHÃES
CV: http://lattes.cnpq.br/7156298463870521
BYANCA SILVA RODRIGUES
CV: http://lattes.cnpq.br/3036251918005335
EDUARDO DOS ANJOS DE OLIVEIRA
CV: http://lattes.cnpq.br/9182707765101589
ERIKA FERNANDA RODRIGUES FERREIRA
CV: http://lattes.cnpq.br/3932043510046480
EWERTON MATEUS COSTA FRÓES
http://lattes.cnpq.br/0741404747514507
JORGE AUGUSTO PINHEIRO DA COSTA
http://lattes.cnpq.br/8234742447121672
KARINE FARIAS ALVES
CV: http://lattes.cnpq.br/8451462761633532
KARINE VIEIRA DOS SANTOS DA SILVA
CV: http://lattes.cnpq.br/5436891751455340
LUCIANA MYRLA SANTOS RAIOL
CV: http://lattes.cnpq.br/1262733179868106
NICOLE GRAZIELLE GOMES DE SOUZA
CV: http://lattes.cnpq.br/0707311015750351
MARIANA DO ROSÁRIO RIVERA
CV: http://lattes.cnpq.br/3070981533293315
WALTER ABRAÃO DA SILVA FALCÃO
CV: http://lattes.cnpq.br/0784392766057547
WENDY LARISSA COSTA DA SILVA
CV: http://lattes.cnpq.br/0784392766057547
YASMIN TIELLY REIS PIMENTEL
CV: http://lattes.cnpq.br/8232061520142062
JOSUÉ PENA PEREIRA
http://lattes.cnpq.br/1285390103602604
SERGIO RENATO DA SILVA SOUSA
CV: http://lattes.cnpq.br/8746186912834085

Nº
01

COORDENAÇÃO 2021
REGINA BARBOSA DA COSTA
CV: http://lattes.cnpq.br/2835860032691025

02

MICHELI SOUZA DE OLIVEIRA
CV: http://lattes.cnpq.br/1827944518464502
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO DIONÍZIO
CARVALHO DA SILVA
CV: http://lattes.cnpq.br/0990410813998922
CAMILLA FERREIRA CAMPOS
CV: http://lattes.cnpq.br/9989551570304018

03

04

CUSO
LETRAS

IES
ESMAC/EGRESSO

ENFERMAGEM

ESMAC

ENFERMAGEM

ESMAC

ENFERMAGEM

ESMAC

LETRAS

ESMAC/EGRESSO

NUTRIÇÃO

ESMAC

ENFERMAGEM

ESMAC

LETRAS

ESMAC/EGRESSO

ENFERMAGEM

UNAMA

ENFERMAGEM
ENFERMAGEM

ESMAC

ENFERMAGEM

ESMAC

ENFERMAGEM

UNAMA

DIREITO

ESMAC

ENFERMAGEM

ESMAC

NUTRIÇÃO

ESMAC

EDUCAÇÃO FÍSICA

ESMAC/EGRESSO

EDUCAÇÃO FÍSICA

ESMAC/EGRESSO

CURSOS
ENFERMAGEM
LETRAS
PEDAGOGIA
FARMÁCIA
ENFERMAGEM

INSTIUIÇÃO
ESMAC

ENFERMAGEM

ESMAC

TERAPEUTA
OCUPACIONAL

HPSM/MP

ESMAC

