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PROJETO DAS FACULDADES MAGSUL 

2017 
 

( ) ENSINO        (   ) PESQUISA    ( X) EXTENSÃO 

Título: Ação solidaria  dia das Mães  
 
 Área temática: Inclusão Social 
2. Responsável pelo Projeto:  

(   ) Discente     ( X ) Docente    
Nome: Iulle Costa Sanchez, Karen Gomes da Silva Rondelli 

3. Telefones para contato: 67 3437-3838 

4. Endereço eletrônico: iulle_sanchez@hotmail.com  

5. Curso: Estética e Cosmética, Biologia,  

6. Área de formação: Estética e Cosmética 

7. Titulação:  
(    ) Especialização                              (    )Especialização na área 
( ..) Mestrado                                        (     )Doutorado  
( X) Acadêmico 
8. Carga horária dedicada ao projeto:  5 Horas  

9. Instituições envolvidas no Projeto : Faculdades Magsul, Escola Municipal Ignes 
Andreazza 
 
10. Responsável orçamentária financeira:  Faculdades Magsul 
 
11..  11. Clientela envolvida:  Comunidade de Ponta Porã e AAccaaddêêmmiiccooss  ddoo  CCuurrssoo  ddee  EEssttééttiiccaa  

ee  CCoossmmééttiiccaa  ee  ccuurrssoo  ddee  BBiioollooggiiaa  ddaa  IIEESS.. 
 
12. Estimativa de participantes:  
AAccaaddêêmmiiccooss  ddee  EEssttééttiiccaa::  1199    
PPeessssooaass  ddaa  CCoommuunniiddaaddee::  6655  mmããeess   
13. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA  
               É corriqueira, no mundo contemporâneo, a comemoração do Dia das Mães em 

todo segundo domingo de maio. Essa data já se tornou sinônimo de afeto, carinho, 

consideração pelas genitoras e também símbolo de consumismo. A despeito do viés 

mercadológico, o Dia das Mães é uma data de singular importância para o mundo 

ocidental, sobretudo por reforçar os vínculos familiares. Mas como o segundo domingo de 

maio passou a ser considerado, mundialmente, como o Dia das Mães? Desde a Idade 

Antiga há relatos de rituais e festivais em torno de figuras mitológicas maternas e de 



fenômenos como a fertilidade. Na Idade Média, havia também muitas referências a respeito 

da figura da Mãe, sobretudo o simbolismo judaico-cristão com as figuras de Eva e Maria. 

Mas foi apenas no início do século XX que as mães passaram a ter um dia oficial para 

serem homenageadas. A escolha da data (todo segundo domingo de maio) remete à 

história da americana Anna Jarvis . Anna Jarvis perdeu sua mãe, Ann Marie Reeves 

Jarvis, em maio de 1905, na cidade de Grafton, no estado da Virgínia Ocidental, EUA. 

Com a morte da mãe, Anna, diante do sofrimento e da dor que sentiu, decidiu organizar 

com a ajuda de outras moças um dia especial para homenagear todas as mães e para 

ensinar às crianças a importância da figura materna. Anna e suas amigas eram ligadas à 

Igreja Metodista da cidade mencionada acima. Em 10 de maio de 1908, o grupo de 

Anna conseguiu celebrar um culto em homenagem às mães na Igreja Metodista Andrews, 

em Grafton. A repercussão do tema do culto logo chamou atenção de líderes locais e do 

então governador do estado de Virgínia Ocidental, William E. Glasscock . Glassock definiu 

a data de 26 de abril de 1910 como o dia oficial de comemoração em homenagem às 

mães. Logo a repercussão da celebração oficial em âmbito estadual alastrou-se para 

outras regiões dos Estados Unidos e foi adotada também por outros governadores. Por fim, 

no ano de 1914, o então presidente dos EUA, Woodrow  Wilson, propôs que o dia nacional 

das mães fosse comemorado em todo segundo domingo de maio. O importante a ser 

mencionado é que a decisão de Wilson foi tomada a partir de sugestão da própria Anna 

Jarvis, que ficou internacionalmente conhecida como patrona do Dia das Mães . No caso 

do Brasil, o Dia das Mães foi comemorado pela primeira vez em 12 de maio de 1918, na 

Associação Cristã de Moços de Porto Alegre. Em outros lugares, houve também outros 

focos de comemoração de mesmo teor, geralmente associados a instituições religiosas. 

Mas foi somente em 1932, durante o governo provisório de Getúlio  Vargas , que o Dia das 

Mães passou a ser celebrado segundo o molde dos Estados Unidos, isto é, em todo 

segundo domingo do mês de maio. A fim de conscientizar a população brasileira e 

paraguaia, sobre a importância da valorização da mulher, e principalmente as mães  as 

Faculdades Magsul realizará a ação social em prol da causa, comemorar uma data tão 

importante e realizar ações que valorizem a autoestima feminina, a inserção da mulher no 

mercado de trabalho, a saúde da mulher, entre outras, são medidas necessárias para a 

valorização das mães da fronteira.  

14. OBJETIVOS 



• Atendimento a comunidade e demonstração de procedimentos estéticos pelos 

acadêmicos do curso de Estética e Cosmética. 

• Conscientização da importância dos cuidados da pele. 

• Trabalhar a autoestima das mães por meio de alguns atendimentos estéticos bem 

como designer de sobrancelhas seguido de henna. 

15. METODOLOGIA 
Inicialmente, no dia 12/05/2017, será realizada uma ação de atendimento as maes 

pertencentes a comunidade da Escola Municipal Ignes Andreazza. As medidas realizadas 

na ação social incluirão: Designer de sobrancelha e Pigmentação de Henna – Curso de 

Estética e Cosmética 

 

16. REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES  

Atividades  Data Horário de 
Início 

Horário de 
Término 

Local de 
realização das 

atividades 
 Designer de sobrancelha e 

pigmentação de hena – 

Curso de Estética 

12/05/2017 17:30 21:30 Escola Municipal 
Ignes Andreazza 

17. CRONOGRAMA FINANCEIRO  

RECURSOS PRÓPRIOS (RS) 

Período Material de 
Consumo 

Material 
Permanente 

Serviços 
de 

Terceiros 

Despesas 
Locomoção 

Diária Pró-
Labore TOTAL 

--  -- -- --- --- --- 

TOTAL  -- -- --- ---  
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LOCAL: Ponta Porã       DATA: 12/05/2017   ASS. RES PONSÁVEL: Iulle Costa Sanchez  
19. PARECER E AVALIAÇÃO DO PROJETO FUNDAMENTADO DO( A) 
COORDENADOR(A) DO CURSO OU DO PROF. ORIENTADOR 
As atividades foram bem organizadas e os acadêmicos participaram ativamente das 
atividades propostas. 
LOCAL : Ponta Porã       DATA: 12/05 /2017    
 
 
 



   COORDENADOR DO CURSO                                                 PROF. ORIENTADOR 

20. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

Todas as atividades foram desenvolvidas conforme o cronograma de atividades, sendo 
acompanhadas e orientadas pela coordenadora do curso e pela Professora Ministrante do 
Curso. 
21. AVALIAÇÃO DO PROJETO  

O projeto foi muito proveitoso, pois permitiu aos acadêmicos colocarem em prática as 
técnicas aprendidas no Curso relacionadas a Imagem Pessoal, Designer de Sobrancelhas, 
Pigmentação com Henna e atendimento ao público. 
Em relação aos demais cursos da IES: O projeto por atender as áreas temáticas sugeridas 
correspondeu plenamente às expectativas.  
22. ANEXOS QUE CONFIRMAM A EXECUÇÃO DO PRO JETO (ASSINATURAS, 
CERTIFICADOS, FOLDERS, FOTOS COM LEGENDAS, ETC...) 
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Lista de Presença: 

 



 


