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PROJETO DE EXTENSÃO DAS FACULDADES  

MAGSUL e FIP/MAGSUL 
Ação Social/2015 

 
( ) ENSINO        (   ) PESQUISA    (X) EXTENSÃO 

1. Título:  
Área temática: Responsabilidade Social 

2. Responsável pelo Projeto:  
(   ) Discente     (X) Docente    
Nome: João Antonio da Silva Barbosa, Caroline do Amaral Polido , Julio Cezar Iacia, 
Lysian Carolina Valdes, Cristina Sorrilha Irala, Genivaldo Antonio Alves e Emne Mourad 
Boufler. 

3. Telefones para contato: (67)3437-3838/(67)3437-8800 

4. Endereço eletrônico: faculdadesmagsul@terra.com.br 

5. Curso: Educação Física, Ciências Biológicas, Administração, Direito, Ciências 
Contábeis, Artes Visuais e Pedagogia. 

6. Área de formação: Licenciaturas e Bacharelado 

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

8. Carga horária dedicada ao projeto: 20 horas 
  

9. Instituições envolvidas no Projeto: SEJUL - Secretaria Municipal de Saúde - 
Faculdades Magsul e FIP Magsul 
 

10. Responsável orçamentária financeira: AESP 
 

11. Clientela envolvida: Alunos da Escola Estadual Nova Itamarati. 
Acadêmicos dos cursos envolvidos 
 

12. Estimativa de participantes: 
Docentes: 30 
Discentes: 300 

13. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 
A Ação Social Magsul, evento que engloba todos os Cursos da IES tem alcançado 
significativos resultados com o Projeto que visa a melhoria da qualidade de vida da 
população através de atividades de cunho social, esportivo, recreativo e de cidadania. 
Tendo em vista a necessidade ainda existente este ano de 2015 FAMAG  será 
desenvolvida no Assentamento Itamarati tendo em vista uma clientela com altos índices de 
necessidades e carência social. 
 

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


14. OBJETIVOS 

 

 Levar à população mais carente, atividades recreativas, esportivas, sociais e de 
saúde; 

 Favorecer a população local acesso a bens sociais deficitários; 

 Oportunizar aos jovens e clientela em geral contato com diferentes tipos de mídia e 
atividades de cultura; 

 Confraternizar através de jogos; 

 Permitir que os acadêmicos desenvolvam atividades próprias da sua área; 

 Aliara teoria à prática; 

 Despertar nos acadêmicos a responsabilidade social. 
15. METODOLOGIA 

 

No dia 12 de setembro, será realizada em forma de mutirão, atividades: recreativas, 

esportivas, sociais e de cidadania no Assentamento Itamarati. Todas as atividades serão 

planejadas nos cursos, com os professores responsáveis. Na oportunidade, a população 

será contemplada com:  

Administração: - Organização do lanche para as pessoas da comunidade presentes 
- Doação para o evento 
- Pesquisa de satisfação do evento 
- Parceria com o PROCON para orientação ao comunidade 
- Auxilio na organização do evento no dia da ação social 
- Transporte de Acadêmicos  para o assentamento 
 

Artes visuais/Pedagogia: Teatro, contação de história e dedoches, pintura facial e 

brincadeiras de rodas. 

 
Ciências Contábeis:  
- Curso de Orçamento familiar 
 - cadastro de 2 via de CPF, 
- cadastro para Identidade,  
- Abertura de empresa -MEI, 
 - dúvidas de cálculo de INSS 
- Regularização de Imposto de Renda 
 

Ciências Biológicas 
- experimentos de biologia, química e física (que sejam possíveis desenvolver das 
dependências da escola); 
- confecção e lançamento de foguetes; 
- tipagem sanguínea (acredito que seja um ponto alto da ação e tenho alunos preparados 
para desenvolver a atividade); 
- atividades de prevenção a verminoses (se a secretaria de saúde não participar, podemos 
levar algo sobre DST também...) 
- Quiosque de Ciências, onde levaremos coleções biológicas e materiais didáticos 
(incluindo jogos didáticos) produzidos pelos acadêmicos. 
- Distribuição de mudas; 
-ENERGISA e especialmente na SANESUL para levarem os planos de água e esgoto e 
planos de preservação ambiental 
 
 



Direito: Atendimento jurídico gratuito nas áreas de Direito de Família, Direito Trabalhista e 

Direito Previdenciário.Distribuição de brinquedos. Distribuição de mantas. 

 

Educação Física:   Torneios (futsal, handebol, basquetebol e vôlei), pintura a dedo, 

ginástica artística, dança, lutas (judô), cama elástica, perna de pau, brindes, show de 

talentos, concurso de beleza e jogos de estafetas, dama, xadrez, tênis de mesa e gincanas 

recreativas.   

Enfermagem: 

 

Providências: 
Transporte de acadêmicos  

Lanche 

Faixas  

Som 

Brindes 

Caminhão palco 

Propaganda 

Camisetas  

Ofícios 

 
 

16. REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Atividades  Data 
Horário de 

Início 
Horário de 
Término 

Local de realização das 
atividades 

1)  Torneios (futsal, 
handebol, basquetebol e 
vôlei) Jogos Populares, 
torneios esportivos e 
ginástica. 

23/10 08:00 12:00 Escola Nova Itamarati 

2) Gincanas Recreativas, 
arte, brinquedoteca e shows  

23/10 08:00 12:00 Escola Nova Itamarati 

3) Jogos dama, xadrez, 
domino e lanche 

23/10 08:00 12:00 Escola Nova Itamarati 

17. CRONOGRAMA FINANCEIRO 

RECURSOS PRÓPRIOS (RS) 

Período 
Material de 
Consumo 

Material 
Permanente 

Serviços de 
Terceiros 

Despesas 
Locomoção 

Diária 
Pró-

Labore 
TOTAL 

 Lanche  Aparelho 

de som 

Caminhão 

palco  

ônibus    

       

TOTAL      - 

       



18. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 
Ponta Porã, 23 de outubro de 2015       ASS. RESPONSÁVEL 

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

 
O referido projeto atende as especificidades do curso de Artes Visuais. 
 

 

 
 
   COORDENADOR DO CURSO                                                 PROF. ORIENTADOR 

20. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

               O curso de Artes Visuais ficou responsável pela pintura facial das crianças que 

prestigiaram o evento. As atividades foram desenvolvidas de acordo com o grupo de alunos 

que se prontificou a comparecer no projeto. Os acadêmicos (as) se organizaram na 

aquisição do material e organização das crianças, fotos e auxílio aos colegas. O curso 

atendeu não só crianças, mas adultos que quiseram fazer parte da ação... nesse contexto 

os acadêmicos em uma média fizeram em torno de 500 pinturas e alegria tomou conta de 

todos com os sorrisos e agradecimentos que receberam dos participantes. 

               A Ação social é de suma importância, pois, faz reflexões em ajudar ao próximo 

sem esperar nada em troca. 

 

21. AVALIAÇÃO DO PROJETO 

Considera-se que o Projeto de Extensão “Ação Social” um projeto divulgador do curso de 
Artes Visuais e também resultado do conhecimento adquirido ao longo da vivência da 
cidadania de cada acadêmico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



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

 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


