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PROJETO DAS FACULDADES MAGSUL 

2018 
 

( ) ENSINO        (   ) PESQUISA    (  X) EXTENSÃO 

Título: Desafios das Mulheres da Fronteira  
 
 Área temática: Direitos Humanos 

2. Responsável pelo Projeto:  

(   ) Discente     ( X ) Docente    

Nome: Iulle Costa Sanchez, Emne Mourad Boufleur. 

3. Telefones para contato: (67) 3437-3838; (67) 3437-3897 

4. Endereço eletrônico: mouradboufleur2gmail.com 

5. Curso: Estética e Cosmética e Pedagogia. 

6. Área de formação: Educação 

7. Titulação: 
(   ) Especialização                              (   )Especialização na área 
( X) Mestrado                                       (   )Doutorado  
(   ) Acadêmico 

8. Carga horária dedicada ao projeto: 4 horas 

9. Instituições envolvidas no Projeto:  
Faculdades Magsul e Sindicato Rural de Ponta Porã. 
 

10. Responsável orçamentária financeira: Faculdades Magsul FAMAG 
 

11. Clientela envolvida: Comunidade de Ponta Porã e AAccaaddêêmmiiccooss  ddooss  CCuurrssooss::  EEssttééttiiccaa  ee  

CCoossmmééttiiccaa  ee  PPeeddaaggooggiiaa.. 

 

12. Estimativa de participantes: 

AAccaaddêêmmiiccooss  ddee  PPeeddaaggooggiiaa::  8800  

AAccaaddêêmmiiccooss  ddee  EEssttééttiiccaa  ee  CCoossmmééttiiccaa::  110000  

PPeessssooaass  ddaa  CCoommuunniiddaaddee::  220000  

 
 
 
 

http://www.magsul-ms.com.br/


13. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

              O dia 8 de março é o resultado de uma série de fatos, lutas e reivindicações das 

mulheres (principalmente nos EUA e Europa) por melhores condições de trabalho e direitos 

sociais e políticos, que tiveram início na segunda metade do século XIX e se estenderam 

até as primeiras décadas do XX. No dia 8 de março de 1857, trabalhadores de uma 

indústria têxtil de Nova Iorque fizerem greve por melhores condições de trabalho e 

igualdades de direitos trabalhistas para as mulheres. O movimento foi reprimido com 

violência pela polícia. Em oito de março de 1908, trabalhadoras do comércio de agulhas de 

Nova Iorque, fizeram uma manifestação para lembrar o movimento de 1857 e exigir o voto 

feminino e fim do trabalho infantil. Este movimento também foi reprimido pela polícia. No 

dia 25 de março de 1911, cerca de 150 trabalhadores (maioria mulheres) morreram 

queimados num incêndio numa fábrica de tecidos em Nova Iorque. As mortes ocorreram 

em função das precárias condições de segurança no local. Como reação, o fato trágico 

provocou várias mudanças nas leis trabalhistas e de segurança de trabalho, gerando 

melhores condições para os trabalhadores norte-americanos. 

             Porém, somente no ano de 1910, durante uma conferência na Dinamarca, ficou 

decidido que o 8 de março passaria a ser o "Dia Internacional da Mulher", em homenagem 

ao movimento pelos direitos das mulheres e como forma de obter apoio internacional para 

luta em favor do direito de voto para as mulheres (sufrágio universal). Mas somente no ano 

de 1975, durante o Ano Internacional da Mulher, que a ONU (Organização das Nações 

Unidas) passou a celebrar o Dia Internacional da Mulher em 8 de março. 

             O objetivo desta data não é apenas comemorar, mas é discutir o papel da mulher 

na sociedade atual. O esforço é para tentar diminuir e, quem sabe um dia terminar, com o 

preconceito e a desvalorização da mulher. Mesmo com todos os avanços, elas ainda 

sofrem, em muitos locais, com salários baixos, violência masculina, jornada excessiva de 

trabalho e desvantagens na carreira profissional. Muito foi conquistado, mas muito ainda há 

para ser modificado nesta história. A fim de conscientizar a população brasileira e 

paraguaia, sobre a importância da valorização da mulher, as Faculdades Magsul 

participaram da 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 

mulheres da fronteira.  

            Para tanto, os acadêmicos dos Cursos de Pedagogia e Estética estarão presentes 

na Exposição Agropecuária de Ponta Porã, no dia 8 de março de dois mil de dezoito, 

assistindo uma palestra e logo após, estarão distribuindo panfletos educativos 

http://www.suapesquisa.com/paises/dinamarca/
http://www.suapesquisa.com/geografia/onu.htm
http://www.suapesquisa.com/datascomemorativas/dia_do_trabalho.htm


conscientizando os participantes do evento, sobre a importância de fazer os exames 

preventivos regularmente contra o câncer de mama e útero.  

 

  14. OBJETIVOS 

• Conscientização da Luta da Mulher por Igualdade de Direitos; 

• Valorização da Mulher na Região de Fronteira; 

• Divulgação dos cursos das Faculdades Magsul; 

• Atendimento ao público, por meio da conscientização sobre a importância de fazer 

os exames preventivos regularmente contra o câncer de mama e útero. 

 

15. METODOLOGIA 

 

            No dia 08/03/2018, os acadêmicos dos Cursos de Estética e Cosmética e 

Pedagogia estarão assistindo uma mesa redonda realizada por Mulheres empreendedoras 

da Fronteira e região e, logo após, os acadêmicos estarão distribuindo panfletos e falando 

com o público feminino que esteve presente na palestra sobre a importância de fazer os 

exames de mamografia e colo do útero, regularmente.    

 

16. REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Atividades  Data 
Horário de 

Início 
Horário de 
Término 

Local de 
realização das 

atividades 

*Palestra e mesa redonda;  
  

08/03/2018 19h. 21h30min. Parque de 
Exposição de 
Ponta Porã. 

* Conscientização sobre a 
importância da saúde da 
mulher;  
* Distribuição de panfletos 
educativos.  
 

08/03/2018 21h30min. 22h30min. Parque de 
Exposição de 
Ponta Porã. 

17. CRONOGRAMA FINANCEIRO 

RECURSOS PRÓPRIOS (RS) 

Período 
Material de 
Consumo 

Material 
Permanente 

Serviços 
de 

Terceiros 

Despesas 
Locomoção 

Diária Pró-
Labore 

TOTAL 

-- 560,00 -- -- --- --- --- 

TOTAL  -- -- --- ---  
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LOCAL: Ponta Porã            DATA: 03/03/2018                       ASS. RESPONSÁVEL 
 
 

19. PARECER E AVALIAÇÃO DO PROJETO FUNDAMENTADO DO(A) 
COORDENADOR(A) DO CURSO OU DO PROF. ORIENTADOR 

Considero favorável a aplicação do projeto de extensão, uma vez que valoriza e trabalho 

da mulher na sociedade e na comunidade fronteiriça e conscientiza a importância de fazer 

os exames de mamografia e colo do útero regularmente. 

LOCAL: Ponta Porã-MS       DATA: 03/03/2018    

 
 
 
 
 
                                         COORDENADOR DO CURSO                                                 

20. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Todas as atividades foram desenvolvidas conforme o cronograma, sendo acompanhadas e 

orientadas pelas Coordenadoras e pelos Professores do Curso. 

21. AVALIAÇÃO DO PROJETO 

O projeto foi muito proveitoso, pois permitiu aos acadêmicos buscarem conhecimento sobre 

o assunto nas áreas temáticas sugeridas correspondendo plenamente às expectativas. 

Além da oportunidade em adquirir conhecimentos transdisciplinares, que ensinar para a 

vida e a socialização entre os colegas em um espaço fora da sala de aula. 

As palestrantes colocaram suas experiências vivenciadas e estimularam os acadêmicos a 

não desistirem de seus sonhos e objetivos, pois são capazes. 

No final da fala a vice-governadora: Rose Modesto,  mostrou seu talento tocando violão e 

cantando. No fechamento foi oferecido um coquetel aos participantes. 

http://portal.mec.gov.br/docman/julho-2013-pdf/13677-diretrizes-educacao
http://portal.mec.gov.br/docman/julho-2013-pdf/13677-diretrizes-educacao


22. ANEXOS QUE CONFIRMAM A EXECUÇÃO DO PROJETO (ASSINATURAS, 
CERTIFICADOS, FOLDERS, FOTOS COM LEGENDAS, ETC...) 

 

 
 

Folder da Mesa redonda  

II Ação Social em Comemoração ao Dia Internacional da Mulher  

 

 
 

Foto dos acadêmicos de pedagogia e estética 

 com a vice-governadora: Rose Modesto  

II Ação Social em Comemoração ao Dia Internacional da Mulher  

 



 

 

 

 
                                    Foto das participantes da mesa redonda e público presente   

II Ação Social em Comemoração ao Dia Internacional da Mulher 

 

 

 
Foto da Apresentação Cultural do evento  

II Ação Social em Comemoração ao Dia Internacional da Mulher 

 

 

 

 

 



 
 

Modelo do panfleto informativo distribuído pelos acadêmicos dos 

Cursos de Estética e Cosmética e Pedagogia  

II Ação Social em Comemoração ao Dia Internacional da Mulher  

 

 

 

 



 

 
 

 Pedagogia:   Aut. Dec. nº 93110 de 13/08/1986 / Reconhecido Port. Nº 717 de 21/12/89/ Renovação Rec. Port. nº 286 de 21/12/2012 

Mantida pela A.E.S.P. 
Av. Presidente Vargas, 725 – Centro – Tel.: (67) 3437-3804  – Ponta Porã – MS 

Home Page: www.magsul-ms.com.br         E-mail: magsul@terra.com.br 

 

 

 
 

ATESTADO 

 
 

 

 Atesto para os devidos fins que, Iulle Costa Sanchez e Emne Mourad 

Boufleur  participaram da organização do Projeto de Extensão: “Desafios 

das Mulheres da Fronteira”  desenvolvido pelo Curso de Pedagogia das 

Faculdades Magsul, em março de 2018.  

 

 

 

Ponta Porã, 09 de março de 2018. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.ª Ma. Emne Mourad Boufleur 
Coord. do Curso de Pedagogia 

http://www.magsul-ms.com.br/
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