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1. Introdução
O Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar realizado pelo
Ministério da Saúde, em 2001 foi desenvolvido e busca expandir a ideia de humanização para
toda comunidade hospitalar. Visando o avanço da independência e da cidadania dos
profissionais de saúde e dos pacientes objetivando o respeito e a solidariedade realizando a
inserção de uma cultura organizacional (BAZON; CAMPANELLI, BLASCOVI-ASSIS, 2004).
A humanização é um procedimento que se encontra em contínua transformação,
influenciando a condição em que ocorre, sendo só os seres humanos aptos de promover e de
entregar-se a esse processo (RIZZOTTO, 2002).
De acordo com BAZON; CAMPANELLI, BLASCOVI-ASSIS (2004) “Dessa forma, a
ausência desse vínculo estabelecido entre profissional da saúde e familiares, no caso do
diagnóstico das deficiências, influenciará as atitudes familiares posteriores diante do indivíduo
com deficiência, sua interação com a família e adaptações”.
É necessário o comprometimento de projetos que recuse o individualismo aumentado que
coloque o indivíduo como centro das atividades políticas, econômicas e sociais e não o lucro
acima de tudo (RIZZOTTO, 2002).

2. Justificativa
As atividades de extensão visam propiciar aos cursos várias ações de Sensibilização e
Mobilização da Comunidade Acadêmica. Serão realizados projetos e ações sociais sobre
Humanização e realizados eventos, rodas de conversas e palestras sobre os temas para a
conscientização.
Esse projeto englobará o Grupo de estudos na área de saúde e outros projetos que
serão realizados em todos os cursos do UniPinhal. O grupo de estudos Humanizar-te na saúde
foi

cadastrado

no
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http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/713033.
No
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https://www.facebook.com/Humanizarte.UniPinhal

uma

página

para

divulgação

3. Objetivos
a) Desenvolver ações conjuntas para dar visibilidade à Instituição e aos cursos,
mobilizando professores e estudantes;
b) Utilizar as ações para captação de alunos;
c) Desenvolver estudos e pesquisas na área de humanização, bem como projetos de
extensão em serviços de saúde, como palestras, roda de conversa e ações sociais na
cidade e escolas de Espírito Santo do Pinhal – SP e região.

4. Metodologia
Serão realizados encontros nas escolas parcerias com a UniPinhal (em momento de
isolamento ocorrerá de modo virtual, em outros anos serão realizados presenciais).
Será realizado um concurso “HumanizAr-te” para alunos do 3º ano do Ensino médio de
artes (desenhos) sobre o tema Humanização, Empatia, Solidariedade e Saúde Mental. Os
três melhores trabalhos concorrerão a brindes (ainda a ser definido).
O público alvo: Moradores e profissionais da cidade e Alunos de ensino médio com ênfase
no último ano

5. Projeto Acolher: Rodas de Conversas, Escuta e Acolhimento

Público-Alvo
Estudantes de Graduação do Centro Regional Universitário do Espírito Santo do Pinhal e
população convidada.
Justificativa
Com a pandemia da Covid-19 e suas repercussões, diversas questões emocionais se
tornaram ainda mais presentes na vida diária dos estudantes universitários. Pensando nisso, o
Projeto Rodas de Conversas, Escuta e Acolhimento – Humanizar-te UniPinhal, do Centro
Regional Universitário do Espírito Santo do Pinhal, realizará, quinzenalmente Rodas de
Conversas, Escuta e Acolhimento, sobre assuntos relacionados à Saúde Mental dos alunos(as)
de graduação. O intuito é criar um espaço de escuta e acolhimento, para os alunos, sobre
questões emocionais diversas.

Objetivos


Criar um ambiente de acolhimento, possibilitando o compartilhamento de sentimentos e

pensamentos sobre a situação de pandemia.


Propor uma escuta ativa, buscando contemplar tanto situações positivas como

negativas, fazendo das rodas de conversas online.


Motivar o grupo a falar suas vivências e experiências durante a pandemia.

Metodologia
Serão realizados encontros quinzenais, com duração de no máximo uma hora. Os
encontros serão desenvolvidos de forma online durante a pandemia através da plataforma
Google Hangouts Meet. Serão realizadas as inscrições por formulário digital e enviado o link da
sala por e-mail.
Poderá ser realizado convite de profissionais de acordo com o tema a ser discutido, para
auxiliar na condução do projeto.

6. Lista de equipamentos:
Não serão necessários equipamentos para este projeto.

7. Cronograma de Atividades
Setembro a Dezembro/2020: definição e implantação do Projeto institucional. Criação de
logo para divulgação no site e facebook UniPinhal.
Fevereiro/2021: implantação do projeto Acolher: Roda de conversa e escuta
Setembro a Outubro: Concurso “HumanizAr-te”
Concurso de desenhos para alunos do 3º ano do ensino médio com os temas
Humanização, Empatia e Solidariedade.
Janeiro a Dezembro: Projeto acolher e Palestra sobre a necessidade da Humanização em
diversas áreas e cursos da Instituição. Orientação para os professores e alunos.

8. Custos
Este projeto não demanda custos significativos, uma vez que somente serão realizadas
palestras e campanhas. O projeto não será submetido a nenhum órgão de financiamento.
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