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APRESENTAÇÃO

Chauí, em sua obra “Escritos sobre a Universidade” (2001), questiona: “Como
inserir a universidade na sociedade?” e complementa, dizendo que parece curiosa
esta interrogação, pois estaríamos pressupondo que a universidade seria alguma
realidade extrassocial e política. Ao apresentarmos o Balanço Social de 2019 da
URI, temos a convicção de que os dados que o compõem falam por si e demonstram o quanto somos uma instituição social, revelando que estamos na sociedade
e fazemos parte dela.
A grandeza e a densidade da URI, expressas em números, revelam projetos,
ações e práticas que nos constituem e nos põem em sintonia com as comunidades
de nossa abrangência, por meio de ensino, pesquisa e extensão. Os dados retratam o trabalho e esforço incansável de professores, funcionários, colaboradores
externos, gestores e acadêmicos, que se traduzem em resultados palpáveis para
a vida das pessoas, o que reforça cada vez mais nossa identidade comunitária e
nosso compromisso com a equidade, a democracia e a inclusão.
A arquitetura interna do Balanço Social de 2019 apresenta novidade em relação
aos anteriores. Está organizado por grandes áreas, extraídas da extensão: Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde,
Tecnologia e Produção, e Trabalho. O resultado efetivo da energia empenhada
pelos segmentos mencionados está abrigado nessas áreas e simboliza o empenho
da URI em cumprir sua visão de ser uma universidade de referência em qualidade,
promoção da ciência, inovação, desenvolvimento comunitário e humano, concomitante ao propósito maior de atender ao que prescreve em sua missão para desenvolver pessoas nos campos socioeconômico, educacional, cultural e político, por
meio da promoção do conhecimento, de ações empreendedoras e inovadoras, socialmente responsáveis e comprometidas com o desenvolvimento social e humano.
O conteúdo do Balanço Social demonstra a seriedade com que a Universidade trata a Ciência, a produção e disseminação de conhecimento, a incorporação
da inovação ao seu métier, sem perder de vista o ser humano em suas diferentes
interfaces e dimensões, fato que leva a compreender por que nossa contribuição à
sociedade é significativa e não possui conotação assistencialista, nem se confunde com mera prestação de serviços. Os leitores deste Balanço Social encontrarão
elementos que dão amparo aos argumentos, valores e aos princípios que a URI
defende, ao mesmo tempo em que podem se constituir em prováveis respostas ao
questionamento de Chauí.
Arnaldo Nogaro
Reitor
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Missão
A Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões tem
como missão desenvolver pessoas nos campos socioeconômico, educacional, cultural e político, por meio da promoção do conhecimento, de ações empreendedoras
e inovadoras, socialmente responsáveis e comprometidas com o desenvolvimento
social e humano.

Visão
Ser uma universidade de referência em qualidade, promoção da ciência, inovação, desenvolvimento comunitário e humano.

Valores
- Ética
- Humanização
- Inovação
- Respeito à Pluralidade
- Solidariedade
- Sustentabilidade Socioambiental
- Transparência
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INTEGRAÇÃO ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

A URI continua a sua busca por qualidade e excelência em Ensino, Pesquisa e
Extensão acadêmica e comunitária, articulando essas três dimensões em todas as
modalidades de atuação, com incentivo à inovação, à educação, ao empreendedorismo e à formação cidadã.
Ensinar, no contexto da URI, é criar as possibilidades para a produção e a construção do conhecimento pelo professor e pelo acadêmico.
A centralidade do Ensino está no acadêmico. No Ensino, enfatizam-se novas
formas de aprender, criar e construir conhecimentos, desenvolver habilidades e
competências científicas e culturais, artísticas e profissionais. Mas, sobretudo,
competências e qualidades humanas e sociais. Objetiva-se uma formação global
e com uma visão mais abrangente da ciência, do entorno social e do campo de
atuação profissional.
Freire (1994, p. 37) diz que “Educar é, substantivamente, formar”. Transformar,
por conseguinte, a experiência educativa em mero treinamento técnico-científico e
profissional seria, na concepção freiriana, “amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu caráter formador”.
Todos os cursos oferecidos possuem um Projeto Pedagógico que privilegia nos
estudantes o desenvolvimento de competências éticas, pessoais, profissionais, de
comunicação em suas relações sociais, além da cidadania e do voluntariado, incentivados e praticados, continuamente, em centenas de projetos comunitários,
sociais e de meio ambiente.
A Pesquisa, definida como princípio científico e educativo, constitui-se no desafio essencial da Universidade e da Educação nos tempos atuais. Ela é a matéria-prima do Ensino e do conhecimento. Como princípio educativo, perfaz um dos esteios essenciais da Educação Emancipatória, que é o questionamento sistemático
crítico e criativo da realidade. A Educação não pode, por conseguinte, prescindir da
Pesquisa como forma de construir conhecimento e fazer ciência.
Nessa perspectiva, incentiva e amplia, significativamente, a produção científica,
intelectual, cultural e artística de docentes e discentes, por meio da publicação de
trabalhos resultantes, prioritariamente, de atividades de Pesquisa e Extensão de
relevância social, regional e nacional.
Também considera a Iniciação Científica como elemento de dimensão fundamental, para despertar o surgimento de novos talentos à Pesquisa e à Docência.
Investe em bolsas de Iniciação Científica e em auxílio a Pesquisadores, priorizando
linhas de Pesquisa predefinidas pelos respectivos Departamentos, que evidenciem
relevância acadêmica, científica e social, com enfoque prioritário em temas e problemas regionais.
A implementação de programas de Pós-Graduação Stricto Sensu e a reestrutu6
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ração de cursos de Pós-Graduação Lato Sensu dão sustentabilidade à Pesquisa,
consolidam os grupos de Pesquisa nas diferentes áreas e reafirmam linhas claramente definidas.
A Extensão, por sua vez, constitui uma dimensão e função imanente e integrante
do ser e do fazer universitário. Como atividade institucional, está associada e integrada ao Ensino e à Pesquisa, de forma inseparável. A Extensão traduz, concretiza
e mediatiza políticas e diretrizes de integração da Universidade com a comunidade.
A Extensão tampouco tem um significado e/ou conotação assistencialista, nem
se confunde com mera prestação de serviços. As ações e atividades de Extensão,
na URI, não são “para” a comunidade, mas “na” e “com” a comunidade. A Extensão
estimula ações de iniciativa e participação, de solidariedade e cooperação; envolve
cultura, reitera o espírito comunitário inspirado no trabalho, na união e na luta legada pelos imigrantes e missioneiros.
Em seus 27 anos, completados em 2019, a URI vem fortalecendo o investimento em tecnologia de apoio aos estudantes e à comunidade, em modernização de
seus Câmpus, em Pesquisa, em acordos acadêmicos nacionais e internacionais e
em capacitação permanente de seus docentes, transformando-se em uma Universidade de vanguarda nos múltiplos aspectos de suas atividades.
A seguir, são apresentados alguns aspectos de cada uma das três dimensões,
pilares da Universidade.
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DIMENSÃO INSTITUCIONAL
URI em Números
A URI desenvolve uma política de recursos humanos coerente com seus objetivos institucionais. Assume o compromisso permanente com a valorização das
pessoas, incorporando o conceito de IES comunitária que lhe dá base histórica
para inserção social, para liberdade de expressão, sem discriminação de qualquer
natureza, comprometida, permanentemente, com a busca da paz, conforme estabelecido em seus princípios de organização. Nesse contexto, os dados aqui apresentados têm como referência a data de 31 de dezembro de 2019.
Câmpus

06

Departamentos

08

Coordenadores de Área do Conhecimento

30

Coordenadores de Curso

84

Ensino Presencial

35 cursos com 87
opções de oferta

Ensino a Distância

14

Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu

41

Opções de Oferta

52

Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu

7 Mestrados
3 Doutorados

ENSINO - NÚMERO DE DISCENTES

Nível
Graduação Presencial (1º semestre)
Graduação EAD (1º semestre)
Graduação Presencial (2º semestre)

8

Número de Matrículas
10.092
554
9.093

Graduação EAD (2º semestre)

222

Pós-Graduação Lato Sensu

849
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Pós-Graduação Stricto Sensu

296

Escola de Educação Básica

2.364

CURSOS DE GRADUAÇÃO / ALUNADO

Nº DE ALUNOS
CURSOS

OPÇÕES DE OFERTA
Modalidade Presencial
1º semestre: 10.092
35

87
2º semestre: 9.093
Nº DE ALUNOS
CURSOS
Modalidade EAD
1º semestre: 554
14
2º semestre: 222

PÓS-GRADUAÇÃO

1. Alunos de Pós-Graduação

Lato Sensu

849

296

Stricto Sensu
2. Cursos
Lato Sensu
Stricto Sensu

52
Mestrados

07

Doutorados

03

ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Número de Escolas
Total de Alunos

06
2.364
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PESQUISA
A Pesquisa, definida como princípio científico e educativo, constitui-se no
desafio essencial da Universidade e da Educação nos tempos atuais. Institucionalizada pela Resolução 076/CUN/96, é a matéria-prima do Ensino e da produção de
conhecimento. Como princípio educativo, é uma das bases da Educação Emancipatória, por promover o questionamento crítico e criativo da realidade.
As políticas de Pesquisa da URI preveem o desenvolvimento de Pesquisas
conceituadas, pela qualificação de grupos de excelência, incentivo à Pesquisa multidisciplinar, transferência de tecnologia, divulgação da produção, integração entre
Pesquisa, Ensino de Graduação e Pós-Graduação e ações de Extensão.
Na URI, a responsabilidade pela regulamentação, gestão e avaliação da Pesquisa
envolve a PROPEPG - Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação, o
CIAP - Comitê Institucional de Avaliação da Pesquisa, o CEP - Comitê de Ética em
Pesquisa, a CEUA - Comissão de Ética no uso de Animais, os Grupos de Pesquisa,
os Departamentos, as Diretorias de Câmpus e os pesquisadores.
Quadro do quantitativo de projetos de pesquisa desenvolvidos em 2019
Projetos PROBIC/FAPERGS
Projetos PROBITI/FAPERGS
Projetos PIBIC/CNPq
Projetos PIIC/URI
Projetos REDES
Projetos URI/MEMÓRIA
Grupos de Pesquisa
Projetos PIBITI/CNPq
Projetos PIBIC-EM/CNPq

10
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14
05
31
111
06
01
101
10
32

EXTENSÃO
A Extensão é vista como uma forma de interação Universidade-comunidade
em um processo educativo, cultural e científico que articula Ensino e Pesquisa, de
forma harmônica, e estabelece uma ação transformadora na relação de troca de
informações e saberes. Dessa forma, as políticas de Extensão, na URI, envolvem
criar condições para a formação de cidadãos capazes de integrar-se a ações que
promovam o desenvolvimento sustentável da comunidade, difundindo e transferindo conhecimentos. Por meio de atividades extensionistas, o estudante integra o
saber acadêmico com a realidade social; descobre, aprende e ensina para construir
um mundo melhor.
A Extensão, na URI, executada de forma coerente e articulada com os objetivos e a missão da ICES, centra suas atividades ao desenvolvimento (local e
regional) autossustentável, à integração com a sociedade, à valorização da cultura
e das manifestações regionais, à sua difusão pelos meios de comunicação e ao
investimento em ações solidárias. As atividades estão voltadas para oito áreas temáticas: Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção, e Trabalho.
Inseridos nas temáticas, são desenvolvidos diversos Programas e Projetos
de Extensão, coordenados pela PROPEPG, com auxílio do CIAPEx - Comitê de
Avaliação de Projetos de Extensão.
Quadro do quantitativo de Projetos de Extensão desenvolvidos em 2019
Projetos de Extensão
Eventos de Extensão
Público Participante
Prestação de Serviços (público atendido)
Bolsas de Extensão
Projetos de Ação Social
Projetos do Programa de Voluntariado
Livros
Artigos em Periódicos
Artigos em Revista e Jornais e Anais
Resumos
Trabalhos Completos
Capítulos de Livros

293
367
47.474
88.908
49
18
11
56
343
173
864
498
220
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B I B L I O T E C A S E L A B O R AT Ó R I O S

Acervo Total das Bibliotecas
Exemplares (livros, periódicos, vídeos, DVDs, CDs)

592.862

Área Física Construída

7.386,92

Laboratórios
Número de Laboratórios
Área Física dos Laboratórios

430
35.584,14

C O R P O D O C E N T E E C O R P O T É C N I C O - A D M I N I S T R AT I V O

Total de Docentes do Ensino Superior

767

Total de Docentes da Escola de Educação Básica

213

Total de Técnicos Administrativos

747

TOTAL

12
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1.727

A Universidade e suas Relações
Relação com seus Colaboradores
		
A URI oferece aos seus funcionários benefícios que abrangem o
aperfeiçoamento profissional, a saúde, a segurança no trabalho, e outros, visando
sempre ao bem-estar físico, psicológico, humano e social dos trabalhadores.
Relação com a Sociedade
		
Desenvolve, em parcerias, projetos de promoção de inclusão social,
nas áreas de Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio
Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção, e Trabalho.
Engaja-se a políticas públicas sociais que demandem participação da sociedade.
Relação Acadêmica
		
A URI é um espaço de construção e reconstrução de conhecimentos.
Os acadêmicos são capacitados nas mais diversas áreas do conhecimento, recebendo um Ensino de qualidade, oportunidades de Iniciação à Pesquisa e participando da Extensão e da cooperação interinstitucional.
Compromisso Social na URI
A URI nasceu como fruto de um ideal compartilhado. Seu compromisso social
é um elemento importante e estende a sua ação a diversas áreas, com um papel
fundamental: formar cidadãos.
Todas as atividades têm sido desenvolvidas, com especial competência, no sentido de proporcionar melhor qualidade de vida no presente, maior satisfação, perspectivas e possibilidades reais para o futuro.
Os projetos de ação social desenvolvidos pela URI atendem aos seguintes passos:
1- Análise situacional;

6 - Recursos;

2 - Identificação da situação;

6.1 - Instalações físicas;

3 - Metas;

6.2 - Recursos materiais;

4 - Resultados;

6.3 - Recursos humanos;

5 - Metodologia;

6.4 - Recursos financeiros.
7 - Avaliação.
BALANÇO SOCIAL 2019 URI
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Universidade conquista novamente
o Selo de Responsabilidade Social
da ABMES
Pelo oitavo ano consecutivo, a URI Erechim conquistou o Selo de Instituição Socialmente Responsável 2019, dentro da Campanha da Responsabilidade Social do Ensino
Superior Particular, desenvolvida pela ABMES (Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior).
A homenagem se deve às ações sociais
realizadas pela Universidade e que fizeram a
diferença no meio em que atua. As iniciativas
foram efetivadas ao longo do ano por todos
os departamentos e áreas de conhecimento
da Instituição. Entre elas, estão os projetos
de extensão desenvolvidos com idosos, entidades assistenciais, comunidades indígenas, escolas municipais, entre outros, por meio de palestras, workshops, treinamentos, atividades lúdicas e exposições.
Entre os eventos, estão o Projeto de Educação Olímpica, que incentiva os valores olímpicos (Respeito, Amizade e Excelência); ações com as integrantes do
Programa “Universidade Sem Limites”; iniciativas na área de educação em saúde
com funcionários de empresas e de escolas; entre outras iniciativas.
A certificação tem validade de um ano, o que corresponde a um ciclo da campanha. Deste modo, a Universidade teve o selo conferido até outubro de 2020. O selo
comprova a toda a comunidade que a URI Erechim se preocupa com o bem-estar
social e com o desenvolvimento sustentável da população das regiões em que está
inserida.

Projetos desenvolvidos em 2019, de acordo com as áreas temáticas da Extensão.
Área Temática: Comunicação
Projeto:: Caravana do Agronegócio
Projeto
Coordenadora: Giselda Aparecida Ghisleni
Câmpus: Santo Ângelo
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Palestras realizadas em parceria com o Banco do Brasil, que possui o projeto
14
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Caravana do Agronegócio.
Principais Resultados Obtidos:
Interação entre acadêmicos, professores, Banco do Brasil e Produtores da Região das Missões.
Público-Alvo: produtores da Região das Missões clientes do Banco do Brasil
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 60

Projeto:: Circuito Palestras Técnicas
Projeto
Coordenadora: Giselda Aparecida Ghisleni
Câmpus: Santo Ângelo
Descrição das Ações
Desenvolvidas:
Realização de palestras
nos cursos técnicos da Região das Missões, com diferentes temas: topografia
e elementos de geodésia,
fruticultura, olericultura.
Principais Resultados
Obtidos:
Interação entre acadêmicos, professores, e alunos
dos cursos técnicos. Replicação dos conhecimentos acadêmicos.
Público-Alvo: Alunos dos cursos técnicos da Região das Missões e técnicos de
empresas agrícolas, cooperativas e produtores rurais.
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 200
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Projeto: Programa de Rádio Espaço Contábil
Coordenadores: Alzenir José de Vargas e Diana de Souza
Câmpus: Frederico Westphalen
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Programa semanal de rádio, com duração de 15 minutos, com informações
direcionadas a acadêmicos, profissionais da área contábil e empresários. Em
2019, foram mais de 52 inserções, sempre aos sábados, das 09h às 09h15min,
na Rádio Luz e Alegria AM.
Principais Resultados Obtidos:
Como se trata de informações em
um veículo de comunicação aberto, é difícil precisar os resultados obtidos. No entanto, no feedback de muitos empresários, principalmente sobre os assuntos abordados, pode-se considerar de grande valia para o curso e para a comunidade.
Público-Alvo: Acadêmicos, profissionais da contabilidade, empresários e a comunidade em geral.
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: Indeterminado.

Área Temática: Cultura

Projeto: Banda Marcial da URI São Luiz Gonzaga
Coordenador: Milton Carlos Berti
Câmpus:
São Luiz Gonzaga
Descrição
das
Ações Desenvolvidas:
A
Banda
Marcial da URI São Luiz
Gonzaga
é
uma
ação
desenvolvida
historicamente
na
Instituição,
reunindo
pessoas da comunidade, acadêmicos, alunos
da Escola Básica e, especialmente, estudan16
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tes de escolas da rede municipal e estadual de São Luiz Gonzaga.
Público-Alvo: Pessoas da Comunidade de São Luiz Gonzaga
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 30

Projeto: Ciências Biológicas da URI inova e leva aula a um “pub”
da cidade
Coordenador: Jorge Reppold Marinho
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações
Desenvolvidas:
Seguindo uma ideia
do projeto nacional “Pint of
Science”, realizada em muitos países, a turma 2017 do
Curso de Ciências Biológicas Bacharelado da URI
desenvolveu uma atividade
inovadora. A quarta edição
do projeto ocorreu nos dias
20, 21 e 22 de maio, em 24
países e 85 cidades brasileiras. Em Erechim, a atividade foi desenvolvida em um
“pub” da cidade, onde, entre hambúrgueres e petiscos, foi discutido o tema “Por
onde andei? História biogeográfica dos primatas”. Afinal, como os macacos chegaram à América do Sul se esta esteve isolada por milhões de anos? Depois de muito
debate e discussão, é incrível pensar que macacos diversos e carismáticos podem
ser rastreados até alguns ensopados pioneiros, tropeçando fora de um “barco acidental” há milhões de anos rumo a um novo mundo.
Principais Resultados Obtidos:
Com esta atividade foi possível estabelecer um canal direto de diálogo entre
os cientistas e a sociedade, levando os pesquisadores a compartilhar seus conhecimentos e experiências com o público em bares, restaurantes e outros espaços
fora das universidades. Segundo o professor Jorge, ainda que não seja usual vermos discussões acadêmicas e científicas em espaços alternativos, a experiência
foi um sucesso: “Esta é uma maneira de romper com a rotina da sala de aula e
proporcionar discussões mais amplas, sem a formalidade usual”. Para o acadêmico
Evandro Meneghetti, “a aula foi fantástica e inovadora, pois a turma debateu sobre
a Origem e Evolução dos Primatas em um ambiente descontraído e alegre como
o do Pub”. A acadêmica Edivânia Bampi ressaltou a convivência e a informalidade
como pontos importantes na disseminação do conhecimento científico.
BALANÇO SOCIAL 2019 URI
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Público-Alvo: comunidade erechinense.
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: Indeterminado.

Projeto: Duas exposições comemoram o Dia Internacional de Museus
Coordenadora: Elisabete Maria Zanin
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
O Museu de Ciências Naturais da URI realizou duas exposições. A primeira,
denominada “Tradições Gaúchas - sementes que florescem”, ficou disponível para
visitação até o dia 31 de julho na sala de exposições do próprio Museu. A segunda
exposição, denominada “Biomas Brasileiros: diversidade biológica e cultural”, foi
realizada de 13 a 30 de maio, no Espaço Cultura Viva, em frente à Universidade.
Estas exposições foram realizadas para comemorar o Dia Internacional de Museus
que ocorre no dia 18 de maio. Ocorreu durante a 17ª Semana Nacional de Museus,
promovida pelo IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus). Nesse período, museus e
outras instituições culturais brasileiras são convidadas pelo IBRAM a desenvolver
uma programação especial que, em 2019, teve como tema central, sugerido pelo
Conselho Internacional de Museus (ICOM), “Museus como Núcleos Culturais: o
Futuro das Tradições”.
Principais Resultados Obtidos:
O planejamento e execução do projeto “Biomas Brasileiros: diversidade biológica e cultural” ocorreu como parte das atividades práticas realizadas na disciplina
de Botânica V na turma 2016 do Curso de Ciências Biológicas Bacharelado. Esta
prática pretende oportunizar a vivência de uma atividade relacionada à expografia
museológica que os biólogos realizam em Museus de Ciências, onde podem atuar
como profissionais.

18
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Público-Alvo: Comunidade Regional (aberta à visitação pública)
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: Indeterminado

Projeto: Importância da conservação da biodiversidade e das áreas
protegidas - 3º Idade - Universidade Sem Limites
Coordenadores: Vanderlei Decian e Sônia Beatris Balvedi Zakrzevski
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
A atividade tratou sobre a importância da conservação da biodiversidade e das
áreas protegidas, priorizando o estudo sobre o Parque Natural Municipal Longines
Malinowski. Localizado em área
urbana, com área de 23,08 ha, o
Parque, que durante muitos anos
serviu como um potreiro pertencente à extinta Comissão de Terras, foi criado oficialmente pela Lei
Municipal nº 3.110/1998, baseada
na Lei Estadual nº 267/1948, que
autorizava a doação desta área
de terra para o município. Porém,
apenas em junho de 2011 o Estado oficializou a doação das terras
do Parque ao município de Erechim.
O Parque é uma Unidade de
Conservação de proteção integral, ou seja, que busca preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. Ele oportuniza a
realização de pesquisas científicas e
o desenvolvimento de atividades de
educação e interpretação ambiental,
de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.
Principais Resultados Obtidos:
O trabalho realizado contribuiu
para o grupo refletir sobre benefícios
diretos e indiretos do Parque. Além de
contribuir na regulação de processos
ecológicos essenciais, o Parque proporciona oportunidades para reflexão,
enriquecimento espiritual, desenvolvimento cognitivo, recreação e experiência estética aos seus visitantes.
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O grupo da Universidade Sem Limites participará de uma atividade, organizada
também pelo Curso de Ciências Biológicas, junto ao Parque Longines Malinowski.
O Curso, inclusive, foi responsável pela elaboração do Plano de Manejo do Parque.
Público-Alvo: Grupo de 3º Idade que forma o Universidade Sem Limites na URI
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 50

Projeto: Noite Cultural
Coordenadoras: Jerusa Dutra Schreiner e Rosa Carine Menezes de Matos
Câmpus: São Luiz Gonzaga
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Na oportunidade, os alunos da
Escola Básica da URI São Luiz
Gonzaga realizaram apresentações
culturais, para tanto foi realizada
uma arrecadação de litros de leite
para serem doados ao Lar do Idoso
de São Luiz Gonzaga.
Público-Alvo: Idosos institucionalizados
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 80

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça
Projeto: A recepção da mediação nas escolas e o exercício da alteridade aproximando diferentes identidades
Coordenadora:
Angélica Chechi
Câmpus: Santiago
Descrição das Ações Desenvolvidas:
O projeto tem como característica a interdisciplinaridade, contando com a participação dos alunos e da professora da Psicologia Me. Fernanda Barichello.
Participação do grupo GEM - Grupo de Estudos da Mediação no “Projeto Aprendizado Jurídico: articulação multidisciplinar em Direitos Humanos”. Responsáveis:
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GAPERG, GDC, GEDA, GEI, GEIA, GELP, GEM, GEPConst e GEPCrim. Participação no “Outubro Rosa”, quando foram convidadas as mães das crianças envolvidas no projeto e outras interessadas, para uma conversa sobre os conflitos advindos das relações familiares, ministradas pelas professoras Angélica e Fernanda
(psicóloga).
Participação da coordenadora geral Angélica Chechi como orientadora de monografias de graduação (Direito), da URI Santiago, abordando as formas adequadas de tratamento de conflitos, com enfoque na mediação.
Participação no programa da rádio URI Santiago sobre os conflitos escolares e
o uso da mediação.
Descrição dos Resultados Obtidos:
O projeto busca mostrar que as adversidades fazem parte do cotidiano, mas
que o importante é saber como encará-las e agir de forma positiva, para que se
formem cidadãos que se preocupem com o bem-estar pessoal e da coletividade.
Em face da necessidade de
sensibilizar os professores que
vivenciam o ambiente escolar
e estão diretamente envolvidos
com as crianças e adolescentes nas escolas, os objetivos
foram ampliados, realizando-se encontros apresentando
as técnicas de mediação, seu
conhecimento e divulgação.
Na verdade, olhando os conflitos de forma sistêmica, a
solução dos mesmos será facilitada e os professores têm
o contato com os alunos e os
seus familiares.
Pretende-se consolidar o projeto, aperfeiçoando e contando com a imprescindível participação da rede de apoio do Município, além dos alunos, professores e
diretores das escolas, corpo discente dos cursos de Direito e Psicologia.
Público-Alvo: Escolas estaduais, níveis de ensino fundamental e médio, na
cidade de Santiago, Cândido Genro, Lucas Araújo e João Eduardo Witt Schmitz.
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: Indeterminado

Projeto: Ações Sociais 2019
Coordenador: José Plínio Rigotti
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
O projeto viabiliza o acesso à justiça para a população hipossuficiente do Município de Erechim e Região do Alto Uruguai. O atendimento jurídico prestado no
âmbito do referido projeto é realizado por duas advogadas que atuam no Núcleo
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de Prática Jurídica do Curso de Direito da URI Erechim, localizado no térreo do
URICEPP e pelos acadêmicos matriculados nos Estágios de Prática Jurídica. O
projeto prevê, como condição para o atendimento da população hipossuficiente, a
comprovação de renda mensal líquida familiar, igual ou inferior a três salários mínimos, comprovação feita por meio da folha de pagamento e declaração de pobreza.
O atendimento deste cidadão que procura o acesso à justiça gratuita tem seu pleito
encaminhado de acordo com o caso, buscando a composição ou ajuizamento do
feito nas ações cíveis e criminais, concretizando outra das ações visadas pelo projeto.
Outra ação, desenvolvida pelo projeto de
extensão assistencial, é encaminhar para o
Centro de Psicologia Aplicada, as pessoas
que precisam superar ou amenizar os traumas advindos de um litígio judicial. São desenvolvidas palestras, a título de esclarecimento dos direitos e deveres dos cidadãos,
destinadas às entidades assistenciais da
região, com datas agendadas pelas entidades beneficiadas de acordo com suas necessidades. Assim, desenvolvendo a noção de
cidadania, por meio de um bom atendimento,
independentemente da condição social, sem
discriminações, repassando as informações
necessárias para busca da justiça.
Principais Resultados Obtidos:
No ano de 2019 foram assistidas 654 (seiscentas e cinquenta e quatro) pessoas,
sendo suas demandas submetidas a mediação/conciliação, prestadas informações
jurídicas, atendimentos presenciais e esclarecimentos por telefone, bem como realizado o ajuizamento de ações para os casos em que não houve consenso.
Público-Alvo: População hipossuficiente do município de Erechim e região do
Alto Uruguai
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 654

Projeto: Ação Social de Páscoa – Ação Integrada com os Cursos de
Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Engenharia Civil Mecânica, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica,
Engenharia Mecânico e Engenharia Agrícola
Coordenador: Cristiano Vitorino da Silva
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Arrecadação de doces e chocolates, montagem de sacolinhas e entrega com a
distribuição de cachorro-quente, bolo de chocolate e refrigerantes.
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Descrição dos Resultados Obtidos:
Foram montadas cerca de 150 sacolinhas com doces e distribuídas às crianças
carentes dos Bairros Progresso, Cristo Rei, Poletto, São Cristóvão, atendidas pela
Associação Espiritual, Social e Beneficente Cantinho Sublime.
Público-Alvo: Comunidade Carente da cidade de Erechim
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: cerca de 150 crianças

Projeto: Assistência jurídica às pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica na comarca de Frederico Westphalen
Coordenadores: Pablo Henrique Caovilla Kuhnen e Patrícia Luzia Stieven
Câmpus: Frederico Westphalen
Descrição das Ações Desenvolvidas:
O Projeto de Assistência Jurídica, além de garantir o acesso à Justiça para
as pessoas vulneráveis economicamente, possibilita a aproximação do acadêmico
com o mundo jurídico, o qual realiza
diariamente o atendimento e o assessoramento às partes, com a elaboração de petição inicial, contestação e
demais movimentações de processos; além disso, o projeto tem como
objetivo geral desenvolver atividades
jurídicas reais através do atendimento
à população socialmente vulnerável e
hipossuficiente da Comarca de Frederico Westphalen que preencha os
requisitos legais para obtenção da Assistência Jurídica Gratuita (AJG), em
demandas judiciais e extrajudiciais
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por meio dos acadêmicos do Curso
de Direito, orientados por professores
e outros profissionais da área jurídica.
Principais Resultados Obtidos:
De janeiro a dezembro de 2019
foram realizados 167 atendimentos
às pessoas carentes, com uma média de aproximadamente 14 atendimentos jurídicos por mês no Escritório
de Prática Jurídica, todos eles com o
respectivo acompanhamento dos acadêmicos do Curso de Direito. Sendo
ajuizados, entre janeiro a dezembro de 2019, 58 novos processos.
Público-Alvo: Esses atendimentos são referentes a todas as cidades de abrangência da Comarca de Frederico Westphalen.
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 230 atendimentos

Projeto: Ato Infracional: a necessidade de orientação jurídica do
adolescente na apuração da infração na fase de remissão
Coordenadores: Patrícia Luzia Stiven e Tiago Galli
Câmpus: Frederico Westphalen
Descrição das Ações Desenvolvidas:
O projeto em questão traz como tema principal o ato infracional, praticado
por jovens menores de 18 anos, assegurado e previsto no Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA). Objetiva analisar a importância do fornecimento, bem como
propriamente fornecer orientação jurídica e acompanhamento aos jovens junto à
audiência preliminar com o Ministério Público em casos de supostos atos infracionais, por meio do Escritório de Práticas Jurídicas, buscando, dessa forma, garantir
o direito à informação, ao contraditório e à ampla defesa dos menores envolvidos,
além de proporcionar que tenham todos os seus direitos assegurados.
Principais Resultados Obtidos:
As medidas socioeducativas representam uma forma do menor se responsabilizar pelo ato praticado, mas seu objetivo maior é a ressocialização do adolescente,
atendendo às suas necessidades, de modo a oportunizar ao jovem que entenda e
reconheça o seu ato e que tente repará-lo.
Público-Alvo: Crianças e adolescente hipossuficientes da Comarca de Frederico Westphalen/RS e região
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 150

Projeto: Balcão do Consumidor
Coordenadores: Juliana Bedin Grando e João Victor Magalhães Mousquer
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Câmpus: São Luiz Gonzaga
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Um estagiário do Curso de Direito, selecionado via processo seletivo, acompanhado de um professor responsável, presta atendimento semanal junto ao Balcão
do Consumidor, tendo por objetivo qualificar as relações de consumo nos municípios da região de abrangência da URI São Luiz Gonzaga, de modo a alcançar um
trabalho concreto e a criar um espaço de efetivação dos direitos dos consumidores.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Os atendimentos do Balcão do Consumidor ocorrem de forma semanal, sempre
no período da tarde.
Público-Alvo: Comunidade de São Luiz Gonzaga e região
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 110

Projeto: Baú da Solidariedade
Coordenadora: Rosa Carine Menezes de Matos
Câmpus: São Luiz Gonzaga
Descrição das Ações Desenvolvidas:
O projeto tem como objetivo arrecadar doações de roupas e calçados para os
alunos da Escola Municipal Boa Esperança (todos os tamanhos, bebê, infantil e
adulto), auxiliando-os a enfrentarem o rigoroso inverno e fazer com que as doações
cheguem às pessoas que mais precisam.
Público-Alvo: Pessoas em situação de vulnerabilidade social do município de
São Luiz Gonzaga
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: indeterminado

Projeto: Desafio de Taludes
Coordenadora: Deise Trevisan Pelissaro
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas: Arrecadação de alimentos não perecíveis durante a inscrição da atividade.
Principais Resultados Obtidos: Arrecadados
cerca de 100 quilos de alimentos, distribuídos pelo
Mesa Brasil às entidades assistenciais de Erechim.
Público-Alvo: Famílias carentes da cidade de
Erechim
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: cerca de 20
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Projeto: Dia da Cidadania
Coordenadora: Luciane de Oliveira
Câmpus: São Luiz Gonzaga
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Acadêmicos e professores do
Curso de Administração desenvolveram atividades abordando
temáticas de empreendedorismo
à comunidade de São Luiz Gonzaga. Também foi disponibilizada a “Geladeira Literária”, projeto que visa a oportunizar a troca
de livros promovendo a leitura e
o conhecimento.
Descrição dos Resultados
Obtidos:
Como principais resultados, destaca-se o envolvimento, especialmente dos
acadêmicos, com a comunidade são-luizense, abordando questões significativas.
Público-Alvo: Comunidade de São Luiz Gonzaga
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: indeterminado

Projeto: Dia do Idoso
Coordenadoras: Jerusa Dutra Schreiner e Rosa Carine Menezes de Matos
Câmpus: São Luiz Gonzaga
Descrição das Ações Desenvolvidas: Arrecadação de materiais de higiene e
limpeza para serem doados aos idosos do Lar do Idoso de São Luiz Gonzaga.
Público-Alvo: Idosos institucionalizados
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 80

Projeto: Diagnóstico de Criminalidade e Violência de Erechim
Coordenador: Vanderlei Secretti Decian
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Este projeto é uma parceria da Secretaria Municipal de Segurança Pública e
Proteção Social, 13º Batalhão da Brigada Militar de Erechim e Universidade Regional Integrada - URI Erechim. Em desenvolvimento desde o ano de 2011. Apresenta
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as ocorrências referentes à criminalidade, trânsito e outros (orientação de partes,
averiguação e registro administrativo). Envolve o Laboratório de Geoprocessamento, Brigada Militar, Policia Civil e Secretaria de Segurança e Ação Social do Município de Erechim, tendo estagiários dos cursos de Direito, Engenharia Civil e Biologia.
O trabalho teve como objetivo o mapeamento geográfico e análise das ocorrências
de criminalidade, violência e outras ocorrências, na forma de estruturação de um
banco de dados contínuo que permite a avaliação e adoção de estratégias visando
a melhoria da segurança pública no município. Os dados são provenientes dos
Boletins de Ocorrências registrados junto ao 13° Batalhão de Polícia Militar (BPM)
de Erechim, que ocorrem nos meios rural e urbano do município. Foi salientado pelos envolvidos no projeto
a importância da manutenção deste banco de
dados como forma de
aprimoramento de estratégias de policiamento e
inteligência junto aos órgãos de Segurança Pública.
Principais Resultados Obtidos:
Os resultados obtidos contribuem de forma efetiva no planejamento, execução e na
tomada de decisão das
atividades por parte do
13º Batalhão da Brigada
Militar, bem como a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social.
Público-Alvo: Comunidade erechinense
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: indeterminado

Projeto: Engenharia 24 horas – o desafio 5ª edição
Coordenadores:
Cristiano Vitorino da Silva, Jessie Carvalho Bruhn, Suelen Cristina Vanzetto,
Cássio Luciano Baratieri, Marco Antonio Sampaio Ferraz de Souza, Alexander Junges, Sara Roesler, Gerson Groth, Daniela de Oliveira e Amito Jose Teixeira
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Arrecadação de alimentos não perecíveis, na inscrição do evento, além de Projeto por meio do Curso de Engenharia Civil para reforma da sede de uma instituiBALANÇO SOCIAL 2019 URI
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ção assistencial da cidade de
Erechim.
Principais Resultados Obtidos:
Foram arrecadados cerca
de 320 kg de alimentos, distribuídos entre as entidades atendidas pelo projeto Mesa Brasil.
Público-Alvo: Comunidade
carente da cidade de Erechim.
Número de Beneficiários
Atendidos Diretamente: cerca
de 50 famílias.

Projeto: Feliz “Renovação”
Coordenadora: Cristiane Menna Barreto Azambuja
Câmpus:
São Luiz Gonzaga
Descrição das Ações
Desenvolvidas:
Os acadêmicos do
Curso de Direito da URI
São Luiz Gonzaga arrecadaram chocolates,
quando da Páscoa, para
entregar às crianças de
duas escolas municipais.
Descrição dos Resultados Obtidos:
No dia 17 de abril de 2019, os chocolates foram entregues às crianças da EMEF
José Bonifácio e da EMEI Luiza Fabrício da Cunha.
Público-Alvo: Crianças das escolas municipais.
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 169
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Projeto: Natal Solidário 5ª edição
Coordenador: Cristiano Vitorino da Silva
Câmpus: Erechim

Descrição das Ações Desenvolvidas:
Distribuição de cartinhas de crianças, na Secretaria dos Cursos, no Câmpus II
e no setor de informações e protocolo do Câmpus I. Mais de 300 pessoas contribuíram para a realização do evento, entre apadrinhamento de cartinhas, doações
e trabalho voluntário no sábado, 14 de dezembro, no Ginásio de Esportes da Universidade, das 8h às 12h.
As crianças participaram de brincadeiras em brinquedos infláveis, pinturas de
rosto e até futebol para os meninos, além de atividades de
recreação. Foi oferecido lanche com sanduiche natural,
bolo de chocolate e suco, que
completaram a felicidade das
crianças e seus familiares.
Além dos presentes entregues
às crianças.
Principais
Obtidos:

Resultados

Cumprindo a meta estabelecida, foram atendidas 322
cartinhas de crianças carentes
da região. Os padrinhos foram professores, alunos e seus familiares, amigos e funcionários da Universidade. O Pe. César Menegat, capelão da Universidade, falou a
todos os presentes sobre a verdadeira importância do Natal, ensinando às crianças
algumas canções natalinas e preparando a recepção ao Papai Noel que recebeu
cada uma das crianças com muita ternura e carinho.
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Público-Alvo: crianças entre 0 e 12 anos de idade de famílias atendidas pelas
instituições: Cantinho Sublime de Erechim, além das Cooperativas de Reciclagem:
Reciclando para a Vida; Reciclando a Favor da Natureza; Filhos da Natureza; Reciclagem São Luiz; ARCAN; Cidade Limpa e algumas famílias de imigrantes refugiados do Senegal.
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 322

Projeto: Núcleo de Atendimento Jurídico em Meios Alternativos de
Resolução de Conflitos
Coordenadora: Patrícia Luzia Stieven

Câmpus: Frederico Westphalen
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Visa a demonstrar a relevância da implementação de meios alternativos para resolução de conflitos na sociedade, quais sejam: arbitragem, conciliação, mediação
e negociação, com intuito de evitar o abarrotamento de ações e processos judiciais
e tornar mais célere a resolução de litígios com resguardo à boa convivência social.
Nesse sentido, o projeto de ação social trata-se de atividade desenvolvida no Escritório de Práticas Jurídicas, junto à comunidade, com a finalidade de solucionar
conflitos fazendo uso de práticas alternativas de soluções de conflitos, visto que estas não requerem o intermédio do Estado/Juiz, e desta forma possibilita inúmeras
vantagens no tratamento da lide.
Principais Resultados Obtidos:
A mediação pelo Núcleo de Atendimento Jurídico em Meios Alternativos de solução de conflitos, oportunizado pelo Escritório de Práticas Jurídicas, apresentou
resultados positivos ao longo do ano de 2019. A partir dos dados coletados, é possível perceber que os respectivos métodos são eficazes e correspondem às alegações doutrinárias, visto que promovem um acordo pacífico, diante da informalidade,
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celeridade e ausência de dispêndios.
Público-Alvo: Todas as cidades de abrangência da Comarca de Frederico
Westphalen
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: foram realizadas três sessões de mediação e realizadas oito sessões de conciliação

Projeto: Núcleo de Prática Jurídica
Coordenadora: Charlise Paula Colet Gimenez
Câmpus: Santo Ângelo
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Atendimento a pessoas com renda de até 02 salários mínimos para orientação
e assessoria jurídica.
Principais Resultados Obtidos:
Concretização do direito fundamental de acesso à justiça inserido na Constituição Federal.
Público-Alvo: Pessoas hipossuficientes das cidades de Santo Ângelo, Entre-Ijuís, Eugênio de Castro e São Miguel das Missões.
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: indeterminado
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Projeto: Políticas de Cidadania e Resolução de Conflitos: a concretização dos direitos humanos do preso do Presídio Regional de Santo
Ângelo
Coordenadora: Charlise
Paula Colet Gimenez
Câmpus: Santo Ângelo
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Atendimento semanal no
Presídio Regional de Santo
Ângelo aos presos para informações,
encaminhamentos
administrativos e atuação jurídica.
Principais
Obtidos:

Resultados

Concretização do direito
fundamental de acesso à justiça inserido na Constituição Federal e visibilidade a pessoas negligenciadas pela sociedade e pelo Estado.
Público-Alvo: Apenados de Santo Ângelo
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 106

Projeto: Projeto Integrado de Atendimento às Famílias Vítimas de
Violência Intrafamiliar
Coordenadora: Helena Diefenthaeler Christ
Câmpus: Frederico Westphalen
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Prestação de atendimento às famílias vítimas de violência doméstica, encaminhadas pelo Poder Judiciário, conforme Lei n° 11.340 de 07 de agosto de 2006 (Lei
Maria da Penha).
Orientação às famílias vítimas de violência doméstica, bem como encaminhamentos para rede pública dos municípios que abrangem a Comarca de Frederico
Westphalen/RS.
Realização de Grupo de Adoção com candidatos a adotar que fazem parte do
Cadastro Nacional de Adoção, conforme Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de
1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Principais Resultados Obtidos:
- Realização de acolhimento às famílias vítimas de violência doméstica;
- Orientação psicológica e jurídica às famílias vítimas de violência doméstica;
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- Encaminhamentos para a rede pública;
- Realização de encontros, por meio do Grupo de Adoção, com os candidatos a
adotar que fazem parte do Cadastro Nacional de Adoção.
Público-Alvo: Famílias vítimas de violência doméstica
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 340

Projeto: Proteger e aquecer: A Universidade e a comunidade em
prol da solidariedade humana
Coordenadora: Angélica Chechi
Câmpus: Santiago
Descrição das Ações Desenvolvidas:
O presente projeto tem como característica a interdisciplinaridade, contando
com a participação da assistente social Joceane de Lima Silva. Ressalta-se que
a comunidade acadêmica sempre busca contribuir fazendo arrecadações de alimentos, roupas e calçados nas atividades realizadas na instituição, destinando às
entidades sociais.
Principais Resultados Obtidos:
Houve a arrecadação e doação de agasalhos, calçados e cobertores que foram
selecionados e doados aos que precisavam, abrangendo alunos, funcionários e
demais pessoas e entidades da comunidade.
Foi promovida, ainda, uma campanha com o envolvimento dos alunos de vários
cursos da Universidade, para arrecadação de materiais escolares destinados à escola João Eduardo Witt de Araújo, no município de Santiago, RS, e destinação de
cobertores aos necessitados.
Público-Alvo: alunos, funcionários e demais pessoas e entidades da comunidade de Santiago.
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: indeterminado

Projeto: Violência Doméstica: a necessidade do atendimento jurídico às vítimas de violência intrafamiliar
Coordenadores: Pablo Henrique Caovilla Kuhnen e Patrícia Luzia Stieven
Câmpus: Frederico Westphalen
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Prestação de atendimento jurídico necessário às mulheres vítimas de violência doméstica, buscando possibilitar uma maneira mais eficaz de enfrentar a
violência que ocorre dentro do lar, ou de uma relação de afeto. Por meio do projeto
é possível colher dados referentes à violência doméstica na Comarca de Frederico
Westphalen. Foi constatado que após o registro do Boletim de Ocorrência junto
à Delegacia de Polícia Civil da cidade em que ocorreu a violência doméstica, as
BALANÇO SOCIAL 2019 URI

33

vítimas e os agressores são encaminhados a um atendimento psicológico junto ao
Centro de Prática de Jurídica, o qual é realizado por uma equipe de psicólogos e
estagiários do Curso de Psicologia. Após o atendimento psicológico, as vítimas deverão passar pelo atendimento jurídico. O atendimento é ministrado pelo advogado
do Centro de Prática Jurídica e demais estagiários do Curso de Direito.
Principais Resultados Obtidos: No decorrer do ano de 2019, foram realizados
160 atendimentos a mulheres vítimas de violência doméstica e 290 foram encaminhadas ao projeto.
Público-Alvo: todas as cidades de abrangência da Comarca de Frederico Westphalen
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 290

Área Temática: Educação
Projeto: Ações do Ano Internacional da Tabela Periódica
Coordenador:
Isaac dos Santos Nunes
Câmpus: Santo Ângelo
Descrição das Ações
Desenvolvidas:
Foram
confeccionadas
tabelas periódicas em PVC
com QR Code para serem lidos com aplicativos de celular compilando informações
de cada um dos elementos
químicos. As tabelas foram
distribuídas nas escolas de
ensino médio (públicas e privadas) da cidade de Santo
Ângelo, além de terem sido
contempladas escolas de
Panambi, Entre-Ijuís, Cerro Largo e Porto Xavier.
No momento da entrega, o professor coordenador se deslocou até a escola
acompanhado de acadêmicos do curso, quando foi realizada uma explicação a
respeito da comemoração dos 150 anos da Tabela Periódica e também acerca do
uso da tabela interativa que a escola recebeu.
No Instituto Federal Farroupilha, em Panambi, no dia da entrega da Tabela Periódica Interativa, foi realizada uma palestra para estudantes do curso técnico em
Química, proferida pela professora Juliane Froncheti de Moura sobre o tema “Os
150 anos da Tabela Periódica”.
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Principais Resultados Obtidos:
As Tabelas Periódicas foram afixadas em salas de aula, laboratórios ou corredores das escolas, de modo que os alunos possam interagir com elas, acessando
as informações via celular.
Público-Alvo: Alunos do ensino médio de escolas públicas e privadas de Santo
Ângelo e região
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: indeterminado

Projeto: Ateliê da Leitura
Coordenadora: Thaís Faccim de Brum
Câmpus: Santo Ângelo
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Alunos do Curso de Arquitetura elaboraram projeto orientados pela professora
Thaís. O Lions Clube Tiaraju executou a obra juntamente com a Diretora da Escola,
Adrieli, professores, alunos e pais. O “Ateliê” é composto pelas “tendas” de leitura, bem como material para encenação, pintura, artes,
desenhos, com objetivo de promover a criatividade e
estimular a imaginação por meio da leitura e da contação de histórias.
Principais Resultados Obtidos:
Espaço lúdico e adequado para desenvolvimento
de artes, leitura e contação de histórias na escola.
Público-Alvo: alunos da escola EMEI Wilson Gonçalves Ramos, no Bairro Indubras
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: indeterminado
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Projeto: Atividades recreativas com crianças em situação de vulnerabilidade social
Coordenadora: Fernando Battisti
Câmpus: Frederico Westphalen
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Na disciplina de Sociologia, os alunos do 2º ano do Ensino Médio da URI planejaram atividades recreativas, que foram desenvolvidas no bosque da URI para
crianças assistidas pelo CEMACA. Houve um momento de conversa, depois iniciaram as brincadeiras como slackline, taco, corrida do saco, bambolês, entre outras,
e finalizaram a tarde com um delicioso lanche.
Principais Resultados Obtidos:
Momento de reflexão para os alunos da Escola em conhecerem uma nova realidade e a oportunidade das crianças carentes em conhecerem a URI e desenvolverem atividades recreativas.
Público-Alvo: crianças atendidas pelo Centro Municipal de Atendimento à
Criança e ao Adolescente (CEMACA) de Frederico Westphalen.
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 15
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Projeto: Blitz Ecológica
Coordenadora: Paula Balestrin
Câmpus: Frederico Westphalen
Descrição das Ações Desenvolvidas:
A URI, cumprindo seu papel comunitário, por meio dos cursos de Química Industrial e Ciências Biológicas, participou
de uma ação social em parceria com a
Creluz e Secretaria do Meio Ambiente do
município, bem como com o Grupo Recicla Frederico, em que se realizou a distribuição de mudas de plantas à população. O objetivo destas atividades é conscientizar, não somente a comunidade acadêmica, mas a comunidade em geral, a adotar
práticas sustentáveis que visem à preservação e conservação do meio ambiente.
Principais Resultados Obtidos:
Durante a atividade foram distribuídas um total de 500 mudas de plantas nativas, doadas pela empresa Creluz, à comunidade de Frederico Westphalen. Tais
ações serviram como forma de conscientizar a comunidade em geral a adotar práticas sustentáveis buscando a preservação do meio ambiente.
Público-alvo: Acadêmicos e Professores da Universidade e comunidade externa
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 500

Projeto: Brinquedoteca Hospitalar
Coordenadora: Vildes Mulinari Gregolon
Câmpus: Frederico Westphalen
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Proporcionar às crianças hospitalizadas e seus
acompanhantes um espaço estimulante para o
brincar com jogos educativos e brinquedos.
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Propiciar a experimentação e avaliação das possibilidades e limites do jogo
como promotor de desenvolvimento humano e como recurso lúdico-pedagógico na
recuperação de crianças hospitalizadas.
Explorar brinquedos e jogos, buscando alternativas que possibilitem vivências,
novos métodos, estudos, observações, realizações de estágios e divulgação para
a comunidade.
Estudar, criar, pesquisar, elaborar e confeccionar alternativas lúdicas para crianças
hospitalizadas e seus acompanhantes.
Contribuir para a conscientização das
pessoas envolvidas no ambiente hospitalar
quanto à importância do brincar no desenvolvimento infantil, sobretudo para as crianças em situação de internação hospitalar.
Principais Resultados Obtidos:
A possibilidade dos acadêmicos do Curso de Pedagogia terem um aprendizado
por meio de variados campos da Pedagogia, e permitindo às crianças que se encontram hospitalizadas vivenciarem um momento de prazer, favorecendo no bem-estar e alegria, explorando brinquedos, estímulos e atividades, amenizando assim
o momento difícil vivido.
Público-Alvo: crianças de 0 a 12 anos
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 500

Projeto:
Brinquedoteca Universitária
Coordenadora:
Rosane de Fátima Ferrari
Câmpus: Frederico Westphalen
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Oficinas recreativas, interações
lúdicas com crianças, grupos de
estudos e pesquisa, dinamização
acadêmica a partir dos materiais da
Brinquedoteca Universitária, a essência da contação de histórias por meio de momentos recreativos com a comunidade escolar, vivências lúdicas em espaços informais de aprendizagem, ações
solidárias junto aos eventos da comunidade regional.
Principais Resultados Obtidos:
A Brinquedoteca Universitária participa de atividades promovidas pela Universidade, tais como: Dia das Crianças, Natal Solidário, feiras, entre outros, por meio de
jogos, brinquedos e brincadeiras que fazem parte seu acervo, que conta com dife38
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rentes e atraentes jogos e brinquedos, bem como com acadêmicos e professores
capacitados para atuarem nesses momentos lúdicos.
Público-Alvo: acadêmicos, professores da Universidade, alunos e professores
das redes municipal, estadual e privada da região de abrangência da URI Frederico
Westphalen
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: em torno de 5.000

Projeto: Campanha do Agasalho 2019 - Semana Acadêmica da Engenharia Elétrica
Coordenador: Nelson Knak Neto
Câmpus: Santo Ângelo
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Coleta de agasalhos durante a semana acadêmica.
Principais Resultados Obtidos:
Doação dos agasalhos.
Público-Alvo: Pessoas carentes
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: indeterminado

Projeto: Catálogo de Palestras
Coordenador: Gilson Henrique Panosso
Câmpus: Frederico Westphalen
Descrição das Ações Desenvolvidas:
As palestras envolveram diversas temáticas, por meio de didáticas interativas,
as quais abrangeram as redes de ensino estaduais e privadas de abrangência da
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Universidade. O conhecimento se fez presente em aproximadamente 12 educandários, possibilitando aprendizagens significativas por meio de inúmeros temas de
interesse do público escolar.
Principais Resultados Obtidos:
Desenvolver a cultura, a consciência coletiva por meio dos conhecimentos produzidos na Universidade pelos professores, juntamente com os acadêmicos, ultrapassando assim os muros institucionais e compartilhando-os com a comunidade.
Público-Alvo: Alunos das redes estaduais e privadas de abrangência da Universidade no Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina.
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 820

Projeto: Conhecendo as Unidades de Conservação da Região
Coordenadora: Sônia Beatris Balvedi Zakrzevski
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
O trabalho teve por objetivo
refletir sobre a importância das
Unidades de Conservação (UC)
na preservação da biodiversidade brasileira e sobre as características das UC situadas no
Norte do Estado. Os estudantes participaram de palestras,
mesas-redondas, assistiram e
discutiram o conteúdo de videodocumentários, realizaram pesquisas em diferentes fontes, entrevistas, visitas guiadas, entre outras atividades.
Uma das atividades foi realizada junto ao Parque Natural Municipal Mata do Rio
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Uruguai Teixeira Soares, uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, localizada no município de Marcelino Ramos.
Os estudantes, organizados em oito grupos, participaram de atividades de interpretação da natureza (quatro trilhas interpretativas diferentes, sendo uma deles
com vendas) e de oficinas diversas (História do Parque, Árvores Nativas da Floresta do Rio Uruguai, Araucária, Abelhas Nativas, A Biodiversidade no Rio, Serpentes
da Região, Estágios Sucessionais de uma Formação Florestal). A atividade também contemplou rodas de conversa, brincadeiras e almoço coletivo.

Principais Resultados Obtidos:
A intervenção realizada contribuiu para sensibilização, informação e compreensão da importância da criação e gestão das Unidades de Conservação para a manutenção da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos associados.
Público-Alvo: Professores e Estudantes do Ensino Médio
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 135

Projeto: COPSI - Centro de Orientação Profissional
Coordenadora: Edinara Michelon Bisognin
Câmpus: Frederico Westphalen
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Este projeto desenvolve orientação profissional para os alunos de Ensino Médio
e reorientação para acadêmicos da Universidade. É um processo que se desenvolve em encontros individuais, grupais e em encontros com os pais. Ressaltamos
que o COPSI desenvolve ações focadas no acolhimento de jovens também durante
o URI Profissões.
Principais Resultados Obtidos:
Pela procura que o COPSI tem pelas escolas de Frederico Westphalen e região,
e pelas procuras individuais, percebemos o quanto é significativo esse trabalho,
pois os jovens realizam uma escolha mais madura e consciente, dentro de um traBALANÇO SOCIAL 2019 URI
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balho que promove um autoconhecimento.
Público-Alvo: Alunos de Ensino Médio, acadêmicos da Universidade e comunidade em geral
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 100

Projeto: Cuidado à família no processo de morrer, morte e luto
Coordenadoras: Luana Ferrão e Neiva Prestes
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Os acadêmicos do décimo semestre do Curso de Graduação em Enfermagem
da URI Erechim puseram em prática o projeto de extensão “Cuidado à família no
processo de morrer, morte e luto”, que teve lugar na Unidade Básica de Saúde
(UBS) do Bairro Presidente Vargas.
A iniciativa teve como meta fazer com que os acadêmicos tivessem um olhar
direcionado aos cuidados paliativos prestados na UBS, em especial à família que
vivencia esse momento. Assim, a proposta foi realizar uma conversa com agentes comunitários de saúde, enfermeiros, técnicos em enfermagem e médicos que
atuam nesse ambiente.
Principais Resultados Obtidos:
Foram ofertados e aprofundados conhecimentos sobre os conceitos de luto,
modos de diálogos com a família, troca de experiências e atividade lúdica que
buscaram ressaltar a importância do trabalho em equipe, já que a temática ainda
traz muito preconceito e medo entre os profissionais, considerando que a equipe
de saúde deve estar capacitada para envolvê-los no cuidado, facilitando o enfrentamento da situação e prevenindo complicações do luto.
Público-Alvo: enfermeiros, médicos, agentes de saúde e técnicos de enfermagem
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 20
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Projeto:
Cuidado – O álcool transforma
Coordenadora:
Sônia Beatris Balvedi Zakrzevski
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
O trabalho foi desenvolvido junto à Escola Estadual de Ensino Médio Irany Jaime
Farina, situada no município de Erechim,
RS. O trabalho que envolveu os estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio seguiu algumas etapas: 1ª Etapa: planejamento do processo
de intervenção, envolvendo a equipe do
Curso de Ciências Biológicas, direção e
docentes da Escola e entidades da região
que desenvolvem ações voltadas à temática (Setor da Educação Permanente da
11ª Coordenadoria Regional de Saúde,
Setor Pedagógico da 15ª CRE, Unidade
Básica de Saúde do Bairro, Conselho Municipal da Criança e Juventude e Brigada
Militar); 2ª Etapa: Seleção e produção de
materiais didáticos para o trabalho com os
estudantes; 3ª Etapa: a) Lançamento do projeto e Constituição de um Coletivo Jovem de Saúde e Meio Ambiente da Escola; b) estudo sobre o objeto de trabalho,
procurando entender o problema na Escola e na Comunidade; 4ª Etapa: Seminário Socializador – compartilhando conhecimentos, vivências e reflexões –, sendo
que, durante o Evento, cada turma apresentou, como produto final, um material de
educomunicação. E, por meio de diferentes estratégias (peça de teatro, teatro de
fantoches, vídeos, poesias, palestras, jornal informativo, depoimentos, entre outros), promoveu reflexões muito importantes sobre o tema. Essa atividade contou
também com a participação de pessoas da comunidade.
Principais Resultados Obtidos:
O projeto contribuiu para informar, alertar e refletir com crianças e jovens sobre
os prejuízos do consumo de bebidas alcoólicas, bem como chamar a atenção para
outros aspectos desta questão que requer cuidado de todos (família, escola, pais,
filhos, professores e sociedade). A intervenção realizada, aliada a outras, desenvolvidas pela Escola, contribuiu na formação de cidadãos capazes de fazer escolhas
com autonomia e para assumirem a importância imediata e futura de suas decisões, com a responsabilidade que se espera para os jovens.
Público-Alvo: Professores e Estudantes
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Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: aproximadamente 120

Projeto: Desvendando o Arduino e as Instalações Elétricas
Coordenador: Cássio Luciano Baratieri
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Oficinas práticas laboratoriais gratuitas a alunos de ensino médio, visando a
proporcionar o acesso e o conhecimento inicial sobre o uso do Arduino e possíveis
aplicações. Atividades sobre eletricidade básica também foram desenvolvidas.
Principais Resultados Obtidos:
Os alunos e os professores responsáveis puderam estender os conhecimentos
adquiridos no seu ambiente escolar. Tendo em vista que a escola vem adquirindo
diversos componentes na área de sistemas embarcados à educação, mas não havia pessoas com o devido conhecimento técnico.
Público-Alvo: Alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Professora Helvética Rotta Magnabosco e do Colégio Estadual Haidée Tedesco Reali.
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 30

Projeto: Dia da Solidariedade
Coordenadora: Jerusa Dutra Schreiner
Câmpus: São Luiz Gonzaga
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Realização de ações junto ao Lar Escola Nossa Senhora Conquistadora.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Alunos da Escola Básica da URI São Luiz Gonzaga visitaram a Casa de Acolhimento Lar Escola Nossa Senhora Conquistadora e desenvolveram atividades junto
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às crianças e adolescentes que lá residem. Na oportunidade também foram doados
materiais de higiene, fraldas, roupas e sapatos.
Público-Alvo: Crianças e Adolescentes Institucionalizados
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: em torno de 50

Projeto: EAPSI - Espaço de Assessoria Psicológica
Coordenadora: Josieli Piovesan
Câmpus: Frederico Westphalen
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Este projeto atendeu em diversos âmbitos, entre eles escolas públicas, Secretaria de Justiça e Segurança, Secretaria de Saúde, hospitais, presídio, empresas,
conselho tutelar, lar de acolhimento e ONGs.
Em 2019, foi prestada assessoria, durante um ano, nos seguintes locais:
- Escola municipal de Taquaruçu do Sul: encontros quinzenais. Foram realizadas atividades com os professores, pais e alunos sobre o tema bullying e o respeito
as diferenças.
- DETRAN de Frederico Westphalen: encontros semanais, com vistas a oportunizar aos alunos, que estavam aguardando para fazer a prova prática da Carteira
Nacional de Habilitação, momentos individuais ou grupais de reflexão com vistas a
reduzir a ansiedade pré-prova.
- EMATER: realização de grupos sobre saúde mental em todas as comunidades
do interior de Frederico Westphalen.
- Palestra sobre o Setembro Amarelo realizada a convite do CRAS de FW, para
os beneficiários do Bolsa Família.
- Palestra sobre envelhecimento saudável para o grupo “Maturidade Ativa” do
SESC.
Principais Resultados Obtidos:
Atendimento da demanda com fortalecimento dos vínculos e autoestima, bem
como capacitação de profissionais.
Público-Alvo: Crianças, adolescentes, jovens e adultos e alguns profissionais
que trabalham nas instituições que solicitam assessoria psicológica para demandas que a referida área consiga dar conta.
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 350
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Projeto: Educação em Saúde com estudantes do CEJA Erechim
Coordenadora: Sônia Beatris Balvedi Zakrzevski
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
O projeto foi desenvolvido por meio da realização de oficinas diversas sobre
temas diversos vinculados ao Programa Saúde na Escola para estudantes matriculados no Centro de Educação de Jovens e Adultos - CEJA, do município de
Erechim. As oficinas foram desenvolvidas pelos estudantes do Curso de Ciências
Biológicas - Licenciatura, sobre os seguintes temas: circulação sanguínea; tipagem
sanguínea; os sentidos; digestão; os dentes e a saúde; sistema reprodutor e saúde;
sistema nervoso; microrganismos e os odores.
Descrição dos Resultados Obtidos:
O projeto contribuiu no processo de educação para a saúde. Contribuiu também
para a elaboração de conhecimentos por meio da vivência de atividades práticas,
realizadas nos laboratórios da Universidade.
Público-Alvo: estudantes da EJA
Número de Beneficiados Atendidos Diretamente: 75

Projeto: Educação Física desenvolve desafio olímpico de minivoleibol
Coordenador: José Luis “Nino” Dalla Costa
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
A URI Erechim, por meio do
Curso de Educação Física Licenciatura, desenvolve ações
educativas com a Oficina de
Experiência Docente em Voleibol, com aproximadamente 30
crianças do Centro Educativo
Cantinho da Luz, acompanhadas de sua Assistente Social,
Jordana Cararo Momo, e da Pedagoga Andréia Zilak.
Os acadêmicos do Curso de Educação Física Licenciatura (Turma 2017) desenvolveram a atividade “Desafio Olímpico de Minivoleibol”, envolvendo o esporte
olímpico e o desenvolvimento dos Valores Olímpicos: Respeito, Amizade e Excelência, para marcar a Semana do Dia da Criança com os alunos do Cantinho da
Luz.
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Os acadêmicos também apresentaram uma surpresa aos alunos, com a presença dos atletas da Equipe de Voleibol da URI Erechim Everton Tonial, Rondon
Simioni e Juliano Rizzi Junior, que participaram das atividades.
Os acadêmicos Carla Zielinski e Leonardo Imbé explanaram sobre a importância da busca pela excelência nos estudos e nos esportes. Depois, alunos, acadêmicos e professores participaram de uma confraternização também organizada pela
turma 2017 e pelos atletas da Equipe de Voleibol da URI Erechim.
Para José Luis “Nino” Dalla Costa, professor da disciplina de Oficina de Experiência Docente, “a atividade foi planejada com a intenção de proporcionar um dia
especial para as crianças do Centro Educativo Cantinho da Luz e sempre aliando
o esporte com o respeito, com a amizade, com um fazer o seu melhor, com a educação”.
Para a Assistente Social Jordana Cararo Momo e a Pedagoga Andréia Zilak,
ambas da Sociedade Fraternal Cantinho da Luz, as atividades foram muito marcantes para a vida dos alunos
do Cantinho e para os acadêmicos, pois colaboraram
com a formação pessoal e
profissional de todos.
Principais Resultados
Obtidos:
Acadêmicos, professores e alunos ampliaram e vivenciaram experiências de
inclusão social, solidariedade, respeito, amizade, excelência e desenvolvimento
pessoal. Possibilidades de
unir os conhecimentos profissionais com a experiência
prática podendo, assim, resultar na formação de um profissional apto a atuar no
âmbito escolar e com espírito solidário.
Público-Alvo: Crianças e adolescentes do Centro Educativo Cantinho da Luz
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 30

Projeto: Educação Física desenvolve Oficina de Experiência DocenProjeto:
te em Basquetebol
Coordenador: José Luis “Nino” Dalla Costa
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
A URI Erechim, por meio do Curso de Educação Física Licenciatura e da SoBALANÇO SOCIAL 2019 URI
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ciedade Fraternal Cantinho da Luz, desenvolveu ações educativas por meio da
Oficina de Experiência Docente em Basquetebol com 30 crianças da entidade. O
projeto foi desenvolvido durante os meses de maio e junho, às terças-feiras à noite,
no Ginásio Poliesportivo da Universidade, pelos acadêmicos da turma 2017, com
o minibasquete.
Para os acadêmicos Cleison Joris e Carla Zielinski, “a Oficina de Experiência
Docente é uma vivência acadêmica que colabora com nossa formação profissional.
Compreende experiências de ensino, planejamentos didáticos, realização de aulas
e discussão dos resultados”, comentaram.
Para José Luis “Nino” Dalla Costa, professor da disciplina de Oficina de Experiência Docente, para a Assistente Social Jordana Cararo Momo e a Pedagoga
Andréia Zilak, ambas da Sociedade Fraternal Cantinho da Luz, as atividades foram
muito marcantes para a vida dos alunos do Cantinho e para os acadêmicos, pois
colaboraram para a formação pessoal e profissional de todos e também explanaram sobre a importância da busca pela excelência nos estudos e nos esportes.
Principais Resultados Obtidos:
Acadêmicos, professores e alunos ampliaram e vivenciaram experiências de
inclusão social, solidariedade, respeito, amizade, excelência e desenvolvimento
pessoal.
Possibilidades de unir os conhecimentos profissionais com a experiência prática
podendo, assim, resultar na formação de um profissional apto a atuar no âmbito
escolar e com espírito solidário.
Público-Alvo: Crianças e adolescentes do Centro Educativo Cantinho da Luz
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 30

Projeto: Espaço URI
Coordenador: Gilson Henrique Panosso
Câmpus: Frederico Westphalen
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Participação de feiras escolares e mostras científicas nas escolas. Professores
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e dinamizadores da URI oportunizam experiências práticas envolvendo tecnologia e interatividade, compartilhando saberes científicos em
espaços diferenciados e dinâmicos. As atividades de interação com a comunidade envolveram mais de 4.000 alunos, por meio de diversas
ações interativas com todas as redes de ensino
de abrangência da Universidade. O conhecimento se fez presente em aproximadamente 11
educandários, da região noroeste do estado do
Rio Grande do Sul e oeste Catarinense, possibilitando aprendizagens significativas por meio de
inúmeras temáticas.
Principais Resultados Obtidos:
Possibilidade de realizar experiências práticas, envolvendo tecnologia e interatividade,
compartilhando saberes científicos em um espaço diferenciado e dinâmico.
Público-Alvo: Alunos das redes municipais, estaduais e privadas de abrangência da Universidade, sendo Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina.
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 4.000

Projeto: Gincana Páscoa Solidária
Coordenadoras: Marcia Dalla Nora e Larissa Dalpasquale
Câmpus: Frederico Westphalen
Descrição das Ações Desenvolvidas:
A Páscoa é um momento para enxergar quem precisa de ajuda e nos lembrar
de que tudo pode ser melhorado, de modo que a Escola Básica da URI promoveu
a Gincana Páscoa Solidária, cujo objetivo foi oferecer uma Páscoa especial para
as crianças e adolescentes de entidades sociais de Frederico Westphalen e região,
promovendo o espírito solidário dentro da Escola e sensibilizando a todos sobre a
importância de ajudar o próximo, a trabalhar em equipe e aprender a valorizar a
vida. Uma das atividades da gincana foi conseguir a maior quantidade de doces
que, nos dias 16 e 17 de abril
de 2019, foram entregues a
Instituições Beneficentes das
cidades em que residem os
alunos da Escola.
Principais
Obtidos:

Resultados

Sensibilização dos alunos
da Escola para as diversidades existentes e possibilitar a
inúmeras crianças e adolesBALANÇO SOCIAL 2019 URI

49

centes uma Páscoa mais alegre, com doces para compartilhar com a família.
Público-Alvo: Lar São Francisco e Promenor, em Frederico Westphalen; CRAS
em Palmitinho; CIAIP - Consórcio Intermunicipal Amigo Institucional da Paz e Centro Integrado Criança do Futuro, em Seberi; CRAS em Erval Seco; Instituição Construindo o Futuro, em Planalto; Casa de Passagem, de Rodeio Bonito; Assistência
Social de Ametista do Sul e Caiçara.
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 368

Projeto: Grupo ECOESCOLHA – Campanhas em parceria com as
Associações de Recicladores de Erechim
Coordenação: Alan José Bresolin e Joseliane Zanin Pagliosa
Câmpus: Erechim
Descrição das ações
desenvolvidas:
O
Grupo
ECOESCOLHA é composto
por alunos dos Anos Finais
do Ensino Fundamental e
do Ensino Médio e objetiva o
diálogo, estudo e realização
de
ações
relativas
a
temas socioambientais de
relevância social. Além de
atividades de sensibilização
sobre diversos assuntos
(destinação
correta
de
resíduos
sólidos,
conservação de espaços de uso comum, responsabilidade socioambiental,
economia de recursos e energia, dentre outros), o grupo também realiza ações
sociais.
Descrição dos Resultados Obtidos:
No ano de 2019, os principais projetos realizados e resultados obtidos pelo
Grupo ECOESCOLHA foram:
Projeto “Brasil Sem Frestas”: Projeto que visa a levar conforto térmico
e acústico às famílias de moradores de casas de madeira com dificuldades
socioeconômicas, por meio da utilização das embalagens tetrapak como forma
de isolamento térmico. O projeto, em parceria com o Lions Clube Erechim, coleta
as embalagens já higienizadas e devidamente recortadas para realizar a forração
interna da residência. Na escola, foram arrecadas mais de 3 mil embalagens no
período de outubro a dezembro de 2019, utilizadas para a forração interna de uma
residência localizada no Bairro Progresso, Erechim.
Projeto Tampinha Legal (TL): O TL objetiva mobilizar a sociedade para dar
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o destino adequado às tampinhas plásticas de garrafas pet, embalagens de leite,
produtos de limpeza, dentre outros. A escola é um ponto de coleta e, em parceria com
a Associação Grupo de Professores Amigos dos Recicladores (AGPAR), reverte a
renda decorrente da troca das tampinhas plásticas para grupos de recicladores do
município de Erechim.
Projeto “EcoPonto”: Objetiva o recolhimento de alguns tipos de resíduos
recicláveis como papel, metal (alumínio) e plástico para posterior repasse às
Associações de Recicladores de Erechim. Nesse sentido incentiva a ação social e
também a educação para a sustentabilidade no ambiente escolar.
Público-Alvo: Entidades assistenciais de Erechim: ARCAN, Associação
Reciclando pela Vida. Associação Reciclando pela Cidade Limpa, Associação de
Recicladores Filhos da Natureza, Associação de Recicladores a Favor da Natureza,
Associação Recicladora do Aterro e Recicladora Luiz Térrea.
Número de Beneficiados Atendidos Diretamente: indeterminado

Projeto: Música no Hospital: promovendo a sensibilidade e a humanização
Coordenadora: Juliane Cláudia Piovesan
Câmpus: Frederico Westphalen
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Objetiva desenvolver atividades musicalizadas para as crianças do Hospital, a
fim de proporcionar momentos de descontração e alegria, amenizando a angústia
da criança e da família e desenvolvendo a arte da música.
Organização do local na Brinquedoteca no Hospital Divina Providência do Município de Frederico Westphalen - Espaço da Música.
Planejamento das atividades a serem realizadas de acordo com a faixa etária
das crianças hospitalizadas.
Construção de materiais/jogos para o favorecimento das atividades.
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Realização de três encontros semanais com as crianças hospitalizadas.
Principais Resultados Obtidos:
Como resultados, possibilita aos acadêmicos do Curso de Pedagogia terem um
aprendizado por meio do campo da Pedagogia Hospitalar, proporcionando um envolvimento/interação da Universidade com a comunidade, permitindo às crianças
que se encontram hospitalizadas vivenciarem um momento de prazer e de encontro com a música, favorecendo ao bem-estar e à alegria.
Também percebe-se a alegria dos pacientes e dos seus familiares ao adentrarem na brinquedoteca hospitalar, notando a interligação do mundo exterior com
o ambiente hospitalar, por meio dos brinquedos e da música. Em consequência
disso, ocorre o auxílio e melhora do paciente e torna-se evidente a adaptação e a
aceitação da situação vivenciada.
Público-Alvo: Crianças de 0 a 12 anos
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 350

Projeto: Operação Olímpica de Páscoa no Município de Paulo Bento
Coordenador: José Luis “Nino” Dalla Costa
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Integrantes do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Física/Estudos
Olímpicos (GEPEF/EO) da URI desenvolveram algumas atividades na cidade de
Paulo Bento. A ação aconteceu na Escola Estadual de Ensino Médio Cel. Raul
Barbosa com a participação dos alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental. As
atividades fizeram parte da Operação Olímpica de Páscoa, desenvolvida tradicionalmente pelo Grupo nesse período do ano.
No primeiro momento, as crianças ouviram atentamente a fala do acadêmico
Pedro Henrique Baidek, do Curso de Educação Física e da Seleção Brasileira de
Judô para Todos. Pedro ressaltou a importância da disciplina e do respeito pelas
pessoas visando a alcançar o sucesso no esporte e na vida.
Na sequência, a professora Daiane Pegoraro e o professor Vanderlei “Índio” Ramos de Oliveira Junior coordenaram as atividades recreativas da primeira etapa da
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ação. A iniciativa contou também com a colaboração dos acadêmicos Kelly Centenaro Giacomel, Pedro Henrique Baidek, Vanessa Alberti e Larissa Tressi, além dos
estudantes Alexandre Maia Jr e Amanda Letícia Miotto.
Vanessa, que é acadêmica do Curso de Educação Física Bacharelado, relatou
que “a experiência foi muito positiva por aliar a teoria à prática em uma comunidade
escolar que nos recebeu
muito bem”. Larissa (caloura do Curso de Educação Física Licenciatura) e Amanda (estudante
da Escola Básica), disseram: “Ficamos muito felizes em proporcionar aos
alunos estes momentos
de aprendizagem de novos conhecimentos por
meio da Educação Olímpica”.
A atividade contou também com a visita do Coelho de Páscoa e seus ajudantes.
A visita faz parte do projeto “Operação Olímpica de Páscoa”, desenvolvido pelo
Grupo de Estudos. A iniciativa promoveu momentos de integração, descontração e
de confraternização entre direção, funcionários, professores, colaboradores e estudantes. Todas as atividades foram coordenadas pelos professores Bruno Felipe
Assoni Faleiro, Daiane Pegoraro, Edenir “Chita” Serafini, José Luis “Nino” Dalla
Costa e Vanderlei “Índio” Ramos de Oliveira Junior.
O professor José Luis “Nino” Dalla Costa ressalta o empenho dos componentes
do GEPEF/EO em difundir o legado deixado por Coubertin, no qual
apresenta princípios para a formação humana. O propósito é contribuir para melhoria de vida das pessoas, minimizando os problemas
sociais e capacitando sujeitos a
ingressarem construtivamente na
sociedade. O professor Nino agradeceu a oportunidade e a acolhida
da Diretora da Escola, professora
Cristiane Avozani, por meio dos
professores Rosane Favretto, Liamara Levandorski, Andrea Dacampo e Milton Brustolin.
Principais Resultados Obtidos:
Participantes do GEPEF/EO, acadêmicos, professores e alunos ampliaram e
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vivenciaram experiências de inclusão social, solidariedade, respeito, amizade, excelência e desenvolvimento pessoal. “Não basta falar sobre solidariedade, fraternidade, sobre os Valores Olímpicos (Respeito, Amizade e Excelência); é necessário
pensar, sentir, agir e viver sobre o que se fala, o que se prega”.
Público-Alvo: Crianças numa faixa etária de 09 a 10 anos
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 31

Projeto: Páscoa – Arrecadação de Doces e Alimentos
Coordenação: Alan José Bresolin e Joseliane Zanin Pagliosa
Câmpus: Erechim
Descrição
das
Desenvolvidas:

Ações

A Ação
Solidária
da
Páscoa é um projeto proposto
pela Direção, Coordenação
Pedagógica,
CEAPPI
e
Professores,
organizada
em parceria com o Grêmio
Estudantil da Escola. Na edição
de 2019 a meta foi de distribuir
ninhos e lanches para diversas
entidades que atendem crianças
em situação de vulnerabilidade
social, bem como cestas
básicas de alimentos para as
associações de recicladores
do município de Erechim. Os donativos foram
organizados a partir de doações dos alunos
da educação infantil, do ensino fundamental,
do ensino médio, do curso Técnico em
Enfermagem, famílias, professores contando
também com a colaboração da comunidade em
geral.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Confecção de ninhos e cestas básicas.
Público-Alvo: Entidades assistenciais de
Erechim: Creche Recriando pela Vida, Creche
Reciclando pela Vida, Vila Isabel, ARFIN,
ARCAN, Associação de Recicladores São Luis.
Número de Beneficiários Atendidos
Diretamente: 270
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Projeto: Patrimônio Cultural na Escola: A Arquitetura como Agente
na Educação Patrimonial
Coordenadoras:
Roberta Mulazzani Doleys Soares e Claudete Boff
Câmpus: Santo Ângelo
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Foram realizadas atividades de
educação patrimonial nas referidas
escolas, compreendendo a apresentação de um material bibliográfico sobre patrimônio cultural,
pois o município de Santo Ângelo conta com 65 imóveis inventariados de interesse à proteção e
preservação. A proposta também
contemplou noções básicas sobre
fotografia de arquitetura, objetivando o vínculo entre a teoria e
a prática. Depois, foi realizado
um percurso na cidade a fim de
apresentar as edificações históricas aos alunos, sendo analisada a arquitetura juntamente com
a realização de registros fotográficos para a produção de um
acervo de fotos sob a ótica dos
estudantes e estimulá-los quanto à história local.
Principais Resultados Obtidos:
Destaca-se que se tratou de
um projeto-piloto que poderá se
expandir para outras escolas,
pois verificou-se o potencial destes locais para a disseminação de ações educativas de apropriação, preservação e valorização do patrimônio cultural das cidades.
Público-Alvo: Alunos da rede pública e privada (Escola da URI e o Colégio
Estadual Onofre Pires)
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 55

Projeto: Projeto Integração
Coordenador: Gilson Henrique Panosso
Câmpus: Frederico Westphalen
Descrição das Ações Desenvolvidas:
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Em 2019, por meio do Projeto Integração, foram envolvidos aproximadamente
2.575 educandos das regiões norte do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina, com atividades interdisciplinares.
As ações interativas foram levadas para 42 cidades. Percorreram 56 escolas da
região, levando informações e dinâmicas referentes aos cursos de graduação, as
formas e meios de ingresso ao ensino superior.
Principais Resultados Obtidos:
Conhecimento sobre as profissões e informações referentes às formas de ingresso na Universidade, contribuindo para o desenvolvimento educacional e a formação profissional dos jovens envolvidos com o projeto.
Público-Alvo: Alunos das redes estaduais e privadas de abrangência da Universidade, sendo Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina.
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 2.575 alunos

Projeto: Projeto VOU – Visita Orientada na URI
Coordenador: Gilson Henrique Panosso
Câmpus: Frederico Westphalen
Descrição das Ações Desenvolvidas:
No ano de 2019, foram contemplados aproximadamente 500 alunos das
redes municipais, estaduais e privadas
de todas as regiões de abrangência
da Universidade. A busca pelo conhecimento moveu sete escolas da região
noroeste do estado do Rio Grande do
Sul e oeste de Santa Catarina, proporcionando, desta forma, que alunos e
professores desfrutassem da infraestrutura da Universidade.
Principais Resultados Obtidos:
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Divulgação dos espaços da Universidade e interação com o público visitante por meio de dinâmicas e práticas
diversas em laboratórios.
Público-Alvo: Alunos das redes
municipais, estaduais e privadas de todas as regiões de abrangência da Universidade, sendo Rio Grande do Sul e
oeste de Santa Catarina.
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 500

Projeto: Recreio Solidário - Campanha do Agasalho
Coordenação:
Alan
José
Bresolin e Joseliane Zanin Pagliosa
Câmpus: Erechim
Descrição
Desenvolvidas:

das

Ações

A ação solidária “Campanha
do Agasalho” é um projeto já
consolidado na Escola proposto
pela Direção, organizada pelo
Grêmio Estudantil em parceria com
as coordenações pedagógicas,
CEAPPI e envolve estudantes,
famílias e professores. Tem como
foco a arrecadação de agasalhos,
calçados e cobertores. Na edição
de 2019 a campanha iniciou no
mês de maio com o Recreio de Integração e culminou na Festa Junina da Escola
realizada no dia 29 de junho. No dia 1º de julho os donativos foram entregues às
entidades de Erechim.
Descrição dos Resultados Obtidos:
No ano de 2019, as 3000 peças de roupas arrecadadas foram entregues nas
entidades assistenciais de Erechim que apresentaram a demanda de agasalhos
para o inverno.
Público-Alvo: Entidades assistenciais: Obra Assistencial Santa Marta e
Associação de Recicladores Reciclando pela Vida.
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: aproximadamente 400
pessoas
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Projeto: Recreio Solidário – Cestas Básicas
Coordenação:
Alan
José
Bresolin e Joseliane Zanin Pagliosa
Câmpus: Erechim
Descrição
Desenvolvidas:

das

Ações

O Recreio Solidário é um
projeto proposto e organizado pelo
Grêmio Estudantil da Escola com o
apoio da direção e da coordenação
pedagógica e participação dos
alunos, famílias e professores, e
tem como objetivo principal atender
demandas de instituições que necessitam de algum tipo de auxílio. A edição
realizada no mês de novembro procurou atender a necessidade de alimentos para
a Associação de Recicladores “Reciclando pela Vida”. As cestas básicas foram
organizadas e entregues pelos alunos do Grêmio Estudantil a partir de doações dos
alunos da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, das famílias
e professores.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Cestas básicas (feijão, arroz, massa, açúcar, farinha de milho, pipoca, sachês
de molho pronto, óleo).
Público-Alvo: Associação de Recicladores “Reciclando pela Vida”
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 14 famílias

Projeto: Trote Solidário
Coordenadora: Roberta Mulazzani Doleys Soares
Câmpus: Santo Ângelo
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Acadêmicos do terceiro semestre promoveram o intitulado Trote Solidário, juntamente com o primeiro semestre do Curso de Arquitetura e Urbanismo, com o
objetivo de reunir alimentos, materiais de limpeza e higiene para o Lar da Velhice
Isabel Oliveira Rodrigues.
Principais Resultados Obtidos:
Auxílio ao Lar de Idosos: estimulou-se o pensar e o agir a favor do próximo, a
importância de partilhar e estabelecer o senso de coletividade.
Público-Alvo: Idosos do Lar Isabel Oliveira Rodrigues
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 50

Projeto:: Viva a Vida
Projeto
Coordenadora: Daniela Pereira Gonzalez
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Câmpus: Santo Ângelo
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Aulas de ginástica e de língua estrangeira.
Principais Resultados Atingidos:
Integração dos alunos, saúde mental e corporal.
Público-Alvo: pessoas acima de 60 anos
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: indeterminado

Projeto: III Feira do Conhecimento e suas Tecnologias
Coordenador: Gilson Henrique Panosso
Câmpus: Frederico Westphalen
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Em 2019, recebemos discentes e
docentes de diversas escolas do Rio
Grande do Sul e oeste de Santa Catarina, com trabalhos interdisciplinares relevantes à comunidade escolar
e extraescolar, os quais foram desenvolvidos com base no protagonismo do
aluno ou por meio das disciplinas curriculares.
Principais Resultados Obtidos:
Troca de conhecimentos entre diversos públicos, sendo do ensino fundamental anos finais, ensino médio
e ensino superior, contribuindo assim
para a iniciação à pesquisa, bem como
a potencialização do protagonismo dos
alunos por meio de suas pesquisas bibliográficas e/ou experimentais.
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Público-Alvo: Alunos das redes municipais, estaduais e privadas de abrangência da Universidade, como Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 1.200

Projeto: XIX URI Profissões
Coordenador: Gilson Henrique Panosso
Câmpus: Frederico Westphalen
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Receber os alunos e os professores das escolas de ensino médio, bem como a
comunidade em geral, para participarem da feira das profissões, a fim de que possam vivenciar e conhecer os cursos de graduação, por meio de espaços interativos
que demostrem as áreas de atuação, com as seguintes atividades:
- Visitas aos estandes dos cursos de
graduação e bate-papo com professores e acadêmicos;
- Práticas e experiências nos laboratórios das diferentes áreas do conhecimento;
- Informações sobre as facilidades para o acesso ao Ensino Superior
(PROUNI, FIES e Crédito Universitário);
- Apresentações culturais.
O URI profissões abrangeu 52 escolas, de 40 municípios da região, num total de 3.000 alunos, que tiveram a oportunidade de conhecer os 18 cursos de graduação do Câmpus de Frederico Westphalen.
Principais Resultados Obtidos:
Oportunidade de interagir com os
cursos da universidade, dialogar com
professores, acadêmicos, diplomados
e funcionários que compartilharam
suas vidas acadêmicas construídas na
URI, bem como conhecer os espaços
da Universidade, tirar suas dúvidas e
obterem mais informações sobre os
cursos de graduação.
Público-Alvo: Alunos das redes estaduais e privadas de todas as regiões
de abrangência da Universidade, como
Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 3.000
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Área Temática: Meio Ambiente
Projeto: Educação Ambiental em parceria com Ministério Público
Coordenador: Rauter Ruben da Silva
Câmpus: Frederico Westphalen
Descrição das Ações Desenvolvidas:
O Termo de Cooperação entre a
URI Frederico Westphalen e o Ministério Público, executado por meio do
Núcleo Ambiental da URI, realizou a
elaboração de Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) associados a Termos de Ajustamento de
Conduta (TAC), as práticas de Educação Ambiental (EA), objetivando a sensibilização dos cidadãos da Comarca
de Frederico Westphalen, RS, e atividades relacionadas ao Corredor Ecológico do Lajeado Pardo, Pardinho e Tunas. Foram realizadas reuniões visando ao
planejamento e elaboração dos PRADs; visitas técnicas às propriedades rurais dos
compromissários dos TACs para execução e acompanhamento dos projetos; protocolo de tais relatórios nos órgãos fiscalizadores (Secretaria Estadual e Municipal
de Meio Ambiente e Ministério Público), bem como a realização do levantamento e
monitoramento de fauna e flora no corredor ecológico e elaboração de uma cartilha
intitulada “Biodiversidade do Corredor Ecológico do Lajeado Pardo”.
Principais Resultados Obtidos:
Recuperação de Áreas Degradadas de propriedades rurais. Sensibilização e
conscientização dos cidadãos sobre Educação Ambiental. Regularização das
áreas junto aos órgãos competentes. Levantamento e monitoramento de fauna e
flora no Corredor Ecológico. Aprimoramento dos Acadêmicos do Curso de Ciências
Biológicas.
Público-Alvo: agricultores das propriedades rurais nos municípios de Frederico
Westphalen, Vicente Dutra, Caiçara, Taquaruçu do Sul, e população de Frederico
Westphalen.
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: indeterminado
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Projeto: Educação em Agroecologia – promovendo saúde
Coordenadora: Sônia Beatris Balvedi Zakrzevski
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
O trabalho abrangeu as Escolas de Ensino Médio da Região que estiveram
envolvidas no projeto-piloto de implementação do Novo Ensino Médio na região. O
Novo Ensino Médio que define uma nova organização curricular, mais flexível, que
contemple uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a oferta de diferentes
possibilidades de escolhas aos estudantes, por meio de itinerários formativos, com
foco nas áreas de conhecimento e na formação técnica e profissional.
As atividades foram coordenadas pela equipe do Laboratório de Educação Ambiental da URI. E a ação contou com o apoio da equipe do Programa Residência
Pedagógica e do PIBID do Curso de Ciências Biológicas e dos Laboratórios de
Biomonitoramento, de Genética e de Ecologia e
Sistemática Vegetal.
O trabalho foi realizado por meio de sete oficinas pedagógicas: Plantas comestíveis não convencionais (PANC); Compostagem Doméstica:
uma alternativa para a destinação de resíduos
orgânicos; Minhocultura; Biofertilizantes e Microrganismos Eficientes; Conservação de abelhas nativas; Bioinseticidas; e Alelopatia - plantas companheiras. Também foram realizadas
palestras, atividades lúdicas e de integração.
Descrição dos Resultados Obtidos:
O trabalho contribuiu na reflexão e elaboração de conhecimentos, pelos participantes,
sobre a importância dos sistemas agroecológicos na produção de alimentos, pois garantem
a conservação dos recursos naturais e da biodiversidade. Os agroecossistemas têm como
princípios norteadores as bases da sustentabilidade, que consistem nos aspectos ecológicos,
econômicos e sociopolíticos. Suas estratégias
estão associadas à conservação das comunidades biológicas e da diversidade genética, da
manutenção da paisagem, valorizando as espécies nativas e reduzindo as pressões sobre os
ecossistemas naturais.
Público-Alvo: Estudantes do Ensino Médio
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: aproximadamente 1.200
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Projeto: Exposição Fotográfica “Olhares Ecossistêmicos”
Coordenador: Luiz Ubiratan Hepp
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Atividade de popularização da ciência envolvendo alunos do 1º semestre do
Curso de Ciências Biológicas. A atividade consistiu na montagem de uma exposição fotográfica com fotos de autoria dos alunos sobre temas discutidos durante a
disciplina de Ecologia I. Concomitante à coleção, foi criado um perfil no Instagram
(@olhares_ecossistemicos) para divulgação on-line das fotos. Durante as duas semanas de exposição, os alunos atenderam o público em geral, composto pela comunidade acadêmica, alunos do ensino básico e médio da URI.
Principais Resultados Obtidos:
Foi possível estimular diversas habilidades nos alunos, além da retomada dos
conteúdos teóricos de maneira lúdica. Os alunos publicaram um resumo da Semana Alto Uruguai do Meio Ambiente e apresentaram o trabalho em forma de pôster.
Público-Alvo: Alunos de graduação, ensino básico e comunidade em geral.
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 200 visitantes e 350 seguidores no perfil do Instagram criado junto à coleção

Projeto: Feira de Orgânicos
Coordenadores: Sônia Beatris Balvedi Zakrzevski e Alan José Bresolin
Câmpus: Erechim
Descrição das ações Desenvolvidas:
A Feira de Orgânicos busca a educação ambiental e educação em saúde, por
meio de ações educativas e de comercialização de produtos orgânicos produzidos por
agricultores familiares do município de Erechim. É organizada pelo Núcleo de Sustentabilidade Socioambiental da Universidade,
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Escola de Educação Básica da URI, Curso
de Ciências Biológicas, em parceria com o
Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia Sustentável, Rede Ecovida e Agroecologia Sustentável.
Principais Resultados Obtidos:
Educação Ambiental e Saúde Nutricional
da comunidade da Universidade, incluindo
também a comunidade da Escola de Educação Básica e moradores do entorno da URI.
Público-Alvo: comunidade da Universidade e residentes no seu entorno.
Número de Beneficiados Atendidos Diretamente: aproximadamente 1.500

Projeto: Formação de Educadores – em busca da compreensão e
do enfrentamento à mudança climática
Coordenadora: Sônia Beatris Balvedi Zakrzevski
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
O projeto de formação continuada em Educação Ambiental sobre Mudança Climática é liderado pela URI Erechim, com o apoio das entidades que congregarem
o Coletivo Educador do Alto Uruguai Gaúcho. Estão participando da formação os
representantes das áreas de meio ambiente, saúde, educação, agricultura e assistência social dos municípios do Alto Uruguai Gaúcho.
O processo de formação acontece em três etapas. A primeira etapa buscou a
compreensão sobre os fatores responsáveis pela mudança climática, mudança climática e biodiversidade, mudança climática e saúde, mudança climática e agricultura, mudança climática e educação, estratégias de enfrentamento à mudança climática. A formação aconteceu por meio de palestras, mesas-redondas, minicursos
e oficinas, e cinefórum. Algumas atividades foram realizadas por meio de videoconferências on-line, possibilitando desta
forma a interação com pesquisadores
da área que atuam em outras regiões
do estado e do país. A 2ª Etapa consistiu na elaboração coletiva de um
projeto de Educação Ambiental voltado ao trabalho sobre o tema, a ser implementado nos municípios da região.
A 3ª Etapa prevê a apresentação dos
trabalhos desenvolvidos nos municí64
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pios, por meio de um Seminário Socializador final.
Principais Resultados Obtidos:
O projeto contribui na formação de profissionais de diferentes áreas sobre
Mudança Climática e educação ambiental. Contribuiu no desenvolvimento de projetos comunitários, voltados ao enfrentamento dos problemas gerados pela Mudança
Climática, por meio da informação e sensibilização da comunidade da região para
o cuidado com o ambiente natural.
Público-Alvo: Lideranças da região Alto Uruguai, das áreas de Meio Ambiente,
Educação, Saúde e Agricultura, que representam órgãos de governo e entidades
da região do Alto Uruguai Gaúcho; e membros do Coletivo Educador do Alto Uruguai Gaúcho.
Número de Beneficiados Atendidos Diretamente: 85

Projeto: Horta Escolar Agroecológica - um Espaço Educador Sustentável
Coordenadora: Sônia Beatris Balvedi Zakrzevski
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
O projeto de trabalho foi desenvolvido junto à Escola Estadual de Ensino Médio
Irany Jaime Farina. Situada no município de Erechim, RS, a Escola atende aproximadamente 500 estudantes, sendo a maioria oriunda de bairros e de famílias de
baixa renda. O projeto foi desenvolvido em algumas etapas: 1ª Etapa: Planejamento e lançamento do projeto na Escola; 2ª Etapa: Limpeza do local e implantação da
Horta Agroecológica; Definição das plantas de cultivo – planejamento da produção;
Preparos dos canteiros; 3ª Etapa: Realização de oficinas – ampliando conhecimentos sobre solos saudáveis, compostagem, Plantas companheiras, Plantas alimentícias não convencionais (PANC); controle de plantas e animais indesejáveis no
local, merecendo destaque as atividades sobre a produção de bioinseticidas, com
extratos de plantas repelentes; produção de biofertilizantes, a partir de microrganismos eficientes; 4ª Etapa: Adubando os canteiros, realizando os plantios o e manejo
da horta; 5ª Etapa: manejando a horta, colheitas e produção de alimentos com produtos cultivados na Horta da Escola.
Principais Resultados Obtidos:
Mais do que produzir e consumir alimentos saudáveis, o projeto da Horta Escolar Agroecológica contribuiu para “alimentar o saber”, para que os jovens pensem
e reflitam sobre a produção sustentável de alimentos, com responsabilidade social.
A implantação da horta contribua com a melhoria da nutrição dos estudantes, complementando a merenda escolar com alimentos frescos, ricos em nutrientes e sem
contaminação por agrotóxicos. E motivou os estudantes e seus familiares à implantação de hortas domésticas ou comunitárias, com vistas à melhoria da alimentação
da população.
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Público-Alvo: Professores e Estudantes
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: aproximadamente 120

Projeto: Um Dia no Parque 4ª Edição
Coordenadora: Sônia Beatris Balvedi Zakrzevski
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
A atividade foi desenvolvida junto ao Parque Natural Municipal Longines Malinowski. Envolveu estudantes do 7º ano de Escolas da Rede Pública e Privada de Erechim. Os estudantes participaram de oito oficinas, desafios, trilha interpretativa e brincadeiras, que priorizaram o tema “Meio Ambiente, Agricultura e Saúde”. As oficinas
priorizaram os seguintes temas: Compostagem da matéria orgânica produzida em
nossas casas; produção de biofertilizantes; minhocultura; hortas domésticas; importância dos polinizadores; plantas inseticidas e plantas alimentícias não convencionais.
A atividade foi planejada e desenvolvida
pelo Curso de Ciências Biológicas, em
parceria com a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente de Erechim, equipe do
Centro de Apoio e Promoção a Agroecologia - CAPA Erechim e Pelotão Ambiental da Polícia Ambiental.
Principais Resultados Obtidos:
O trabalho possibilitou o diálogo
entre a Universidade, as entidades parceiras e as Escolas de Educação Básica
no planejamento e realização das atividades. Contribuiu no fortalecimento do protagonismo infantojuvenil e na formação
cidadã dos estudantes da educação básica.
Público-Alvo: Estudantes do 7º ano
do Ensino Fundamental
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 200

Projeto: Sustentabilidade na Escola: Arquitetura como Agente na
Educação Ambiental
Coordenadora: Roberta Mulazzani Doleys Soares
Câmpus: Santo Ângelo
Descrição das Ações Desenvolvidas:
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Promoveu-se a consciência
ambiental do terceiro ano do
ensino médio do Instituto Estadual de Educação Odão Felippe Pippi, localizado em Santo
Ângelo, RS, por meio de base
teórica sobre sustentabilidade
e a realização de um protótipo
de casa a partir do reaproveitamento de caixas de leite.
Principais Resultados Obtidos:
O processo do projeto envolveu, além das etapas de criação e execução do protótipo, a tarefa de conscientização dos jovens às consequências de ações danosas
frente ao contexto. Também, apresentaram-se soluções sustentáveis
para atitudes cotidianas que poderão auxiliar na preservação do meio
ambiente. Acredita-se que os alunos adquiriram muitos conhecimentos sobre sustentabilidade e gestão
de resíduos, colocando em prática
os saberes por meio da confecção
do modelo multiuso, que atualmente desempenha diversas funções na
escola, sendo um local de estudo,
brincadeiras e ponto de encontro.
Público-Alvo: Alunos do terceiro ano do Ensino Médio do Instituto Estadual de
Educação Odão Felippe Pippi
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 26

Projeto: XIII Fórum da Juventude do Alto Uruguai Gaúcho – Juventude em Ação no Enfrentamento à Mudança do Clima
Coordenadora: Sônia Beatris Balvedi Zakrzevski
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
O Fórum priorizou a temática Juventude no Enfrentamento à mudança Climática. O evento teve por objetivo fortalecer a participação da juventude na discussão sobre questões socioambientais e incentivá-la a contribuir na solução de
problemas.
Reuniu jovens de 16 a 29 anos de 21 municípios da região e foi organizado
pelo Laboratório de Educação Ambiental da Universidade, vinculado ao Departamento de Ciências Biológicas, sendo envolvidos no processo de organização os
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estudantes do Programa Residência Pedagógica Biologia, Programa de Iniciação
à Docência - PIBID Biologia, estudantes do 2º ano da Escola de Educação Básica
da URI e Setor Pedagógico da 15ª CRE. E contou com o apoio dos Laboratórios
de Biomonitoramento Ambiental, Geoprocessamento e Planejamento Ambiental,
do Curso de Enfermagem (turma 2019), das entidades que congregam o Coletivo
Educador do Alto Uruguai Gaúcho e do Conselho dos Secretários Municipais de
Educação (CONSEME) da Associação dos Municípios do Alto Uruguai (AMAU).
No dia do Fórum, os jovens participaram de mesas-redondas, palestras,
rodas de conversa, oficinas e almoço no Seminário Nossa Senhora de Fátima. Estiveram envolvidos ainda em atividades culturais e lúdicas.
Principais Resultados Obtidos:
O Fórum foi um espaço de estudo e reflexão sobre um tema socioambiental de
grande importância local e global. E contribuiu na mobilização da juventude para a
ação.
Público-Alvo: lideranças de jovens da região do Alto Uruguai Gaúcho
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 400

Projeto: XVIII Semana Municipal e XVII Fórum Regional de Meio
Ambiente
Coordenadoras: Deise Balestrim (Secretária Municipal do Meio Ambiente de
Erechim) e Sônia Beatris Balvedi Zakrzevski (URI)
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
A XVIII Semana Municipal e o XVII Fórum Regional de Meio Ambiente foram
promovidos pela Secretaria de Meio Ambiente de Erechim, em parceria com a URI
e outras entidades com sede em Erechim (UERGS, UFFS, Emater, CAPA, CETAP,
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Corsan, Câmara de Vereadores e 2º Pelotão Ambiental da Brigada Militar). No ano
de 2019 tratou sobre o tema “Agricultura, Meio Ambiente e Saúde”, por meio de
palestras, mesas-redondas, oficinas e minicursos.
Principais Resultados Obtidos:
Como principal resultado obtido pode ser destacado a informação e a sensibilização dos participantes para uma agricultura mais sustentável.
Público-Alvo: comunidade em geral
Número de Beneficiários Atendidos diretamente: aproximadamente 800

Área Temática: Saúde

Projeto: Ação na Escola CAIC realizada pelo Curso de Enfermagem
Coordenadora: Simone Nothaft
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Acadêmicos do 4° semestre do Curso de Enfermagem da URI realizaram atividades de promoção da saúde com as turmas de 7º, 8º e 9°, na quarta-feira, 30 de
outubro, na Escola Municipal de Ensino Fundamental - CAIC. Os temas abordados
foram a Ressuscitação Cardiopulmonar - RCP, adolescência e sexualidade, que foi
discutido de forma lúdica, enfatizando todos os aspectos e contextos do tema, não
somente o biológico e das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).
As atividades realizadas têm o intuito de promoção de saúde por meio de educação em saúde no âmbito escolar, fomentando a integralidade do cuidado em
saúde, preconizado pelo SUS.
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Esta atividade faz parte da disciplina de Saúde Coletiva, ministrada pela professora Simone Nothaft, e organizada pelos acadêmicos Amanda Rufato, Andressa
Balestrin, Carlos Eduardo do Nascimento, Clairton dos Santos Junior, Eliomar Pereira Marca, Graciela Hagers, Jéssica de Freitas, Maikel Machado (socorrista do
SAMU), Marco Boschetti, Mariana Stormovski e Thabata de Souza.
Os acadêmicos, professora e uma das enfermeiras da UBS retornam à escola
no dia 13 de novembro para trabalhar o tema violência com alunos. A ação, que
teve o envolvimento das diretoras e coordenadoras pedagógicas da escola, professores, alunos e funcionários foi desenvolvida com os estudantes dos 3° e 5° anos.
Principais Resultados Obtidos:
A atividade permitiu a conscientização sobre as infecções sexualmente transmissíveis e os cuidados com a saúde, além de proporcionar o conhecimento sobre
o atendimento pré-hospitalar em parada cardiorrespiratória.
Público-Alvo: alunos, professores e funcionários
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 30

Projeto: Ações de apoio à campanha hepatite zero
Coordenadores: Tiago Bittencourt de Oliveira, Francisco Carlos Pinto Rodrigues e Alessandra Frizzo da Silva
Câmpus: Santo Ângelo
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Os cursos de Farmácia e Enfermagem da URI Santo Ângelo, com apoio do Rotary Clube Cruz de Lorena, realizaram intensa campanha na comunidade, com o
objetivo de orientar sobre cuidados com as hepatites, integrados na Campanha
Mundial “Hepatite Zero”, no mês de julho de 2019.
Foram realizados testes rápidos para hepatite C, além de palestras em diferentes ambientes da cidade, bem como entrevistas enfocando o assunto em rádios
locais.
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Principais Resultados Obtidos:
Conhecimento e diagnóstico da população sobre as hepatites virais, especialmente a hepatite C.
Público-Alvo: população de Santo Ângelo
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 275

Projeto: Ações de educação em saúde do Curso de Farmácia
Coordenadora: Andressa Rodrigues Pagno
Câmpus: Santo Ângelo
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Os acadêmicos do Curso de Farmácia da URI Santo Ângelo, em parceria
com a Escola Estadual Getúlio Vargas
e do ESF São Carlos, realizaram aferição de pressão arterial e aferição de
glicose, bem como orientações acerca
de conceitos e cuidados com gripe e resfriado por
meio de jogos interativos.
As atividades foram desenvolvidas no dia 18 de
maio 2019, no período da tarde, nas dependências
Escola Getúlio Vargas e no dia 8 de junho no ESF
São Carlos.
Principais Resultados Obtidos:
Aceitação da população local aos serviços prestados.
Público-Alvo: Comunidade escolar e pais da
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Escola Getúlio Vargas e população atendida no ESF São Carlos que esteve presente no dia do evento.
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 160

Projeto: Ações de prevenção a Infecções Sexualmente Transmissíveis no brique da praça com o Rotary
Coordenadoras: Alessandra Frizzo da
Silva, Jane Conceição Perin Lucca e Carine Amabile Guimarães
Câmpus: Santo Ângelo
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Realização de testes rápidos de HIV,
Hepatite B e C, Sífilis.
Principais Resultados Obtidos:
Grande adesão da comunidade, os 300
testes fornecidos pelo Rotary foram todos
utilizados.
Público-Alvo: comunidade santo-angelense
Número de Beneficiários Atendidos
Diretamente: indeterminado

Projeto: Ações de promoção da saúde nas empresas
Coordenadores: Tiago Bittencourt de Oliveira, Cristiane Kratz e Carlos Kemper
Câmpus: Santo Ângelo
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Foram realizados atendimentos aos colaboradores do frigorífico da cidade pelos
acadêmicos dos cursos de Educação Física, Enfermagem, Farmácia e Psicologia,
participantes do projeto PET - Saúde Interprofissionalidade, a fim de verificar o fator de risco para desenvolvimento da diabetes mellitus, através de questionário de
risco. Para tal foram realizadas as medidas antropométricas (peso e altura) e da
pressão arterial. Ao fim foi realizada uma devolutiva aos participantes explicando
quais são os riscos de desenvolver diabetes mellitus nos próximos anos.
Principais Resultados Obtidos:
Conhecimento por parte dos pacientes sobre a sua saúde e desenvolvimento de
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problemas cardiovasculares e diabetes mellitus através da medida de parâmetros
antropométricos e pressão arterial.
Público-Alvo: colaboradores de um frigorífico da cidade
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 87

Projeto: Adote bons Hábitos
Coordenadora: Fábia Benetti
Câmpus: Frederico Westphalen
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Projeto realizado em parceria com EMATER, SICREDI e URI.
- Capacitação sobre gestão financeira com a SICREDI;
- Produção de receitas coloridas, nutritivas e sustentáveis no laboratório de
Técnica Dietética do Curso de Nutrição
sob orientações de professoras e acadêmicos;
- Explicação da importância dos
componentes da receita;
- Degustação das receitas.
Principais Resultados Obtidos:
- Elaboração de receitas saudáveis e nutritivas: torta de abobrinha fit, Biscoito
de batata doce e chia, bolo de casca de banana, torta salgada de casca de abóbora
com talos, panquecas de ora-pro-nóbis, cupcake de beterraba, pãozinho vegano de
batata-doce roxa, cookies de sementes de abóbora e passas, suco detox termogênico, suco de maracujá com couve e suco de cenoura, laranja e gengibre.
- Incentivo a uma alimentação saudável por meio de atividades práticas com
o uso de alimentos regionais, aproveitamento integral dos alimentos - utilização
de cascas, talos e semente - e Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs)
como a ora-pro-nóbis.
- Valorização dos saberes das agricultoras sobre alimentação e sua relação com
o meio ambiente;
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- Integração e troca de experiências entre
as agricultoras e acadêmicos.
Público-Alo: Agricultoras de Frederico
Westphalen
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 80

Projeto: Alimentação saudável: creche bairro Rogowski
Coordenadoras: Alessandra Frizzo da Silva e Jane Conceição Perin Lucca
Câmpus: Santo Ângelo
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Oficina de fantoches: hora do conto sobre a importância da alimentação saudável com crianças de 03 a 05 anos.
Principais Resultados Obtidos:
Sensibilização das crianças sobre a importância de alimentos saudáveis.
Público-Alvo: crianças de 03 a 05 anos da creche Rogowski
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 20
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Projeto: Alunos do Ensino Médio da Escola da URI vivenciam a rotina acadêmica
Coordenador: Antônio Augusto Iponema Costa e demais coordenadores da
área da saúde
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Visita e acompanhamento dos
alunos do Ensino Médio da Escola
Básica da URI nos atendimentos
de pacientes na Clínica-Escola de
Odontologia da URI.
Principais Resultados Obtidos:
Os alunos da Escola da URI
conheceram a rotina de atendimentos clínicos dos acadêmicos
do Curso de Odontologia.
Público-Alvo: alunos do Ensino Médio da Escola Básica da URI
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 20

Projeto: Aromaterapia e Cristais de
Gengibre
Coordenadora: Andressa Rodrigues Pagno
Câmpus: Santo Ângelo
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Os acadêmicos dos cursos de Farmácia, Enfermagem e Psicologia, pertencentes ao EIXO
5 (Práticas Integrativas e Complementares) do
PET Saúde, da URI Santo Ângelo, realizaram,
em parceria com o SESC Santo Ângelo, uma
oficina de produção de travesseiros aromáticos, escalda-pés com uso de óleo essencial e
produção de cristais de gengibre junto à população idosa.
As atividades foram realizas no período da
tarde, na URI, no mês de novembro de 2019.
Principais Resultados Obtidos:
Aceitação da população idosa aos serviços
prestados.
Público-Alvo: população idosa
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Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 20

Projeto: Atendimento Odontológico do
Centro de Especialidades Odontológicas
(CEO/URI)
Coordenadores: Antônio Augusto Iponema
Costa e Simone Tuchtenhagen
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Atendimento odontológico nas áreas de
periodontia especializada, pacientes com
necessidades especiais, cirurgia oral menor dos
tecidos moles e duros, endodontia e diagnóstico
bucal com ênfase na detecção do câncer de
boca.
Principais Resultados Obtidos:
O CEO tem prestado um serviço de referência e qualidade na atenção odontológica ao
usuário do Sistema Único de Saúde (SUS). Por
ano, o serviço realizou 3.370 procedimentos,
sendo divididos em: 1.093 atendimentos a pacientes com necessidades especiais
e tratamentos na área de periodontia, 346 endodontias, 355 cirurgias e 1.576 em
triagem e avaliações.
Público-Alvo: comunidade interna e externa
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 660

Projeto: Atendimento Odontológico na Clínica-Escola de Odontologia do URICEPP - Erechim
Coordenadores: Antônio Augusto Iponema Costa e Simone Tuchtenhagen
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Atendimento odontológico na
Clínica-Escola de Odontologia
da URI, localizada no Centro de
Estágios e Práticas Profissionais
(URICEPP), realizado por acadêmicos sob supervisão de professores, visando a educação, prevenção e recuperação da saúde
bucal, bem como a melhoria na
qualidade de vida dos pacientes.
Principais Resultados Obtidos:
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Atendimento clínico de pacientes nas diferentes disciplinas do Curso de Odontologia, totalizando 5.390 atendimentos no ano de 2019.
Público-Alvo: comunidade interna e externa
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 5.390

Projeto: Atividade de Promoção da Saúde na Escola Municipal Caras Pintadas
Coordenadora: Cibele Manfredini
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Em parceria com o Programa
Saúde Escolar de Erechim, uma
atividade educativa na Escola Municipal Caras Pintadas. A iniciativa,
dentro da Disciplina de Saúde da
Criança e do Adolescente, foi em
parceria com a Escola e a Unidade
Básica de Saúde São Vicente de
Paulo.
A atividade foi realizada pelas
acadêmicas Alina de Mattos Vieira
e Dandara Amanda Tamagno, com
supervisão da professora Cibele Sandri Manfredini. A escola identificou a necessidade de realizar orientações aos alunos, professores e pais sobre pediculose e
escabiose. Desta forma, por meio do Programa Saúde Escolar (PSE), a escola e a
unidade básica de saúde convidaram a professora Cibele e suas alunas para realizar a atividade.
As acadêmicas realizaram uma fala explicando o que é, como se transmite,
como prevenir e o tratamento da escabiose e da pediculose. Posteriormente, a
professora realizou uma abordagem participativa com os ouvintes a fim de verificar
o entendimento do que foi relatado com os alunos realizando perguntas e esclarecendo suas dúvidas.
Principais Resultados Obtidos:
Esta atividade permitiu a educação e promoção da saúde deste público, já que,
por vezes, há conhecimentos desencontrados sobre os assuntos abordados e há
necessidade de informações sobre o cuidado com a saúde.
Público-Alvo: crianças, professores e funcionários e familiares
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 180
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Projeto: Atividade educativa e cultural na Aldeia Indígena
Coordenador: Antônio Augusto Iponema Costa
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Orientação de higiene bucal e escovação dental supervisionada para crianças,
adolescentes e adultos da aldeia indígena. O cacique da aldeia Guarani explanou
sobre sua cultura, apresentando a dança, o canto e o artesanato.
Principais Resultados Obtidos:
Tanto os acadêmicos do Curso de Odontologia quanto a comunidade indígena
ficaram satisfeitos com a atividade. As visitas nesta aldeia já acontecem há dois
anos, em razão do entusiasmo entre as partes para que aconteçam mais vezes.
Público-Alvo: crianças, adolescentes e adultos
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 35

Projeto: Atividade Lúdica no Hospitalar Santa Teresinha
Coordenadora: Cibele Sandri Manfredini
Câmpus: Erechim
Descrição das ações Desenvolvidas:
Desenvolvimento de atividades teórico-práticas dentro da Disciplina de Saúde
da Criança e do Adolescente, na Clínica Pediátrica da Fundação Hospitalar Santa
Teresinha. Os acadêmicos da turma 2016 perceberam a importância de atividades
recreativas, o uso do lúdico e do brinquedo durante a hospitalização para as crianças. Com o intuito de integrar a academia, a equipe da unidade e as crianças, a
atividade teve participação de enfermeiras, técnicas de enfermagem, fisioterapeuta
e médica pediátrica que atuam na unidade de internação, além de crianças e seus
familiares que estavam internadas no dia e a profissional da sala de recreação
da instituição. Para os profissionais, foi realizada uma roda de conversa sobre a
importância de atividades recreativas, do uso do lúdico e do brinquedo terapêutico
durante os cuidados prestados.
Com as crianças e seus familiares, a atividade aconteceu na sala de recreação,
com brincadeiras, jogos, pinturas e descontração. Para as crianças que não puderam ir até a sala de recreação, as alunas desenvolveram as atividades nos quartos.
Para as acadêmicas, esta
atividade foi uma experiência
exitosa, pois proporcionou
observações importantes sobre as competências do enfermeiro na área da pediatria,
que inclui atividades lúdicas
para tornar o momento da
hospitalização o menos traumático possível e contribuir
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para a recuperação e promoção da
saúde das crianças e seus familiares.
Principais Resultados Obtidos:
Nessa perspectiva, a atividade
possibilitou a habilitação dos profissionais de saúde, familiares e crianças o despertar para a importância do
lúdico no ambiente hospitalar. Para as
acadêmicas, esta atividade foi uma
experiência exitosa, pois proporcionou observações importantes sobre
as competências do enfermeiro na
área da pediatria, que inclui atividades
lúdicas para tornar o momento da hospitalização o menos traumático possível e
contribuir para a recuperação e promoção da saúde das crianças e seus familiares.
Público-Alvo: funcionários do hospital Santa Terezinha, familiares e crianças
internadas no setor de pediatria.
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 40

Projeto: Avaliação e Educação Nutricional no Ciclo de Vida II
Coordenadora: Vivian Polachini Skzypek Zanardo
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Avaliação e Educação Alimentar e Nutricional com a participação de acadêmicos e supervisão de professor do curso.
Principais Resultados Obtidos:
Foram realizadas atividades de Avaliação e Educação Alimentar e Nutricional
em diversos eventos e locais de Erechim: SIPAT Master; Copa Tênis - Supernova Frotas; Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio CAPS II; ASSAMI;
Treinamento para as Extensionistas da EMATER/RS, no Centro de Treinamento
de Agricultores (CETRE); Semana
Mundial da Alimentação - Hospital de
Caridade de Erechim, Fundação Hospitalar Santa Terezinha, Restaurantes
Industriais de Erechim, Grupos de
Idosos. O objetivo foi orientação sobre
escolhas inteligentes, receitas saudáveis, alimentos que ajudam a melhorar
o desenvolvimento e bom funcionamento do cérebro e memória, Nutrição
antes durante e após atividades físiBALANÇO SOCIAL 2019 URI
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ca (atletas e praticantes), palestras educativas sobre aproveitamento integral dos
alimentos, uso de cascas folhas e talos, chamando a atenção para a redução de
resíduos no lixo. Compartilhar conhecimentos sobre Nutrição com a comunidade
oportunizou a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis (diabetes mellitus, hipertensão, dislipidemia, câncer, entre outras), melhora de rendimento físico
e benefícios para o estado nutricional, e ações de sustentabilidade social, além do
desenvolvimento de habilidades e competências dos acadêmicos que colaboram
no planejamento e execução das mesmas, auxiliados pelos professores do curso.
Salientando que algumas destas atividades foram realizadas em equipe multidisciplinar com outros cursos da área da saúde, como Enfermagem, Fisioterapia e
Educação Física.
Público-Alvo: crianças, adultos e idosos
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: indeterminado

Projeto: Caderneta de Saúde da pessoa idosa
Coordenadores: Paulo Coffy e Fabiani Breancini
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Além de distribuírem a caderneta de
saúde da pessoa idosa, foram realizadas
medidas de pressão arterial, glicemia
capilar, testes rápidos para hepatite B
e hepatite C, medidas antropométricas,
como IMC (Índice de Massa Corporal),
circunferência da panturrilha, peso e altura. Outra ação realizada foi o encaminhamento para agendamento do exame
de mamografia para as mulheres que
ainda não o haviam realizado.
Principais Resultados Obtidos:
Essa atividade educativa buscou trabalhar educação em saúde com os idosos,
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bem como identificar no grupo casos de hipertensão arterial, diabetes, hepatite B,
hepatite C e obesidade.
Público-Alvo: idosos residentes no Bairro São Cristóvão
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 60

Projeto: Caminhada pela Vida
Coordenadora:
Claudinara Botton Dal Paz
Câmpus: Frederico Westphalen
Descrição das Ações Desenvolvidas:
A URI, por meio do Curso de Educação Física, foi uma das apoiadoras
de uma ação realizada pela Prefeitura
de Frederico Westphalen para celebrar
o Mês da Mulher.
A Caminhada pela Vida contou com
a participação de centenas de pessoas que aceitaram o convite e o desafio de percorrer pouco mais de três quilômetros entre a Catedral de Santo Antônio, no centro
da cidade, e o Santuário Tabor Porta do Céu - Schoenstatt, também em Frederico
Westphalen.
A atividade teve como objetivo a integração entre as mulheres. “Pensamos neste
evento para que todas as mulheres da comunidade possam usufruir deste momento de saúde e lazer, onde nos unimos para comemorar este mês tão importante”,
afirmou a primeira-dama de Frederico Westphalen, Sirlei Panosso.
Para a coordenadora do Curso de Educação Física, professora Claudinara Botton Dal Paz, “ações como esta buscam junto à comunidade a prevenção de doenças e a promoção da saúde, cumprindo seu papel social diante do propósito da
Universidade”.
Principais Resultados Obtidos:
Promoção de um estilo de vida saudável em benefício da saúde da população,
interação entre Universidade e comunidade.
Público-Alvo: comunidade em geral
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 300
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Projeto: Capacitação Primeiros Socorros
Coordenadoras: Alessandra Frizzo da Silva e Jane Conceição Perin Lucca
Câmpus: Santo Ângelo
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Capacitação de Primeiros Socorros com a equipe da CIPA URI e Funcionários
da Sanitização GS Clean.
Principais Resultados Obtidos:
Sensibilizou e capacitou funcionários para situações de urgência e emergência.
Público-Alvo: equipe da CIPA URI e Funcionários da Sanitização GS Clean
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 32

Projeto: Centro de Psicologia Aplicada (CPA)
Coordenador: Felipe Biasus
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
O Centro de Psicologia Aplicada (CPA) caracteriza-se por ser um espaço de
práticas do Curso de Psicologia, no âmbito de atendimentos psicológicos. O CPA,
por meio do desenvolvimento de estágios da ênfase B - Processos Clínicos em Psicologia, oferece atendimento psicoterápico para crianças, adolescentes, adultos,
casais e famílias em três abordagens teóricas (psicanálise, terapia cognitivo-comportamental e abordagem sistêmica). Além das ações de psicoterapia nas diferentes abordagens, realiza avaliações psicológicas (psicodiagnósticos), vinculados,
também, ao estágio básico de psicodiagnóstico. Todas as atividades são orientadas por professores supervisores e acompanhadas por uma psicóloga, responsável pelo funcionamento do CPA.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Ao longo de 10 meses de funcionamento no ano de 2019, foram realizados
1.775 atendimentos em sessões de psicoterapia, com público composto por crianças, jovens, adultos e famílias. Estes números indicam um grande auxílio prestado
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à comunidade local no que tange ao atendimento em saúde mental, além de possibilitar a formação profissional dos estudantes, que realizam os atendimentos, sob
supervisão acadêmica de professores mestres e doutores em Psicologia. Salienta-se também que todos os atendimentos realizados no CPA passaram a ser registrados eletronicamente com software específico para registro e armazenamento de
dados clínicos e pessoais.
Público-Alvo: comunidade em geral
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 1.775

Projeto: Circuito de Iniciação Esportiva
Coordenadora: Judite Filgueiras Rodrigues
Câmpus: São Luiz Gonzaga
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Realização de circuito de Iniciação Esportiva.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Participação de 90 crianças e 30 acadêmicos.
Público-Alvo: Alunos das escolas de Ensino Fundamental do município de São
Luiz Gonzaga
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 120

Projeto: Combate à Dengue
Coordenadoras:
Janesca
Mansur Guedes, Caren Tais Piccoli Maronesi e Patrícia Paula Bazzanello Henrique
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Os acadêmicos do 3º semestre
do Curso de Fisioterapia da URI
desenvolveram uma atividade de
conscientização de combate ao
mosquito da dengue juntamente
com os alunos do 2º ao e 5º anos
do Ensino Fundamental da Escola de Educação Básica da URI Erechim.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Os alunos foram desafiados a desenvolver a atividade devido ao aumento de
novos casos de dengue no município e região. Os principais objetivos foram esBALANÇO SOCIAL 2019 URI
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clarecer sobre os cuidados para se evitar a proliferação do mosquito; integrar os
acadêmicos do Curso de Fisioterapia com a comunidade de Erechim; definir estratégias para redução da transmissão da doença, por meio da divulgação de fôlderes
e teatro; organizar ações de prevenções e controle da dengue.
Público-Alvo: estudantes do Curso de Fisioterapia e estudantes do Ensino
Fundamental
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 200

Projeto: Construção de um Instrumento de Educação em Saúde
para Pacientes Diabéticos
Coordenadora: Cristiane de Pellegrin Kratz
Câmpus: Santo Ângelo
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Realizou-se uma oficina com idosos de
um grupo do município, formado por pacientes diabéticos e não diabéticos. A intervenção dividiu-se em dois momentos:
primeiro uma conversa com os participantes seguido de outro momento com jogos
e atividades físicas. A partir de um livreto,
elaborado pelos autores do projeto, foram
abordados diversos temas relacionados à
patologia, porém de forma lúdica e ilustrada. Este traz informações sobre causas,
cuidados, hábitos de vida relacionados e o
uso correto dos medicamentos, em especial a insulina, usada por pacientes diabéticos insulino-dependentes. Como estratégia
de verificação da compreensão do tema, usou-se a gamificação, com um jogo de
tabuleiro, também criado no projeto. Para aqueles idosos não diabéticos, ofereceu-se a prática de Lian Gong e dança Sênior, com uma fisioterapeuta, a qual também
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aplicou uma técnica de ioga para relaxamento e fechamento da atividade.
Principais Resultados Obtidos:
Observou-se grande adesão dos participantes, que interagiram esclarecendo
dúvidas ou relatando suas próprias experiências, pois muitos do grupo não são
diabéticos, mas convivem com diabéticos. A ação exigiu a articulação para a realização do projeto que foi uma parceria entre URI, SESC e uma profissional fisioterapeuta.
A educação em saúde é muito importante para garantir o autocuidado do paciente, o uso de técnicas educativas é uma estratégia importante para conscientizar, esclarecer dúvidas e promover a autonomia.
Público-Alvo: idosos diabéticos e não diabéticos
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: em torno de 100

Projeto: Conversando sobre saúde através da multidisciplinaridade
Coordenadores: Ramiro Ronchetti e Elenise Maria Dalló
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
As ações propostas buscam
beneficiar a criança com um cuidado integral, multiprofissional e com
olhares diferenciados, voltados ao
contexto em que ela se encontra.
O compromisso de promover qualidade de vida para a criança está
fundamentado na promoção da saúde integral e no desenvolvimento de ações preventivas, educativas e assistenciais.
Principais Resultados Obtidos:
As abordagens e atividades, além de oportunizarem
que os acadêmicos do Curso de Medicina desenvolvam competências da prática médica voltadas para as
áreas da atenção e educação em saúde, possibilitam
que ações de promoção à saúde, prevenção da doença
e autoaprendizagem sejam abordadas de forma lúdica,
estimulando que a adoção de hábitos saudáveis e de
melhoria da qualidade de vida sejam assimilados.
Público-Alvo: alunos de escolas públicas que participam do Programa AABB Comunidade
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 50
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Projeto: Conversando sobre Saúde Bucal com Crianças e Pré-Adolescentes no Programa Integração AABB Comunidade - Uma proposta
Multidisciplinar
Coordenadores: Antônio Augusto Iponema Costa e demais coordenadores da
área da saúde
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Atividades educativas para as
crianças integrantes do projeto em
relação à promoção da saúde, por
meio de palestras, dinâmicas, rodas de
conversa e gincanas.
Principais Resultados Obtidos:
As crianças da AABB Comunidade
demonstraram bastante interesse nas
atividades desenvolvidas pelas acadêmicas do curso. Foi criado um vínculo com as crianças permitindo que interagissem
e compreendessem melhor os assuntos. O projeto foi de fundamental importância
para todos os envolvidos.
Público-Alvo: crianças
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 100

Projeto: Conversando sobre saúde com crianças e pré-adolescentes no Programa Integração AABB Comunidade - uma proposta multidisciplinar
Coordenadoras: Cibele Manfredini e Vivian Polachini Skzypek Zanardo
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Educação e Avaliação Nutricional para crianças e pré-adolescentes da Comunidade
As atividades foram realizadas com um grupo de 30 crianças e pré-adolescentes da comunidade de Erechim e Região,
participantes do Programa Integração AABB Comunidade. Os
acadêmicos voluntários do Curso de Nutrição realizaram um planejamento das atividades de educação alimentar e nutricional conforme a idade das participantes,
orientados pela professora do curso, incluindo objetivo, desenvolvimento e material a ser utilizado. Foram realizadas 16 atividades, incluindo questões de ligar,
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desenhar, responder, recortar e colar; vídeos educativos; entre outras. Sendo as
principais: Capa para pasta onde foram
guardados os trabalhos do projeto, Macronutrientes, Pirâmide Alimentar, Cartaz
- Boneco saudável e Não saudável, Jogo
da memória dos alimentos, Árvore de Natal dos Alimentos. Diante das atividades
desenvolvidas, pôde-se observar a evolução dos participantes, que nas primeiras
semanas apresentaram algumas dificuldades em diferenciar determinados alimentos e grupos alimentares, mas no final
mostraram ter assimilado estas informações. Este projeto é de grande relevância
para a comunidade, sendo que possibilita às crianças e jovens aprendizado sobre
a importância da alimentação saudável e equilibrada desde a infância, colaborando
na prevenção do sobrepeso e obesidade, e de diversas doenças relacionadas.
Principais Resultados Obtidos:
Foram realizados seis encontros (2019/1), com um grupo de 20 meninos e meninas, na faixa etária de 8 a 11 anos; e 10 encontros (2019/2), com um grupo de
15 meninas na mesma faixa etária. As atividades foram realizadas com crianças e
pré-adolescentes da comunidade de Erechim e que realizam atividades no Programa Integração AABB Comunidade, na sede da AABB. As atividades de educação
alimentar e nutricional colaboraram para a promoção da saúde e prevenção de
doenças relacionadas à nutrição, assim como proporcionam que as crianças compartilhem estes conhecimentos em seus lares, escolas, comunidade. Ainda, este
projeto de ação social proporciona aos acadêmicos uma experiência prática na
atenção em saúde com crianças e adolescentes das escolas.
Público-Alvo: crianças e pré-adolescentes da comunidade de Erechim e região
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 35

Projeto: Cuidados com o recém nascido e cuidados com a puérpera
Coordenadoras: Marines Aires,
Aline Saraiva e Daiane Liberalesso
Câmpus: Frederico Westphalen
Descrição das Ações Desenvolvidas:
O Curso de Enfermagem, juntamente com a enfermeira supervisora
Aline Saraiva e a enfermeira Daiane
Liberalesso, realizaram com o grupo de gestantes na ESF I do bairro
São Francisco de Paula em FrederiBALANÇO SOCIAL 2019 URI
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co Westphalen, palestra com o tema “Cuidados com o recém-nascido e Cuidados
com a puérpera”.
Principais Resultados Obtidos:
A ação oportunizou ao grupo de gestantes conhecer a importância e os detalhes,
tanto para prevenção quanto para promoção da saúde da criança recém-nascida.
Público-Alvo: Grupo de Gestantes do Bairro São Francisco de Paula
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 12

Projeto: Curso de Odontologia participa de ação em Cruzaltense
Coordenador: Antônio Augusto Iponema Costa
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
• Orientações sobre higiene bucal à
comunidade
• Escovação dental supervisionada
• Pintura de rosto
Principais Resultados Obtidos:
As pessoas que participaram da atividade
“Mateada da Prevenção” em Cruzaltense demonstraram satisfação e interesse em receber
orientações. Os gestores do município agradeceram a participação do Curso de Odontologia
nesta ação comunitária.
Público-Alvo: crianças, adultos e idosos
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 150
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Projeto: Dia da Conscientização sobre a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
Coordenador: Ana Lúcia Bernardo Carvalho Morsch
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
O evento foi realizado na praça de alimentação do Supermercado Passarela,
na cidade de Erechim. As pessoas foram orientadas sobre a Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica (DPOC),
bem como os fatores de risco,
complicações da doença
e opções de tratamento.
Teve exposição de pôsteres
com informações sobre
pneumonia,
tuberculose,
câncer
de
pulmão
e
tabagismo e suas relações
com a DPOC. Foram
entregues
panfletos
informativos
e
dadas
orientações
sobre
os
malefícios dos diferentes
tipos de tabaco, aplicação
de um questionário de avaliação
do grau de dependência do tabaco
e uma avaliação do pico de fluxo
expiratório em indivíduos tabagistas,
ex-tabagistas e fumantes passivos.
Descrição
Obtidos:

dos

Resultados

A atividade foi considerada
muito rica e de muito aprendizado
não somente para os acadêmicos
quanto para a comunidade, pois
a aquisição do conhecimento ao
longo dos semestres possibilitou
transmitir informações importantes para a comunidade.
Público-Alvo: pessoas da comunidade, tabagistas, ex-tabagistas, fumantes
passivos, pessoas com doenças pulmonares.
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 100
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Projeto: Dia de Conscientização da Doença Pulmonar Obstrutiva
Crônica (DPOC)
Coordenadora: Ana Lucia Bernardo de Carvalho Morsch
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Por meio da divulgação nas emissoras de rádio da cidade, os cidadãos da comunidade (fumantes, ex-fumantes ou fumantes passivos), foram convidados a participar da atividade a partir de dois questionários específicos de sintomas respiratórios e um teste respiratório simples (pico de fluxo expiratório) para detectar uma
possível obstrução das vias aéreas que pode ser sintoma da doença.
Principais Resultados Obtidos:
Essa atividade educativa buscou conscientizar sobre os malefícios do fumo, do
narguilé e do cigarro eletrônico. Os fumantes, ex-fumantes ou fumantes passivos
que participaram das atividades, os quais apresentaram possível obstrução das
vias aéreas, foram alertados a procurar um médico especialista para prevenir o
avanço da inflamação.
Público-Alvo: comunidade erechinense
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: indeterminado

Projeto: Dia da Saúde
Coordenadora: Ana Helena Braga Pires
Câmpus: São Luiz Gonzaga
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Desenvolvimento de uma campanha no comércio de São Luiz Gonzaga, onde os acadêmicos do
Curso de Fisioterapia realizaram atividades laborais
e aferição de pressão com funcionários das lojas e
com as demais pessoas da comunidade.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Os resultados foram muito positivos, havendo
sensibilização da comunidade e atividades de promoção de saúde.
Público-Alvo: comunidade de São Luiz Gonzaga
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: indeterminado
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Projeto: Dia Mundial Sem Tabaco
Coordenadoras: Fernanda Dal’Maso Camera e Ana Lúcia Bernardo Carvalho
Morsch
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Os acadêmicos dos cursos de Fisioterapia e Medicina da URI, juntamente com
os docentes, divulgaram a campanha do Dia 31 de Maio - Dia Mundial Sem Tabaco, conversando com os alunos do ensino médio da URI sobre três tipos de cigarro: narguilé, cigarro eletrônico e maconha. Durante a abordagem, os universitários
apresentaram aos adolescentes os danos que estes tipos de cigarro podem causar à saúde das pessoas. Foram entregues folhetos com informações referentes
aos diferentes tipos de cigarro. Além disso, nesse mesmo dia, foram apresentadas
algumas substâncias tóxicas que constituem o cigarro, com a demonstração de
embalagens de produtos, facilitando, assim, a visualização dos compostos tóxicos
constituintes do cigarro.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Integração dos acadêmicos dos cursos de Fisioterapia e Medicina com os estudantes do Ensino Médio da Escola Básica da URI Erechim. Alerta aos adolescentes
em relação aos possíveis danos que o cigarro pode causar à saúde. Informação
sobre o narguilé e o cigarro eletrônico e a maconha sobre os danos à saúde; informações sobre o fumo passivo que também é prejudicial à saúde.
Público-Alvo: Acadêmicos dos cursos de Fisioterapia e Medicina e estudantes
do Ensino Médio da Escola Básica da URI
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 200

Projeto: Diálogos sobre Câncer
Coordenadora: Ana Helena Braga Pires
Câmpus: São Luiz Gonzaga
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Semana de palestras sobre câncer de mama e próstata.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Ao longo da semana, foram realizadas palestras de sensibilização sobre câncer
e formas de tratamento e prevenção.
Público-Alvo: Comunidade acadêmica da URI São Luiz Gonzaga
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: indeterminado
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Projeto: Educação continuada sobre prevenção ao câncer bucal
Coordenadores: Antônio Augusto Iponema Costa e gestores da Secretaria Municipal de Saúde de Erechim (Departamento de Odontologia), da 11ª Coordenadoria
Regional de Saúde e da Associação Brasileira de Odontologia (ABO Alto Uruguai)
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
• Palestra aos cirurgiões-dentistas que atuam na rede básica de saúde de
Erechim sobre diagnóstico e tratamento do câncer bucal.
• Os acadêmicos dos últimos anos do curso puderam acompanhar os exames
preventivos de câncer bucal nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Centro de
Atenção Psicossocial (CAPS), além de orientar sobre o autoexame de boca.
• Os casos diagnosticados com alterações bucais foram encaminhados aos
serviços de referência (CEO).
Principais Resultados Obtidos:
A atividade foi de extrema importância à comunidade, visto que foram realizadas
avaliações preventivas e orientações sobre o autocuidado.
Público-Alvo: cirurgiões-dentistas e comunidade externa
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 150

Projeto: Educação em saúde bucal de escolares de Ensino Médio
do município de Erechim-RS
Coordenador: Antônio Augusto Iponema Costa
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Palestra sobre cuidados com a higiene bucal, alimentação saudável, áreas de
atuação e mercado de trabalho do cirurgião-dentista, mitos e verdades sobre a
odontologia estética (clareamento dental e aparelhos ortodônticos), anatomia e
traumatismo dental, cárie dentária, doença periodontal e procedimentos cirúrgicos.
Principais Resultados Obtidos:
Ficou evidente que os estudantes de ensino médio obtiveram uma melhora do
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nível de conhecimento sobre saúde bucal e estimulados à criação de hábitos saudáveis. O projeto foi bem conduzido e aproveitado, visto que as Direções das escolas aprovaram sua renovação para os próximos anos.
Público-Alvo: adolescentes
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 400

Projeto: Educação em saúde no combate à dengue
Coordenador: Tiago Bittencourt de Oliveira
Câmpus: Santo Ângelo
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Os acadêmicos de Farmácia da URI realizaram ações, no mês de abril de 2019,
na escola Getúlio Vargas e na comunidade Assistencial Braga sobre prevenção à
dengue, por meio de palestras e roda de conversas.
Principais Resultados Obtidos:
Esclarecimentos sobre o modo de transmissão e cuidados com a dengue.
Público-Alvo: escolares de ensino fundamental e população em geral
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 46

Projeto: Educação Física e Desenvolvimento da Saúde: Uma possibilidade de Inclusão Social para Crianças e Adolescentes Institucionalizados
Coordenador: Marcos Franken
Câmpus: Santiago
Descrição das Ações Desenvolvidas:
O projeto atendeu crianças e adolescentes do Programa Municipal Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes, os quais foram contemplados no turno
oposto de seus horários do turno escolar, com atividades esportivas e educacionais
no Abrigo Institucional, na Rua Silvério Machado, nº 71. Foram proporcionadas
atividades práticas de exercícios físicos, por meio de atividades físicas, esportivas
recreativas e de lazer, que estimularam a autonomia e possibilitaram a melhoria da
autoestima e reforçaram o valor da cooperação, da colaboração e da inclusão. As
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atividades foram desenvolvidas com frequência semanal de uma vez por semana,
nas quartas-feiras, com duração de 60 minutos, em turno oposto ao de seus horários escolares. Foram aplicadas atividades físicas, esportivas, recreativas e de
lazer com crianças e adolescentes na faixa etária entre os 10 e 17 anos e 11 meses
de idade.
Principais Resultados Obtidos:
Podemos verificar que o projeto pode proporcionar o acesso e a vivência de
diversas manifestações da Cultura Corporal de Movimento e ações complementares, por meio de atividades recreativas e de lazer. Ainda, foram atendidos todos os
alunos, respeitando suas diferenças e estimulando-os ao maior conhecimento de si
e de suas potencialidades, num exercício de ética e de cidadania.
Público-Alvo: crianças e adolescentes
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 22

Projeto: Enxoval Solidário
Coordenadora:
Raquel Borghetti
Câmpus: Cerro Largo
Descrição das Ações Desenvolvidas:
A turma do 3° semestre de Administração realizou o projeto “Enxoval Solidário”, no qual os alunos
da Universidade e comunidade em
geral foram convidados a participar
com a doação de itens para bebê. A
arrecadação foi feita de 25 de março a 20 de maio de 2019.
Principais Resultados Obtidos:
No total, foram arrecadadas 1.428 unidades de fraldas, 163 sabonetes, 122 pacotes de lenços umedecidos, 44 xampus, 30 pomadas para assaduras, 29 cremes
dentais e 13 mamadeiras, além de roupinhas, brinquedos, mordedores, etc.
Público-Alvo: Crianças e adolescentes da Casa de Acolhimento São Nicolau
da Linha Caraguatá, Salvador das Missões.
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: indeterminado

Projeto: Escutamento – Plantão Psicológico Solidário
Coordenadora: Mariana Alievi Mari
Câmpus: Erechim
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Descrição das Ações Desenvolvidas:
Plantão Psicológico em lugar aberto
- Escuta qualificada de pessoas que desejassem dialogar sobre alguma demanda emocional pessoal;
- Entrega de fôlder explicativo sobre saúde
mental, depressão e suicídio e espaços especializados para atendimento em saúde mental.
Principais Resultados Obtidos:
- Realização de plantões em dois fins de
semanas alternados na praça da bandeira e no
Seminário Nossa Senhora de Fátima
- Entrega de mais de 700 fôlderes explicativos;
- Escuta de aproximadamente 30 pessoas;
Público-Alvo: população em geral
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: indeterminado

Projeto: Espaço Kids: A Importância do Brincar em uma Unidade
Básica de Saúde
Coordenadoras: Alessandra Frizzo da Silva
e Jane Conceição Perin Lucca
Câmpus: Santo Ângelo
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Em uma parceria entre o Curso de Arquitetura, a Secretária Municipal de Saúde, Secretária Municipal do Meio Ambiente e Rotary foi
planejada, organizada e criada, em uma Unidade Básica de Saúde de médio porte, uma brinquedoteca.
Principais Resultados Obtidos:
Proporcionar à criança em espera para a consulta um espaço destinado às
brincadeiras, ou seja, no qual várias atividades agradáveis e divertidas podem
acontecer, estimulando a criança a brincar, possibilitando-a o acesso a uma variedade de brinquedos dentro de um ambiente totalmente lúdico.
Público-Alvo: crianças usuárias do atendimento
de saúde da UBS 22 de Março
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: indeterminado
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Projeto: Festival de Mini-Handebol 2019
Coordenadora: Viviana da Rosa Deon
Câmpus: Santo Ângelo
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Promover um Festival de Mini-Handebol que é a culminância do trabalho realizado nas escolas pelos acadêmicos do 4º semestre do Curso de Educação Física Licenciatura, ministrando aulas de iniciação ao handebol com o intuito de as
crianças aprenderem a dinâmica do jogo de handebol e os acadêmicos poderem
vivenciar a docência a partir dos saberes da experiência. Os acadêmicos organizam o festival divididos nas seguintes comissões: comissão de abertura, comissão
de alimentação e comissão de premiação. Todas as crianças recebem medalhas de
participação, pois o festival não tem caráter de competição.
Principais Resultados Obtidos:
O Festival auxilia os acadêmicos na aquisição de conhecimentos sobre a modalidade, além de contribuir para a expansão dela no município de Santo Ângelo.
Público-Alvo: Crianças de escolas estaduais e municipais participantes das
oficinas de handebol durante o semestre.
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 72

Projeto: Festival de Minivoleibol e Festival de Basquetebol
Coordenadores: Carlos Augusto Fogliarini Lemos e Carlos Kemper
Câmpus: Santo Ângelo
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Organização de competição esportiva nas modalidades de voleibol e basquetebol, para crianças da comunidade regional.
Principais Resultados Obtidos:
Festival de Minivoleibol e Festival de Basquetebol possibilitaram para as crianças da comunidade regional, junto com os acadêmicos do Curso de Educação Física, inúmeros pontos positivos, tais como a vivência da práticas esportivas dentro do
voleibol e do basquetebol, integração
dos acadêmicos com a comunidade
educacional, uma melhor formação
tanto do cidadão quanto do acadêmico, dentre outros. Os acadêmicos
visualizam os esportes na sua íntegra, enquanto os escolares têm a
possibilidade de aumentar suas vivências de movimento por meio dos
esportes.
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Público-Alvo: crianças, jovens e adultos do município de Santo Ângelo e região
Número de Beneficiários Atendidos Gratuitamente: 150

Projeto: Fisio & Comunidade
Coordenadora: Ana Helena Braga Pires
Câmpus: São Luiz Gonzaga
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Realização de ações de atividades laborais com fins de educação postural em
escolas do município de São Luiz Gonzaga.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Foram realizadas atividades de palestras e orientações posturais nas escolas
da rede estadual e municipal de São Luiz Gonzaga, também foram desenvolvidas
atividades de psicomotricidade com as crianças dos anos iniciais.
Público-Alvo: estudantes das redes estadual e municipal de São Luiz Gonzaga
Número de Beneficiários Atendidos Gratuitamente: indeterminado
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Projeto: Fisioterapia à Comunidade de Erechim e Região
Coordenadora: Janesca Mansur Guedes
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Atendimentos fisioterapêuticos semanais, com duração
aproximada de 50 minutos,
nas seguintes áreas de atuação fisioterapêutica: reabilitação cardiopulmonar, fisioterapia aquática, fisioterapia nas
disfunções musculoesqueléticas, neurológicas, neuropediátricas, oncológicas e uroginecológicas,
utilizando-se
recursos terapêuticos próprios
de cada área. As ações em sua totalidade envolvem: avaliação físico-funcional da
comunidade, elaboração de plano de tratamento fisioterapêutico, intervenção, reavaliação e alta fisioterapêutica.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Como resultados destacam-se a aquisição e/ou recuperação físico-funcional
dos indivíduos, possibilitando maior autonomia e consequente melhoria da qualidade de vida.
Público-Alvo: comunidade de Erechim e região
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 412 (Foram realizados
4761 atendimentos fisioterapêuticos no período de março a dezembro de 2019)

Projeto: Fisioterapia à comunidade de Erechim e Região
Coordenadores: Janesca Mansur Guedes e Fabrízzio Martin Pelle Perez
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Realização de exercícios ativos e ativos assistidos, com o objetivo de aquecimento, alongamento, fortalecimento muscular e aquisição/melhoria do equilíbrio de
idosas que frequentam a Clínica-Escola de Fisioterapia. Os encontros são semanais, com a duração aproximada de uma hora e desenvolvidos em um ambiente
descontraído e enriquecido musicalmente.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Evolução física funcional, social e emocional do grupo, que, em um contexto
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global, indicam melhora da qualidade de vida e do bem-estar.
Público-Alvo: 22 idosas em cada encontro
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: indeterminado

Projeto: Fisioterapia Aquática: uma alternativa eficaz para mulheres
com doenças reumatológicas
Coordenadoras: Janesca Mansur Guedes e Karine Malysz
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Intervenção em fisioterapia aquática, utilizando-se de diversas técnicas terapêuticas como Bad Ragaz, Watsu, Halliwick, adotadas conforme avaliação físico-funcional inicial.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Foram realizadas 25 sessões de fisioterapia aquática no período de julho a novembro de 2019, a cinco pacientes portadores de doenças reumatológicas. No período, observou-se redução da intensidade da dor (de moderada e intensa para
leve), mantendo-se a amplitude articular e a flexibilidade.
Público-Alvo: mulheres portadoras de doenças reumatológicas
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 05

Projeto: Fisioterapia Aquática: Universidade Sem Limites
Coordenadoras: Janesca Mansur Guedes e Karine Malysz
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Intervenção em fisioterapia aquática, utilizando-se de diversas técnicas terapêuticas como Bad Ragaz, Watsu, Halliwick, adotadas conforme avaliação físico-funcional inicial.
Descrição dos Resultados Obtidos:
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Foram realizadas 20 semanas de treinamento aquático no período de abril a novembro de 2019, a 17 idosas. No período, observou-se redução da intensidade da
dor (de moderada e intensa para leve), ganho de amplitude articular, flexibilidade e
de força muscular flexora e extensora de membros inferiores, melhora da qualidade
de vida e funcionalidade. Percebeu-se, no período, ampliação da alegria e o prazer
na realização da atividade aquática e socialização.
Público-Alvo: idosas integrantes da Universidade Sem Limites
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 17 idosas

Projeto: Imersão em periodontia e atendimento a pacientes com necessidades especiais e Imersão em endodontia
Coordenadores: Antônio Augusto Iponema Costa, Simone Tuchtenhagen e
Caroline Pietroski Grando
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Atendimento odontológico na Clínica-Escola de Odontologia da URI e Centro de
Especialidades Odontológicas (CEO), localizada no Centro de Estágios e Práticas
Profissionais (URICEPP).
Principais Resultados Obtidos:
Atendimento clínico de pacientes nas áreas de atendimentos a pacientes com
necessidades especiais, periodontia e endodontia, totalizando 180 atendimentos
no período de 22 de janeiro a 08 de fevereiro.
Público-Alvo: comunidade interna e externa
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 180
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Projeto: Importância de ter um estilo de vida ativo
Coordenador: Carlos Augusto Fogliarini Lemos
Câmpus: Santo Ângelo
Descrição das Ações Desenvolvidas:
A disciplina de Atividade Física e Saúde, ofertada no 7º semestre dos cursos de
Educação Física Bacharelado e Licenciatura, desenvolveu como atividade da relação teórico-prática uma palestra sobre a importância de ter um estilo de vida ativo.
Esta atividade foi realizada em escolas, instituições públicas, hospitais, empresas,
associações de bairros, ESF, entre outras, sempre com a finalidade de conscientizar a população da importância de se manter um estilo ativo visando a uma melhor
qualidade de vida.
Principais Resultados Obtidos:
As palestras proporcionaram para a Comunidade Regional (15 locais nas cidades de Santo Antônio das Missões, Santo Ângelo, Porto Xavier, Entre-Ijuís, Vitória
das Missões, Cerro Largo, Guarani das Missões e Eugênio de Castro) o entendimento e a importância de um estilo de vida ativo, como também esclareceu dúvidas
sobre a atividade física no dia a dia das pessoas.
Público-Alvo: população em geral de Santo Ângelo e região
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 500

Projeto: Incentivo e fortalecimento do consumo de hortaliças
Coordenador: Paulo Sérgio Gomes da Rocha
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Mudas de diferentes hortaliças (alface,
cebolinha, beringela, brócolis, rúcula, tomate-cereja e salsa) foram cultivadas na horta
didática do Câmpus II da URI Erechim para o
desenvolvimento das aulas práticas no Curso
de Agronomia, sendo a colheita das hortaliças
acima citadas entregues em instituição social.
O processo de estabelecimento e cultivo
das diferentes espécies de hortaliças foi realizado ao longo do ano de 2019. À medida
que as hortaliças atingiam o ponto de colheita, eram colhidas, selecionadas e entregues
a uma instituição social do município de Erechim, a saber, Lar das Crianças.
Principais Resultados Obtidos:
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Contribuição na oferta regular de hortaliças frescas (alfaces, cebolinha, beringela, brócolis, rúcula, tomate-cereja e salsa), ao longo do ano de 2019, para cinquenta
e cinco crianças de uma instituição social do município de Erechim.
Público-Alvo: crianças de instituição social do município de Erechim
Número de Beneficiários atendidos: 55

Projeto: Innovation Day
Coordenador: Antônio Augusto Iponema Costa, coordenadores dos cursos da
área da Saúde e Unimed Erechim
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
• Seleção no curso de projetos mais inovadores na área da saúde;
• Capacitação dos alunos pelos profissionais da Unimed Erechim e Hospital
Albert Einstein;
• Desenvolvimento de protótipo;
• Apresentação do resultado final.
Principais Resultados Obtidos:
O projeto em parceria entre URI, Unimed Erechim e Hospital Albert Einstein
oportunizou conhecimento e incentivo à inovação científica e tecnológica na área
da saúde aos acadêmicos e professores da URI.
Público-Alvo: acadêmicos e professores da URI Erechim
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 100
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Projeto: JERGS - acadêmicos participam como árbitros de partida
Coordenador: Jovani Luis Ballen
Câmpus: Frederico Westphalen
Descrição das Ações Desenvolvidas:
No dia 04 de maio de 2019 os acadêmicos do primeiro e terceiro semestres do
Curso de Educação Física participaram como árbitros de partida dos JERGS (Jogos Escolares do Rio Grande do Sul), com escolas de Frederico Westphalen e da
região.
A atividade foi realizada através da disciplina de Seminário de Aprofundamento
em Esportes I, sob o comando do professor Jovani Luis Ballen.
Para os futuros profissionais da Educação Física, práticas como essas são de
grande valia no que se refere ao processo de aprendizagem, uma vez que a função
do árbitro de partida é fazer valer as regras estabelecidas para aquela modalidade
específica, bem como resolver conflitos diante de alguma situação.
Principais Resultados Obtidos:
Contribuição para a formação acadêmica e interação com escolares da Educação Básica. Para os futuros profissionais da Educação Física, práticas como essas
são de grande valia no que se refere ao processo de aprendizagem, uma vez que
a função do árbitro de partida é fazer valer as regras estabelecidas para aquela
modalidade específica, bem como resolver conflitos diante de alguma situação.
Público-Alvo: estudantes da Educação Básica de escolas de Frederico Westphalen e região
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 200

Projeto: Jogos de Integração – V CONIGTI
Coordenadora: Jessie Carvalho Bruhn
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Arrecadação de brinquedos novos e usados, na inscrição do evento, entrega
com distribuição de cachorro-quente, bolo de chocolate e refrigerantes.
Principais Resultados Obtidos:
Foram montados kits de presentes com os brinquedos doados e distribuídos a
120 crianças carentes atendidas pela Associação Espiritual, Social e Beneficente
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Cantinho Sublime.
Público-Alvo: crianças carentes da cidade de Erechim
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 120

Projeto: Jogos do Interact Club (Interactíadas)
Coordenadoras: Aniele Elis Scheuermann e Claudinara Botton Dal Paz
Câmpus: Frederico Westphalen
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Nos dias 05 e 06 de outubro, na cidade de Frederico Westphalen, ocorreram
as Interactíadas. São jogos desportivos
distritais, que ocorrem com o objetivo de
integração e companheirismo entre os
Clubes de Interact do Distrito.
O evento
aconteceu
em dois dias e contou com mais de 350 interactianos.
O curso de Educação Física fez toda a organização e
arbitragem dos jogos.
Principais Resultados Obtidos:
Interação de jovens em atividades esportivas, participação dos acadêmicos em ambientes de atuação do
profissional de Educação Física e interação entre Universidade e comunidade.
Público-Alvo: jovens que participam do Interact
Clube do distrito
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 350

Projeto: Maturidade Ativa Participa de Evento de Educação Física
Coordenadora: Vera Lucia Rodrigues de Moraes
Câmpus: Frederico Westphalen
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Descrição das Ações Desenvolvidas:
A atividade escolhida pelos idosos que integram o grupo da Maturidade Ativa do
SESC de Frederico Westphalen foi ainda mais divertida que as rotineiras. Os 60
integrantes do grupo participaram de um bingo organizado pelo Curso de Educação
Física - Bacharelado. A atividade contou com a colaboração de 35 estudantes. Os
objetivos da aula prática foram compreender as relações social-histórico-culturais
de Lazer-Recreação-Ludicidade existentes nas ações propostas. E estudar a importância do Lazer/Recreação e do jogo e as diferentes manifestações no processo
de socialização para o desenvolvimento da criatividade.
A atividade ainda auxilia os acadêmicos a planejar, preparar, executar e avaliar atividades de Lazer/Recreação contemplando diversas faixas etárias, além
de garantir a aproximação do acadêmico com ambiente, espaço e público para
a profissão de Educação Física. Antes do bingo, o grupo da Maturidade Ativa fez
alongamento com música, com atividades recreativas e então o Bingo, que teve
distribuição de brindes.
Principais Resultados Obtidos:
Participação de prática como componente curricular e aprimoramento da formação acadêmica, promoção de momentos de recreação e lazer da comunidade, no
ambiente da Universidade.
Público-Alvo: Grupo Maturidade Ativa do SESC de Frederico Westphalen-RS
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 50

Projeto: Medição de Pressã
Pressão/Glicose e Pronto Atendimento
Coordenador: Flávio Vogt
Câmpus: Cerro Largo
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Alunas do Curso de Técnico em Enfermagem ficaram disponíveis para medição
de pressão arterial e teste de glicose durante a Semana Nacional da Saúde 2019
em uma das sedes dos Supermercados Jaeschke e no evento da Oktoberfest-Missões, quando também prestaram pronto atendimento junto à ambulância do SAMU
(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) no parque de exposições de Cerro
Largo.
Principais Resultados Obtidos:
Conscientização e alerta para as pessoas que tiveram sua pressão e taxa de
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glicose alteradas procurarem os serviços de saúde.
Público-Alvo: comunidade em geral, com foco no público adulto e da terceira
idade
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: indeterminado

Projeto: Meu pratinho saudável e a higiene corporal: ações no PSE
do município de Santa Rosa
Coordenadoras: Alessandra Frizzo da Silva e Jane Conceição Perin Lucca
Câmpus: Santo Ângelo
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Oficina de orientação a crianças no PSE (Programa de Saúde do Escolar) sobre
alimentação saudável e hábitos de higiene corporal.
Principais Resultados Obtidos:
Orientar as crianças sobre a importância da alimentação saudável e da higiene
corporal para prevenir doenças.
Público-Alvo: alunos da escola auxiliadora de Santa Rosa
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 30
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Projeto: Mexa-se
Coordenadora: Claudinara Botton Dal
Paz e Vera Lucia Rodrigues de Moraes
Câmpus: Frederico Westphalen
Descrição das Ações Desenvolvidas:
O Curso de Educação Física Bacharelado, por meio de acadêmicos e professoras, participa do Projeto Mexa-se, que tem como objetivo desenvolver nos
idosos qualidade de vida que proporcione
um bem-estar saudável, maior integração
social e política no meio em que vivem,
promovendo um momento de saúde e lazer à comunidade.
O projeto já está instalado desde 2018,
sendo orientado pela Administração Municipal. A partir de 2019 teve continuidade pela Secretaria Municipal da Saúde,
oferecendo à comunidade a oportunidade
de praticar exercícios físicos por meio do
grupo Mexa-se. O projeto teve a sua abertura oficial no dia 13 de março de 2019,
no salão do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Frederico Westphalen.
As atividades propostas são: aula de
ginástica, jogos adaptados, alongamentos, circuitos físicos e zumba. As aulas
são realizadas todas as quartas-feiras no
espaço cedido pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Frederico Westphalen.
Principais Resultados Obtidos:
Melhora da saúde e qualidade de vida
da comunidade, participação dos acadêmicos em ambientes de atuação do profissional de Educação Física e interação com a comunidade.
Público-Alvo: usuários da Unidade Básica de Saúde Ayres de Frederico Westphalen
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 100

Projeto: Momento Saúde
Coordenadora: Claudinara Botton Dal Paz
Câmpus: Frederico Westphalen
Descrição das Ações Desenvolvidas:
A ação denominada Momento Saúde, organizada em parceria com a Secretaria
Municipal da Saúde de Frederico Westphalen, ocorreu dia 06 de abril de 2019, em
alusão ao Dia Mundial da Saúde.
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O objetivo da ação é proporcionar um espaço para que a comunidade possa receber orientações para ter melhor qualidade de vida por meio da promoção da saúde.
Acadêmicos e professoras do Curso de Educação Física realizaram avaliações físicas e atividades físicas com a comunidade. Além dessas atividades, foram ofertados
de forma gratuita serviços como: orientações médicas; aferição da pressão arterial
e testes de glicose; vacinas, orientações nutricionais, orientações do Serviço de Assistência Especializada (SAE) sobre doenças transmissíveis (HIV, sífilis e hepatites);
fisioterapia (orientações posturais); roda de conversa com psicólogo e assistente
social; ioga, auriculoterapia e acupuntura; Educação Física - promoção do autocuidado; orientações sobre a dengue; apresentação do grupo Mexa-se; medidas de
proteção ambiental e pessoal. O evento é gratuito.
Principais Resultados Obtidos:
Participação em ações multiprofissionais em benefício da saúde da população,
com atividades dos acadêmicos junto à comunidade.
Público-Alvo: comunidade em geral
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 500

Projeto: Novembro Azul e Cuidados Farmacêuticos
Coordenadores: Tiago Bittencourt de Oliveira e Andressa Rodrigues Pagno
Câmpus: Santo Ângelo
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Os acadêmicos do Curso de Farmácia da URI Santo Ângelo realizaram junto às
Estratégias Saúde da Família (ESF) São Carlos, Buriti, Rogoski e postos de saúde
Centro Sul e Haller, atividades de educação em saúde focadas na campanha do
Novembro Azul (saúde do homem e diabetes mellitus). Foi realizada aferição de
pressão arterial, aferição de glicose, IMC, orientação acerca de cuidados com a
saúde do homem e diabetes mellitus, além do uso correto de medicamentos.
As atividades foram realizadas no período da manhã ou tarde, nas Estratégias
Saúde da Família (ESF) e postos de Saúde durante o mês de novembro de 2019,
alusivas ao Novembro Azul.
Principais Resultados Obtidos:
Aceitação da população local aos serviços prestados.
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Público-Alvo: população em geral que esteve presente no dia do evento
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 55

Projeto: O cuidado de enfermagem sistematizado e o uso de Ferramentas de Gestão como instrumento de trabalho
Coordenadoras: Neiva de Oliveira Prestes, Luana Ferrão e Simone Cristine
Nothaft
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Os acadêmicos aplicaram para a equipe de enfermagem um questionário semiestruturado conforme as diretrizes internacionais de atendimento a PCR, para
avaliar nível de conhecimento prévio da equipe, e depois realizaram o treinamento
de PCR para 350 profissionais de enfermagem da Fundação Hospitalar Santa Teresinha de Erechim, RS.
Principais Resultados Obtidos:
Nessa perspectiva, o projeto de extensão proposto possibilitou a habilitação dos
profissionais de saúde, enfermeiros e técnicos de enfermagem para o atendimento
de pacientes em parada cardiorrespiratória na assistência de enfermagem ao paciente crítico.
Público-Alvo: enfermeiros e técnicos de enfermagem
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 350

Projeto: O que era feito por nossos pais para cuidar de nossa saúde
em nossa infância?
Coordenadora: Miriam Salete Wilk Wisniewski
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
As senhoras da Universidade Sem Limites rememoraram os cuidados dispensados pelos pais e familiares quando elas adoeciam, os chás e xaropes preparaBALANÇO SOCIAL 2019 URI
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dos com esmero, as canjas, cataplasmas, unguentos para amenizar as tosses, as
dores e o adoecimento na infância. Conforme relatou uma participante, “a nossa
saúde, na infância, era cuidada pelos nossos pais de acordo com o que sabiam por
experiência e o que existia na época”. Conhecimento que foi reproduzido no cuidado com os filhos e netos. As senhoras lembraram que, antigamente, os médicos
eram de família e muitos faziam o atendimento na própria residência e somente os
casos mais graves eram encaminhados para o hospital.
Principais Resultados Obtidos:
Esse encontro possibilitou que acadêmicas do Curso de Medicina tivessem contato com o saber popular que tem sido transmitido de mães para filhas há gerações
e que muitas práticas continuam sendo reproduzidas ainda hoje. Para as participantes do grupo, relembrar o cuidado materno e paterno permitiu a aproximação
com momentos significativos da infância.
Público-Alvo: Universidade Sem Limites da URI Erechim
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 31

Projeto: Oficina de Experiência Docente
Coordenador: José Luis “Nino” Dalla Costa
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Com a realização do Festival Olímpico de Minivoleibol, o Curso de Educação
Física Licenciatura encerrou a Oficina de Experiência Docente com as crianças do
Centro Educativo Cantinho da Luz, realizada pelos acadêmicos da Turma 2017.
A Oficina envolveu 30 crianças do Cantinho da Luz, que foram acompanhadas
pela Assistente Social, Jordana Cararo Momo, e pela Pedagoga Andréia Zilak, proporcionando, principalmente, o desenvolvimento dos Valores Olímpicos: Respeito,
Amizade e Excelência.
Os responsáveis pela iniciativa também proporcionaram uma surpresa aos alunos: a presença da Campeã Mundial de Futsal de Surdos 2019, Stefany Krebs,
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escolhida também a melhor jogadora do torneio, e do atleta da Equipe de Voleibol
da URI Erechim, Everton Tonial, que participaram da atividade final do Festival. Stefany Krebs recebeu uma homenagem e reconhecimento de professores, colegas e
alunos por suas conquistas e exemplo para os jovens atletas.
Os acadêmicos Juliano Rizzi Júnior e Felipe Jacuboski explanaram sobre a importância da busca pela excelência nos estudos e nos esportes. Depois, alunos,
acadêmicos e professores participaram de uma confraternização também organizada pela Turma 2017.
Os professores José Luis “Nino” Dalla Costa e Auria de Oliveira Carneiro Coldebella, professores da disciplina de Oficina de Experiência Docente, comentaram:
“com as Oficinas de Experiência Docente estamos conseguindo unir os conhecimentos profissionais com a experiência prática, podendo, assim, resultar na formação de um profissional apto a atuar no âmbito escolar e com espírito solidário. Por
isso, agradecemos a colaboração, parceria e comprometimento de todos do Centro
Educativo Cantinho da Luz”.
Principais Resultados Obtidos:
Acadêmicos, professores e alunos ampliaram e vivenciaram experiências de
inclusão social, solidariedade, respeito, amizade, excelência e desenvolvimento
pessoal. Possibilidades de unir os conhecimentos profissionais com a experiência
prática, podendo, assim, resultar na formação de um profissional apto a atuar no
âmbito escolar e com espírito solidário.
Público-Alvo: crianças e adolescentes do Centro Educativo Cantinho da Luz
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 30

Projeto: Oficina de Experiência Docente em Natação 2019
Coordenador: Carlos Augusto Fogliarini Lemos
Câmpus: Santo Ângelo
Descrição das Ações Desenvolvidas:
O 2º semestre do Curso de Educação Física Licenciatura proporcionou para escolares do Município de Santo Ângelo aulas de natação. As aulas foram realizadas
em parceria com a Academia RAIA 3. Durante as manhãs de sábados dos meses
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de outubro e novembro, os escolares do Bairro Indubras tiveram a oportunidade de
terem aulas de natação com o objetivo de se ambientarem ao meio líquido por meio
das habilidades motoras aquáticas básicas, como respiração, propulsão, flutuação
e manipulações.
Principais Resultados Obtidos:
A Oficina de Natação proporcionou a aproximação com a comunidade escolar,
bem como possibilitou vivências de habilidade motoras aquáticas básicas e uma
socialização entre os participantes.
Público-Alvo: crianças de 7 a 12 anos do Bairro Indubras (com parceria da
Secretaria de Assistência Social de Santo Ângelo)
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 35

Projeto: Oficina de Ginástica
Coordenadora: Cinara Valency Enéas Mürmann
Câmpus: Santo Ângelo
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Auxiliar no amadurecimento pessoal do acadêmico e na sensibilização
para as atividades didático-pedagógicas a partir da articulação de conhecimentos pedagógicos de conteúdo
específico da ginástica e aproximação com
a comunidade.
Estimular o desenvolvimento e o gosto pela ginástica
entre crianças. Realizar a docência em ginástica. Foram realizadas práticas pedagógicas, sob orientação
e supervisão docente, compreendendo atividades de
observação, experiências de ensino, bem como planejamentos didáticos, realização de aulas e discussão
dos resultados do trabalho. As aulas de ginástica foram
ministradas aos sábados de manhã, no Ginásio de Esportes da URI, para crianças de sete a dez anos, traba112
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lhando os elementos básicos da ginástica (saltar, rolar, equilibrar, embalar e balançar, trepar,
girar) e os fundamentos técnicos (rolo de frente,
de costas grupado, carpado, afastado, saltos no
minitrampolim, movimentos acrobáticos, alguns
elementos técnicos dos aparelhos da ginástica
artística (solo, trave de equilíbrio, barras paralelas assimétricas, mesa de salto).
Principais Resultados Obtidos:
A Oficina de Ginástica proporcionou a vivência de experiências de ensino em ginástica, aproximando os acadêmicos de Educação Física da docência, bem como promovendo
aproximação com a comunidade.
Público-Alvo: crianças de 7 a 10 anos do Bairro Indubras (em parceria com a
Secretaria de Assistência Social de Santo Ângelo)
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 30

Projeto: Operação Olímpica de Natal
Coordenador: José Luis “Nino” Dalla Costa
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
O Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Física/Estudos Olímpicos (GEPEF/EO) da URI realizou a “Operação Olímpica de Natal 2019”. As ações tiveram
início no dia 9 de dezembro com a palestra “Superação Olímpica”, ocorrida na
reunião de lideranças da Unimed Erechim. Papai Noel Olímpico e seus ajudantes
também estiveram presentes levando uma mensagem de otimismo, de paz e de
muito amor no Natal.
Além disso, aconteceu o Programa Especial de Natal “URI Esportes, Rock
Show” ao vivo da Praça da Cultura da Universidade. Foi uma live com mais de 3h
de duração, em que foram ouvidos diversos convidados (atletas, dirigentes esportivos, colegas colaboradores, estudantes, professores e lideranças do Câmpus). Entre eles, Leonardo Felipe Nunes e Elton José Dalla Vechia, do Futsal do Atlântico;
Mauro Favretto; Pablo Hernandes; Janaína Rodrigues da Silva (Natal Solidário);
Coordenador de Área de Conhecimento de Ciências Sociais Aplicadas, Junior Luiz
de Souza; Coordenadores dos Cursos de Administração, Darcí Luiz Kuiawinski,
e Engenharia Química, Marcelo Luis Mignoni; Diretor Acadêmico Adilson Luís
Stankiewicz e o Diretor-Geral Paulo Roberto Giollo.
Foram contemplados os setores do Câmpus, e da Reitoria, visando a realizar
um momento de integração, descontração e de confraternização entre direção, funcionários, professores, colaboradores e acadêmicos.
Também aconteceu a visita do Papai Noel Olímpico à sede do 7º Batalhão de
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Bombeiro Militar de Erechim. Recepcionado pelo primeiro-sargento Cristiano Zanini, Papai Noel prestou sua homenagem aos soldados destacando sua importância
na sociedade, diante de seu nobre trabalho, pois são símbolos de coragem e solidariedade.
Conforme o coordenador do projeto, professor Nino, “essa interação serve para
unir mais as pessoas e permite construir laços de afetividade neste momento tão
especial que é o Natal”.
Principais Resultados Obtidos:
Acadêmicos, professores e alunos ampliaram e vivenciaram experiências de
inclusão social, solidariedade, respeito, amizade, excelência e desenvolvimento
pessoal. Possibilidades de unir os conhecimentos profissionais com a experiência
prática podendo, assim, resultar na formação de um profissional apto a atuar no
âmbito escolar e com espírito solidário.
Público-Alvo: direção, funcionários, professores, colaboradores e acadêmicos
da URI Erechim, bem como componentes do 7º Batalhão de Bombeiro Militar de
Erechim.
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: indeterminado

Projeto: Operação Olímpica de Páscoa
Coordenador: José Luis “Nino” Dalla Costa
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
As integrantes do projeto Universidade Sem Limites, os participantes do Grupo
de Estudos e Pesquisas em Educação Física/Educação Olímpica (GEPEF/EO) e
o Coelho Olímpico de Páscoa desenvolveram a “Operação Olímpica de Páscoa”.
Ressaltamos o envolvimento das integrantes do projeto Universidade Sem Limites da URI Erechim conjuntamente com a Associação Beneficente Lar da Criança
de Erechim, representada por sua presidente Edir Bisognin Goelzer nas doações
arrecadadas em prol da ARCAN - Associação de Recicladores Cidadãos Amigos
da Natureza.
Estudantes, professores e colaboradores da URI Erechim receberam a visita do
Coelho de Páscoa e seus ajudantes. A visita faz parte do projeto “Operação Olímpica de Páscoa”, desenvolvido pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação
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Física/Educação Olímpica (GEPEF/EO) do Curso de Educação Física. A iniciativa
promoveu momentos de integração, descontração e de confraternização entre direção, funcionários, professores, colaboradores e estudantes.
As atividades foram coordenadas pelos professores José Luis “Nino” Dalla Costa e Daiane Pegoraro e desenvolvidas pelos componentes do GEPEF/EO Vinícius
Kaminski de Souza, Rodrigo Krempaski Ribeiro e Larissa Tressi.
O professor José Luis “Nino” Dalla Costa, do Curso de Educação Física, e a professora Daiane Pegoraro, da Escola de Educação Básica, agradeceram a oportunidade e ressaltaram que Páscoa é renascimento, é recomeço, é investir na fraternidade, é lutar por um mundo melhor, é vivenciar a solidariedade. “Não basta falar
sobre solidariedade, fraternidade, sobre os Valores Olímpicos – Respeito, Amizade
e Excelência. É necessário pensar, sentir, agir e viver sobre o que se fala, o que se
prega”.
O professor José Luis “Nino” Dalla Costa também ressalta a importância da
participação dos estudantes nas diversas ações desenvolvidas pelo Curso de Educação Física e pelo Programa de Educação Olímpica da URI Erechim no sentido de
promover a solidariedade, propagar o espírito olímpico e a responsabilidade social
na comunidade acadêmica.
Principais Resultados Obtidos:
Acadêmicos, professores e alunos ampliaram e vivenciaram experiências de
inclusão social, solidariedade, respeito, amizade, excelência e desenvolvimento
pessoal.
Público-Alvo: ARCAN - Associação de Recicladores Cidadãos Amigos da Natureza
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: indeterminado

Projeto: Orientação no evento Outubro Rosa
Coordenadoras: Marines Aires e Caroline Ottobelli Getelina
Câmpus: Frederico Westphalen
Descrição das Ações Desenvolvidas:
O Curso de Enfermagem, representado pela professora Marines Aires e aluBALANÇO SOCIAL 2019 URI
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nas, orienta sobre prevenção
do câncer de mama e colo de
útero, assim como reabilitação
do assoalho pélvico e saúde da
mulher.
Principais Resultados Obtidos:
A atividade oportunizou a
promoção da saúde, priorizando o cuidado e autoexame de
mamas e a realização do exame citopatológico, também conhecido como Papa Nicolau.
Público-Alvo:
mulheres
presentes no evento Outubro
Rosa em Pinheirinho do Vale
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: indeterminado

Projeto: Orientações do Cuidado em Saúde na Aldeia Indígena Distrito Buriti
Coordenadoras: Alessandra Frizzo da Silva e Jane Conceição Perin Lucca
Câmpus: Santo Ângelo
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Educação em saúde para o povo indígena, na aldeia indígena do Distrito Buriti,
município de Santo Ângelo.
Principais Resultados Obtidos:
Sensibilizar e prestar cuidados de saúde às crianças da aldeia.
Público-Alvo: indígenas da aldeia Distrito Buriti
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: indeterminado
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Projeto: Outubro Rosa/Novembro Azul - Prevenir e Cuidar = Amar-se
Coordenadoras: Cibele Sandri Manfredini e Alessandra Dalla Rosa Da Veiga
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Durante os meses de outubro e novembro de 2019, na URI Erechim, foram desenvolvidas atividades envolvendo os meses mundialmente conhecidos como Outubro Rosa e Novembro Azul, destacando, respectivamente, a prevenção do câncer
de mama e de próstata. Foram realizadas atividades educativas em empresas do
Município de Erechim; palestra a grupo de mulheres no Município de Viadutos; roda
de conversa com agentes comunitários de saúde de Erechim; coleta de preventivo
do colo uterino, exame clínico das mamas e orientações individuais em empresas
de Erechim em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde; atividade informativa e avaliação nutricional no Master Sonda Shopping; orientações sobre câncer de
próstata na empresa Comil.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Com as atividades desenvolvidas percebemos o quanto é importante ampliar o
espaço para orientações, pois as dúvidas, conceitos errôneos, falta de esclarecimentos se mostraram presentes principalmente durante as oficinas. As orientações
repassadas foram bem aproveitadas e os participantes referiram ser muito importante tais atividades.
Público-Alvo: profissionais da área da saúde, mulheres trabalhadoras de empresas do município; homens trabalhadores de empresas do município; agentes
comunitários de saúde nas UBS; mulheres e homens da comunidade geral.
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 700
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Projeto: Palestra Beneficente “Sobre Gestão de Resultados” dos
Cursos de Educação Física - Bacharelado e Licenciatura da URI Erechim “15 Anos”
Coordenadora: Alessandra Dalla Rosa da Veiga
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Palestra “Sobre Gestão de Resultados” com o presidente do Grêmio Futebol
Clube, Romildo Bolzan, no dia 23 de maio de 2019, com objetivo de oportunizar
aos acadêmicos dos cursos de Educação Física momentos diferenciados da rotina acadêmica; possibilitar vivências práticas complementares que, associadas às
teorias, possam lhes proporcionar diferenciais ao competir futuramente no mercado
de trabalho. Além de arrecadação de alimentos para serem doados a entidades da
cidade de Erechim.
Principais Resultados Obtidos:
Arrecadação de 950 quilos de alimentos não perecíveis. No encontro com o
presidente do Grêmio também foi lançada a campanha solidária “Um Abraço no
Santa”, entre o Consulado Gremista de Erechim e o Clube do Comércio.
Público-Alvo: acadêmicos e comunidade em geral
Número de Beneficiários Atendidos diretamente: 1.100

Projeto: PAPU - Programa de Atendimento Psicológico ao Universitário
Coordenadora: Josieli Piovesan
Câmpus: Frederico Westphalen
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Este projeto visa a proporcionar um espaço de acolhimento psicológico aos acadêmicos da Universidade, orientando-os na busca para solucionar dificuldades que
interfiram no seu bem-estar e no cumprimento de tarefas do dia a dia, além de au118
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xiliar na construção madura de sua identidade e no processo de tornar esses indivíduos emocionalmente capazes de lidar com as dificuldades impostas ao longo da
vida. Os universitários buscam a Clínica-Escola de Psicologia por livre demanda,
indicação de colegas, professores, coordenadores de curso e profissionais técnicos-administrativos que trabalham na instituição.
Principais Resultados Obtidos:
		 O projeto possibilitou a muitos universitários um espaço de promoção de
saúde mental, contribuindo para a redução da evasão universitária. Possibilitou aos
universitários acesso a tratamento pessoal em psicoterapia, visto que muito não
teriam condições financeiras para realizá-lo em outros contextos.
Público-Alvo: acadêmicos da Universidade
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 850

Projeto: Plantas Medicinais
Coordenadoras: Márcia Cargnin e Andressa Rodrigues Pagno
Câmpus: Santo Ângelo
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Os acadêmicos dos cursos de Farmácia, Enfermagem, Educação Física
e Psicologia, pertencentes ao eixo das
Práticas Integrativas e Complementares
do PET Saúde Interprofissionalidade da
URI Santo Ângelo, realizaram, em parceria com a Secretaria de Saúde, distribuição de mudas de plantas medicinais e
orientação sobre o uso delas.
As atividades foram realizas no período da manhã, na Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) no mês de outubro de 2019.
Principais Resultados Obtidos:
Aceitação da população aos serviços prestados.
Público-Alvo: população em geral que esteve
presente no dia do evento
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 20
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Projeto: Prevenir e Cuidar-se – Amar-se – Projeto multidisciplinar
Coordenadoras: Cibele Manfredini e Vivian Polachini Skzypek Zanardo
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
A educação nutricional pode ser definida como “uma variedade de experiências
planejadas, para facilitar a adoção voluntária de hábitos alimentares ou de qualquer
comportamento relacionado à alimentação, que conduz à saúde e ao bem-estar”,
em todo ciclo de vida. Portanto, este projeto de vivências junto à comunidade, durante os meses de outubro e novembro, realizou ações de educação nutricional
para contribuir na promoção da saúde dos participantes, relacionadas ao tema prevenção do câncer. As atividades do Curso de Nutrição foram realizadas em conjunto com os demais cursos da área da saúde, em empresas da cidade e CAPS.
Principais Resultados Obtidos:
Foram realizadas atividades de educação nutricional, referentes a saúde, prevenção do câncer de mama e próstata.
Público-Alvo: adultos e idosos
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: indeterminado

Projeto: Projetos interdisciplinares de Educação Permanente e Promoção e Prevenção à Saúde
Coordenador: Samuel Salvi Romero
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Nos projetos os alunos desenvolveram
propostas, identificando possíveis lacunas
e/ou potencialidades nos serviços de saúde em que estavam inseridos ou de acordo
com sinalizações nas Redes de Atenção à
Saúde.
Principais Resultados Obtidos:
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Os alunos, ao definirem uma temática, buscaram a contribuição de estudantes
de outros semestres, bem como de outros cursos de graduação da Universidade.
Público-Alvo: usuários das Unidades Básicas de Saúde e acadêmicos dos cursos da Área da Saúde.
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: indeterminado

Projeto: Promoção de saúde bucal e geral de crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social - Erechim/RS
Coordenador: Antônio Augusto Iponema Costa
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Atividades educativas e lúdicas sobre higiene bucal, alimentação saudável,
promoção de saúde e prevenção de doenças. Desenvolvido teatro, dinâmicas,
jogos, palestras e vídeos sobre as temáticas.
Principais Resultados Obtidos:
As crianças demonstraram interesse pelo trabalho realizado, o qual deve continuar nos próximos anos. Foi possibilitado aos acadêmicos conhecer a realidade
das crianças, sensibilizando-os e permitindo que desenvolvessem atividades que
pudessem impactar na condição de saúde. Os resultados das atividades foram
bastante satisfatórios sob o ponto de vista de todos os envolvidos.
Público-Alvo: crianças e adolescentes da Creche Madre Álix
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 55
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Projeto: Promovendo o bom humor
Coordenadoras: Janesca Mansur Guedes, Karine Malysz e Zequiela Russi
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Apresentação do humorista Badin, o Colono, para os pacientes e estudantes do
Curso de Fisioterapia, proporcionando momentos de alegria e descontração.
Descrição dos Resultados Obtidos:
A iniciativa, além de fazer jus ao seu propósito de estimular o bom humor de alunos, estagiários, pacientes, professores e preceptores, fez parte das atividades desenvolvidas pelo curso nas diversas áreas, as quais buscam ultrapassar os limites
dos métodos tradicionais de ensino-aprendizagem para a resolução de problemas
práticos por meio de um olhar ampliado para o mundo, em decorrência do estabelecimento de relações com outros seres em um contexto mais amplo.
Público-Alvo: pacientes atendidos no URICEPP
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 60

Projeto: Saúde na Escola 3ª Edição
Coordenadores: Antônio Augusto Iponema Costa e demais coordenadores da
Área da Saúde
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
• Recepção dos estudantes do Ensino Médio da Escola Básica da URI (pelos
professores e acadêmicos dos cursos da Área da Saúde);
• Professores dos cursos da área de saúde ministraram uma palestra em que
relacionavam a sua profissão ao esporte;
• Realizada uma visita ao Estádio Colosso da Lagoa (Ypiranga), onde os
profissionais e atletas conversaram sobre a sua rotina no esporte.
Principais Resultados Obtidos:
Os alunos do Ensino Médio da Escola de Educação Básica da URI relataram
grande satisfação com a atividade planejada. Este projeto teve um impacto positivo, devendo ser novamente desenvolvido.
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Público-Alvo: alunos do Ensino Médio
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 150

Projeto: Semana do Idoso
Coordenadora:
Ana Helena Braga Pires
Câmpus:
São Luiz Gonzaga
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Realização de atividades
com pessoas idosas durante a
Semana do Idoso.
Descrição dos Resultados
Obtidos:
Ao longo da Semana do Idoso, foram realizadas atividades com pessoas idosas
em situação de acolhimento.
Público-Alvo: idosos institucionalizados
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 80

Projeto: Seminário de Capoeira
Coordenador: Lucimauro Fernandes de Melo
Câmpus: Frederico Westphalen
Descrição das Ações Desenvolvidas:
No dia 06 de novembro de 2019 iniciou-se o II Seminário DNA de Lutas da URI
com Clínica de Capoeira ministrada pelos mestres de capoeira Paulo Renato Narciso (mestre Karcará) e Lucimauro Fernandes de Melo (mestre Lucimauro). Realizada nas instalações da AABB, o evento contou com a presença de acadêmicos
dos cursos de Educação Física - Licenciatura e Bacharelado e mais de 50 crianças
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do Projeto de Capoeira da AABB Comunidade, que puderam participar de rodas,
batizado da capoeira, cantar e aprender mais sobre a única Arte Marcial Brasileira.
Principais Resultados Obtidos:
Prática junto a crianças do projeto AABB, oportunizando a interação social e o
aprimoramento da formação acadêmica.
Público-Alvo: crianças e adolescentes de Projeto da AABB e acadêmicos da
URI
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 100

Projeto: TEA - Transtorno do Espectro Autista: um olhar sobre a inclusão e a clínica
Coordenação: Centro Acadêmico do Curso de Medicina da URI
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Palestra com a psicóloga Marciele
Ana Devaliere, da Escola de Educação
Básica da URI, com o título “Um olhar
amplo sobre o Transtorno do Espectro
Autista - TEA: da avaliação ao tratamento”.
Num segundo momento, a médica
neurologista Marina de Oliveira palestrou sobre os “Aspectos Neurológicos e a Clínica Médica do Transtorno do Espectro
Autista - TEA”. Ainda, Marilei da Rosa, presidente da Aquarela (Associação Pró-Autista de Erechim), falou sobre os desafios de ser mãe de uma criança no espectro
autista.
Principais Resultados Obtidos:
Além da sensibilização com referência ao tema, a iniciativa se constituiu num
momento de muito aprendizado sobre o TEA, visto que abordou diferentes aspec124
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tos do espectro: psicológico, neurológico e familiar.
Público-Alvo: acadêmicos da URI Erechim e comunidade
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 250

Projeto: Terapia Assistida por Cães: Uma Ferramenta Inovadora no
Cuidado de Enfermagem
Coordenadoras: Alessandra Frizzo da Silva e Jane Conceição Perin Lucca
Câmpus: Santo Ângelo
Descrição das Ações Desenvolvidas:
A ação metodológica desenrolou-se com a presença de cães treinados, com
as vacinas em dia e com a coleira para controle. Foram realizadas dinâmicas de
relacionamento interpessoal, atividades de raciocínio, utilizando os cães, tanto com
os usuários quanto com os profissionais presentes. Também foram confeccionadas
“plaquinhas” para essa tarefa e distribuídas
folhas de ofício e materiais para que os participantes escrevessem frases, palavras ou
desenhos que expressassem o que estavam
sentindo com essa atividade. Também foi implementada uma educação continuada com
os funcionários do CAPS (Centro de Atenção
Psicossocial), com a finalidade de informar e
conscientizar sobre a aplicação de terapias
inovadoras para o cuidado de pacientes com
transtornos mentais.
Principais Resultados Obtidos:
O impacto que as atividades e os animais
trouxeram para os participantes, entre elas:
reações de satisfação verbal, como alegria e
felicidade, sentimentos de afeto, conversas
manifestando satisfação com a vida, superaBALANÇO SOCIAL 2019 URI
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ção de dificuldades motoras para interagir e socializar nas atividades, enfim, muitas
emoções afloraram.
Público-Alvo: usuários do CAPS e funcionários da equipe
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 26

Projeto: Trocando vivências com sabedoria
Coordenadores: Eliane Maria Balcevicz Grotto, Fernando Battisti, Marcia Dalla
Nora
Câmpus: Frederico Westphalen
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Os alunos do 1º ano da Escola Básica da URI, nas disciplinas de Sociologia e
Filosofia, prepararam uma visita ao Lar dos Idosos. No dia 22 de outubro de 2019,
os alunos passaram a tarde no local, onde dialogaram com os idosos, ouviram histórias, cantaram, dançaram, pintaram as unhas, entre outras atividades.
Principais Resultados Obtidos:
Os alunos da Escola puderam vivenciar uma realidade para muitos ainda desconhecida, trocaram experiências com os idosos, podendo vivenciar e conhecer a
importância da casa de acolhimento, evidenciando a necessidade da solidariedade.
Para os idosos foi uma tarde de descontração e troca de afeto.
Público-Alvo: idosos que residem no Lar dos Idosos São Vicente de Paulo de
Frederico Westphalen
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 68

Projeto: Trote Solidário da Medicina
Coordenador: Centro Acadêmico do Curso de Medicina - CAMED e Simers
(Sindicato Médico do Rio Grande do Sul)
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
As ações incluíram doação de sangue pelos alunos, além de arrecadação de
alimentos não perecíveis e materiais de limpeza em quatro supermercados da ci126
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dade.
Principais Resultados Obtidos:
Como resultado, os alunos alcançaram a marca aproximada de 2.500 quilos de
alimentos doados que serão destinados às Associações de Recicladores do Município de Erechim, fruto de uma parceria com a AGPAR (Associação do Grupo dos
Professores e Amigos dos Recicladores).
Público-Alvo: comunidade erechinense
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: indeterminado

Projeto: Trote Solidário no Hospital Santa Terezinha
Coordenador: Associação Atlética Acadêmica de Medicina da URI Erechim
(AAAMURIE)
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Divididos em grupos, os estudantes visitaram os
pacientes das alas oncológica e pediátrica e as clínicas médica e cirúrgica, levando música e mensagens de carinho, buscando alegrar o dia daqueles
que passam por tratamento hospitalar.
Principais Resultados Obtidos:
O principal objetivo da atividade foi mostrar aos
pacientes que os futuros médicos não serão apenas
profissionais que irão tratar as doenças,
mas sim amigos, que querem também
trazer alegria e alento aos pacientes.
Público-Alvo: pacientes das alas
oncológica e pediátrica do Hospital
Santa Terezinha
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: indeterminado
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Projeto: Universidade Sem Limites tem encontro sobre saúde oral
com o Curso de Odontologia
Coordenador: Antônio Augusto Iponema Costa
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Palestras com a utilização de recursos audiovisuais com o objetivo de discutir
questões relacionadas ao cuidado com a saúde bucal, a partir de uma adequada
escovação dental diária e a consulta regular ao cirurgião-dentista. Foi explanado
também sobre as doenças bucais mais prevalentes (cárie e doença periodontal) e
suas relações com as doenças sistêmicas (diabetes mellitus e hipertensão arterial),
bem como o câncer bucal, as formas de prevenção e tratamento.
Principais Resultados Obtidos:
As participantes do projeto Universidade Sem Limites da URI tiveram uma boa
participação e interesse, com aproximadamente 50 mulheres na terceira idade, as
quais aproveitaram ao máximo os ensinamentos propostos.
Público-Alvo: mulheres na terceira idade
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 50

Projeto: URI/Curso Educação Física e Paradesporto/Inclusão
Coordenadora: Alessandra Dalla Rosa da Veiga
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Estimular a prática esportiva do paradesporto, e assim desenvolver a inclusão das pessoas
deficientes por meio do esporte. Este projeto
tem caráter permanente, sendo que o público-alvo são as crianças que frequentam a rede
pública do Município de Erechim, deficientes
físicos; os atletas do basquetebol de cadeira de
rodas, ADAU com o apoio e participação dos
acadêmicos dos cursos de Educação Física
Bacharelado e Licenciatura da URI Erechim.
Todas as terças-feiras, das 18h20min às 19h30min, aulas de iniciação esportiva
para crianças com deficiência física.
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Principais Resultados Obtidos:
Inclusão de crianças com deficiência física na prática esportiva e estímulo a um
estilo de vida mais ativo e saudável, num primeiro momento contando com a participação de 8 crianças.
Público-Alvo: crianças que frequentam a rede pública do Município de Erechim, deficientes físicos
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 21

Projeto: Uso Racional de Medicamentos
Coordenadora: Andressa Rodrigues Pagno
Câmpus: Santo Ângelo
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Os acadêmicos do Curso de Farmácia da URI
Santo Ângelo realizaram orientações sobre o uso
correto de medicamentos, nas suas diversas formas farmacêuticas de apresentação, por meio do
uso de um “jogo da memória” em tamanho grande.
As atividades foram realizadas no dia 5 de
março de 2019, no período da manhã e da tarde, nas dependências do estande da URI junto ao
Parque da Fenamilho Internacional, durante a 19°
Fenamilho.
O Curso de Farmácia ainda promoveu, no
mesmo dia, durante as orientações, uma apresentação de música ao vivo com os músicos
Taís Matz e Kenny Roger.
Principais Resultados Obtidos:
Aceitação da população local aos serviços
prestados.
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Público-Alvo: população em geral que esteve presente no dia do evento
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 70

Projeto: Uso Racional de Medicamentos e Plantas Medicinais para
a terceira idade
Coordenadora: Andressa Rodrigues Pagno
Câmpus: Santo Ângelo
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Os acadêmicos do Curso de Farmácia da URI Santo Ângelo realizaram orientações sobre o uso correto de medicamentos de forma interativa, por meio do uso de
um “jogo da memória” em tamanho grande, bem como palestra sobre indicações,
interações medicamentosas e formas de preparo das Plantas Medicinais. As atividades foram realizadas junto à Maturidade Ativa do SESC, nas dependências do
SESC Santo Ângelo, no mês de abril de 2019.
Principais Resultados Obtidos:
Aceitação da população local aos serviços prestados.
Público-Alvo: população idosa pertencente ao Maturidade Ativa do SESC, que
esteve presente no dia do evento
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 110

Projeto: Visita dos alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Dr.
João Caruso
Coordenador: Antônio Augusto Iponema Costa
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Visita ao Laboratório de Anatomia, aos laboratórios pré-clínicos e clínicas
multidisciplinares da Clínica-Escola de Odontologia, localizadas no Centro de
Estágios e Práticas Profissionais da URI (URICEPP).
Principais Resultados Obtidos:
Os alunos e a professora do Colégio João Caruso relataram sua satisfação com
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a atividade planejada. Foram 50 alunos que visitaram os ambientes da URI.
Público-Alvo: alunos do 1º ano do Ensino Médio
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 50

Projeto: Vida Ativa
Coordenadoras: Ana Helena Braga Pires e Tânia Regina Warpechowski
Câmpus: São Luiz Gonzaga
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Realização de atividades laborais com funcionários do hospital de São Luiz
Gonzaga.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Foram realizadas práticas laborais com funcionários do Hospital de São Luiz
Gonzaga, visando a oportunizar melhores condições para o desenvolvimento das
atividades diárias, bem como oportunizar uma melhor qualidade de vida.
Público-Alvo: funcionários do Hospital de São Luiz Gonzaga
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 100

Projeto: 17ª Ginastrada da URI
Coordenadora: Cinara Valency Enéas Mürmann
Câmpus: Santo Ângelo
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Proporcionar aos acadêmicos do Curso de Educação Física a possibilidade de
aliar teoria e prática, vivenciar práticas
na modalidade de ginástica, desenvolver
competências e habilidades necessárias
para a formação inicial. Os acadêmicos
do 1º semestre do Curso de Educação
Física (Licenciatura e Bacharelado) são
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os responsáveis pela organização e realização da Ginastrada da URI, coordenados
pela professora da disciplina. O evento faz parte da disciplina de Metodologia do
Ensino da Ginástica e de Oficina de Experiência Docente I-A. A 17ª Ginastrada da
URI aconteceu no dia 3 de julho, à noite, e foi aberta ao público em geral. Aconteceu no ginásio de esportes da URI.
Principais Resultados Obtidos:
A realização da 17ª Ginastrada da URI propiciou o lazer saudável, proporcionando o bem-estar físico, psíquico e social aos praticantes, favorecendo assim o
desempenho coletiva. Integrou várias possibilidades de manifestações corporais
às atividades de ginástica a partir da elaboração e apresentação das coreografias
para todos. O evento despertou o gosto e o prazer pela ginástica e aproximou a
Universidade da comunidade local no espaço acadêmico.
Público-Alvo: grupos de ginástica das escolas da comunidade, comunidade
acadêmica e comunidade santo-angelense
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 300
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Projeto: II Copa URI de Voleibol URI/Itapagé
Coordenadoras: Aniele Elis Scheuermann, Claudinara Botton Dal Paz e Vera
Lucia Rodrigues de Moraes
Câmpus: Frederico Westphalen
Descrição das Ações Desenvolvidas:
O Centro de Treinamento de Vôlei Sacada Cera URI/
Itapagé e os acadêmicos do Curso de Educação Física
- Bacharelado da URI Frederico Westphalen realizaram
num sábado, 05 de outubro de 2019, no Ginásio do Itapagé, a II Copa de Vôlei URI/Itapagé, que teve início às
08h e término às 17h. O evento contou com 10 equipes
participantes, com categorias Vôlei Masculino e Vôlei Feminino. Os times eram todos de Frederico Westphalen.
O objetivo do evento foi contribuir na construção de
um mundo melhor, sem qualquer tipo de discriminação,
assegurando a prática esportiva como um direito de todos, voltado a formação e a integração por meio do esporte, reafirmando o compromisso de interação com a comunidade e com o ensino de qualidade.
Principais Resultados Obtidos:
Promover a prática esportiva, contribuindo para uma vida saudável dos adolescentes; participação dos acadêmicos
em atividades como práticas do componente curricular e interação com a comunidade.
Público-Alvo: equipes de Voleibol de
Frederico Westphalen
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 100

Projeto: II Copa URI Educação Física de Futsal
Coordenadoras: Aniele Elis Scheuermann, Claudinara Botton Dal Paz e Vera
Lucia Rodrigues de Moraes
Câmpus: Frederico Westphalen
Descrição das Ações Desenvolvidas:
O evento contou com a presença de escolas de futsal de Frederico e região
competindo nas categorias Masculino Sub 9, 11, 13, 15 e 17 e Feminino Sub 17.
Participaram delegações de Caiçara, Guaraciaba, Constantina e Frederico Westphalen.
O evento visa a contribuir para a formação acadêmica e profissional e a interação entre comunidade e Universidade.
Nessa Copa URI Educação Física de Futsal o olimpismo, que aborda o esporte
como instrumento para a promoção da paz, da união e do respeito por regras, adBALANÇO SOCIAL 2019 URI
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versários, diferenças culturais, étnicas e religiosas, foi muito evidente. Desse modo,
o objetivo do evento foi também contribuir para a construção de um mundo melhor,
sem qualquer tipo de discriminação, assegurando a prática esportiva como um direito de todos, voltada a formação e a integração por meio do esporte, reafirmando
o compromisso da Universidade de interação com a comunidade regional e com o
ensino de qualidade.
Principais Resultados Obtidos:
Participação dos acadêmicos em ambiente de atuação profissional, para uma
formação de qualidade por meio de ações de extensão. Incentivo ao esporte regional e integração entre comunidade regional e Universidade.
Público-Alvo: escolas esportivas da região
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 300

Projeto: II Edição da Caminhada/Pedal
Coordenadoras: Claudinara Botton Dal Paz e Aniele Scheuermann
Câmpus: Frederico Westphalen
Descrição das Ações Desenvolvidas:
No dia 30 de junho de 2019, o Curso de Educação Física da URI Frederico
Westphalen participou da II Edição da Caminhada/Pedal, juntamente com o jornal
O Alto Uruguai e o SESC, de Frederico Westphalen.
O Curso de Educação Física, como
parte de uma Universidade Comunitária, promove constantemente
atividades de interação
com a comunidade, que
são de fundamental importância,
contribuindo para o bem-estar, a
saúde e a qualidade de
vida das pessoas.
O público inscrito percorreu um trajeto de 13 km, com
saída em frente à unidade do SESC Frederico Westphalen e
com destino à linha Faguense, retornando para o centro pela
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via Municipal Santo Caeran.
Principais Resultados Obtidos:
Incentivo a um estilo de vida saudável à população por meio de atividades físicas e interação entre Universidade e comunidade.
Público-Alvo: comunidade em geral
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 80

Projeto: II Festival Olímpico de Bingo
Coordenador: José Luis “Nino” Dalla Costa
Câmpus: Erechim
Descrição das Ações Desenvolvidas:
A realização do II Festival Olímpico de Bingo, com as integrantes da Universidade Sem Limites, encerrou a programação da Semana Olímpica da URI. A iniciativa
foi desenvolvida pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Física/Estudos
Olímpicos (GEPEF/EO), que envolve professores e acadêmicos do Curso de Educação Física e da Escola de Educação Básica da Instituição.
Conforme o acadêmico Rodrigo Krempaski Ribeiro, “as participantes do projeto
Universidade Sem Limites foram recebidas com o sentimento de que todas fazem
parte de uma grande família, além de proporcionar interação e compartilhamento
de informações entre as participantes”. Para o acadêmico Vinícius Kaminski de
Souza, “a atividade promoveu também o nosso desenvolvimento através das habilidades de comunicação, empatia, autoconhecimento e consciência social”.
Para os professores do GEPEF/EO, Bruno Felipe Assoni Faleiro, Daiane Pegoraro, Edenir “Chita” Serafini, José Luis “Nino” Dalla Costa e Vanderlei “Índio” Ramos
de Oliveira Junior, a atmosfera da Semana Olímpica criou valores para a vida toda
e promoveu benefícios para quem está envolvido com a atividade física, assim
como educação e inclusão social.
Segundo eles, não basta falar sobre solidariedade, fraternidade e os valores
olímpicos (Respeito, Amizade e Excelência). É necessário pensar, sentir, agir e
viver sobre o que se fala e o que se prega. Então há um esforço coletivo de tentar colocar tudo isso em prática. “Por
isso, neste momento, o nosso agradecimento pelo envolvimento e comprometimento de alunos e professores da
Escola Básica em um trabalho conjunto com acadêmicos e professores do
Curso de Educação Física”, concluiu
o grupo.
Principais Resultados Obtidos:
Acadêmicos, professores e alunos
ampliaram e vivenciaram experiências
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de inclusão social, solidariedade, respeito, amizade, excelência e desenvolvimento pessoal.
Público-Alvo: senhoras participantes da Universidade Sem Limites
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 46

Projeto: III Circuito Esportivo AABB/URI
Coordenadoras: Claudinara Botton Dal Paz, Vera Lucia Rodrigues de Moraes
e Aniele Elis Scheuermann
Câmpus: Frederico Westphalen
Descrição das Ações Desenvolvidas:
O Curso de Educação Física da URI, em parceria com a Associação Atlética
Banco do Brasil - AABB, realizou o III Circuito Esportivo AABB/URI, no dia 09 de
novembro de 2019.
O evento almeja promover a qualidade de vida da comunidade regional por meio
de ações esportivas e recreativas, com a prática esportiva de atividades físicas e
vivências de lazer para crianças, jovens e adultos, como princípios de cidadania,
inclusão, participação social e promoção da saúde.
As modalidades esportivas oferecidas são vôlei de areia de duplas masculinas
e femininas, vôlei de areia quarteto misto, pênaltis e tênis de mesa, seguindo as
regras oficiais de cada modalidade.
Principais Resultados Obtidos:
Participação da comunidade regional em atividades esportivas, bem como interação social e o aprimoramento da formação acadêmica.
Público-Alvo: comunidade regional
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 100

Projeto: VI Circuito de Dança do Curso de Educação Física Licen-
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ciatura - “Pelo Mundo da Dança, Continentes de Emoções”
Coordenador: Rodrigo José Madalóz
Câmpus: Santo Ângelo
Descrição das Ações Desenvolvidas:
O evento surgiu da necessidade de sistematização de produções coreográficas que
envolveram pesquisa, ensino e extensão na
formação inicial de acadêmicos dos cursos
de Educação Física Licenciatura e Bacharelado. A disciplina de Metodologia do Ensino
da Dança do 6º semestre foi elemento motivador para criação, planejamento, divulgação
e realização do evento. Participaram 37 acadêmicos. A partir da temática “Pelo mundo da
dança, continentes de emoções”, foi possível
viajar pelos continentes através da cultura
dos diversos povos, possibilitando o conhecimento do folclore, usos e costumes, música,
política, economia, dentre outros elementos.
Nesta edição participaram como convidados
a ONG Parceiros do Be”, Cassineli Koppe
Ballet & Movimento - Santa Rosa, Soul Feeling, Invernada Artística Guapos Missioneiros,
CTG Gaudérios de São João Batista, Grupo
CDR Crew e “Meduzem” e Laís Madrid (dança do ventre).
Principais Resultados Obtidos:
Contribuiu na e para a formação inicial
de profissionais de Educação Física; ampliou a visão sobre a organização e execução de projetos e eventos; suscitou espaço
alternativo para a mostra e apreciação de
trabalhos artísticos; aproximou a comunidade local e regional ao espaço acadêmico, respondendo sensivelmente com doações de alimentos não perecíveis.
Público-Alvo: alunos de escolas,
ONGs, CTGs, folclóricos, academias e comunidades local e regional
Número de Beneficiários Atendidos
Diretamente: 300
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Projeto: VIII Gincana Cultural e Social - “Difundindo as Reformas
para o Brasil que nós
nós Queremos”
Coordenador: Bernardo Both
Câmpus: Santo Ângelo
Descrição das Ações Desenvolvidas:
- Arrecadação de produtos de higiene e limpeza
para entidades sociais de atendimento a crianças e
idosos;
- Sensibilização para doação voluntária de sangue.

Principais Resultados Obtidos:
- Arrecadação e distribuição aos lares de idosos Universina Carrera Machado,
Izabel Oliveira Rodrigues e Suzana Wesley, de aproximadamente 1000 kits de material de higiene e limpeza, compostos de sabonete, creme dental, fraldas geriátricas, água sanitária e sabão;
- Doações voluntárias de sangue.
Público-Alvo: - Idosos dos lares Universina Carrera Machado, Izabel Oliveira
Rodrigues e Suzana Wesley;
- Pacientes internados no Hospital de Caridade de Santo Ângelo, com necessidade de transfusão de sangue de diversos tipos.
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: indeterminado

Projeto: IX Rua de Lazer
Coordenadora: Cinara Valency Enéas Mürmann
Câmpus: Santo Ângelo
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Realização de atividades de lazer e recreação visando a mobilizar e informar
a comunidade sobre a importância do lazer ativo. As atividades realizadas foram:
pintura de rosto, cama elástica, chute a gol, futebol de sabão, tobogã, slackline,
pista de ciclismo, pista de skate, arremesso a cesta, pingue-pongue, jogos de mesa
(xadrez, dama, futebol de botão), brincadeira do elástico, boliche, vai e vem, corrida
138

URI BALANÇO SOCIAL 2019

do saco cooperativa, perna de pau, minivoleibol, circuito psicomotor, túnel, ponte
solidária, esqui de verão, minitrampolim, futmesa, badminton.
Principais Resultados Obtidos:
As atividades foram gratuitas e abertas à comunidade em geral, com a oportunidade de praticar o lazer ativo envolvendo crianças, jovens, adultos e idosos.
Também foram realizadas apresentações artísticas.
Público-Alvo: aberto ao público em geral (02 a 80 anos)
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: aproximadamente 3.000

Projeto: XVII Copa URI de Atletismo 2019
Coordenadora: Viviana da Rosa Deon
Câmpus: Santo Ângelo
Descrição das Ações Desenvolvidas:
A Copa URI de Atletismo é um evento realizado por acadêmicos do primeiro semestre
do Curso de Educação Física (Licenciatura e
Bacharelado) na disciplina de Metodologia de
Esportes Individuais I - Atletismo e Oficina de
Experiência Docente, com o intuito de aproximar o acadêmico de Educação Física da docência, bem como proporcionar para as crianças e jovens do município a participação em
competições de atletismo. Os alunos, juntamente com a professora da disciplina,
organizam a competição de atletismo para a qual são convidadas crianças de todas
as escolas do município de Santo Ângelo que possuem ensino fundamental anos
finais e ensino médio. Os alunos são divididos em várias comissões: comissão
de patrocínio, comissão geral, comissão de alimentação (distribuição de cachorroquente para todos os participantes), comissão de inscrições (os acadêmicos vão
até as escolas levar pessoalmente os convites para os professores de Educação
Física), comissão de divulgação. Os acadêmicos fazem a arbitragem das provas
(salto em distância, corridas, salto em altura, arremesso de peso e corridas com
barreiras).
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Principais Resultados Obtidos:
- Maior adesão das escolas participantes no município de Santo Ângelo;
- Ampliação do atletismo em Santo Ângelo;
- Relação teórico-prática dos conhecimentos adquiridos pelos acadêmicos;
- Ampliação dos saberes da experiência.
No ano de 2019 participaram do evento 302 crianças. A Copa URI de Atletismo
tem 17 anos. Nasceu junto com o Curso de Educação Física e tornou-se um dos
eventos mais esperados pela comunidade escolar, pois possui um caráter pedagógico. A Copa traz muitos resultados positivos tanto para a comunidade quanto para
os acadêmicos de Educação Física em sua formação inicial, pois estes visualizam
na íntegra um esporte que é pouco difundido no município de Santo Ângelo, e os
escolares têm a possibilidade de aumentar suas vivências de movimento por meio
do esporte.
Público-Alvo: alunos de escolas públicas e particulares do município de Santo
Ângelo e da Região das Missões
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 302

Área Temática: Tecnologia e Produção

Projeto: Curso Excel
Coordenador: Lucas Seffrin Zorzo
Câmpus: Cerro Largo
Descrição das Ações Desenvolvidas:
O projeto de extensão desenvolvido pela URI Cerro Largo visa
a levar gratuitamente o ensino da ferramenta Microsoft Excel® para estudantes da rede pública em cidades de
abrangência da Instituição.
Principais Resultados Obtidos:
Os participantes obtiveram a for140
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mação em Microsoft Excel®, uma importante ferramenta profissional de computação, bem como foi promovido o estreitamento das relações entre a URI e as escolas públicas da região de Cerro Largo.
Público-Alvo: alunos e professores das escolas públicas da região de abrangência do Câmpus
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 100

Projeto: NEAPOMAU - Núcleo de Estudos de Agroecologia e Produção Orgânica do Médio Alto Uruguai-RS
Coordenador: Luis Pedro Hillesheim
Câmpus: Frederico Westphalen
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Integração da formação inicial e
continuada em agroecologia. Estudo de
técnicas agroecológicas e de produção
orgânica. Realização de eventos sobre
plantas medicinais, juntamente com troca de sementes, envolvendo agricultores, estudantes, técnicos e professores.
Realização de Feira de Produtos Agroecológicos, onde os produtores puderam
expor e comercializar seus produtos
para o público que frequenta a Universidade. Foram gravados 3 documentários
(material audiovisual) com mulheres que trabalham em suas propriedades a agroecologia. Publicação de cartilhas e o livro está em processo de publicação.
Principais Resultados Obtidos:
Possibilitou o fortalecimento, o debate e a reflexão sobre o tema agroecologia
nos espaços de formação das instituições envolvidas e de discussão das entidades
parceiras como uma oportunidade dos agricultores agroecológicos em socializar
as experiências que realizam em suas propriedades e também aprender novos
conhecimentos sobre a temática desenvolvida. Desta forma, o projeto de pesquisa
proporcionou saberes contundentes capazes de informar e conscientizar nossos jovens sobre a importância de pensarmos sobre a alimentação saudável e as consequências dos agroquímicos para a saúde humana e ao ambiente em que vivemos,
pensando nas futuras gerações.
Público-Alvo: estudantes, docentes, técnicos e agricultores familiares, ligados
a Ciências Agrárias
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: aproximadamente 500
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Projeto: Meu Tambo Meu Futuro da Cotrifred
Coordenador: Gelson Pelegrini
Câmpus: Frederico Westphalen
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Inicialmente realizou-se a capacitação (teórico-prática) e planejamento da equipe técnica, formada por 4 profissionais de nível médio (técnicos) da área de Ciências Agrárias, com duração 80 horas na primeira quinzena do 1º mês de implantação do projeto. Foram realizadas oficinas com temáticas voltadas para a realidade
dos produtores. O projeto se desenvolveu em 10 módulos e ao final de cada um
foi feita a aplicação da teoria na prática, em uma propriedade parceira do projeto.
Foram beneficiadas, com o acompanhamento gratuito, 111 Unidades de Produção
Familiar (UPFs), do território do Médio Alto Uruguai, envolvidas na atividade leiteira.
Principais Resultados Obtidos:
O projeto “Meu Tambo, Meu Futuro” realizou ações de assistência técnica e capacitação para alcançar maiores índices de sustentabilidade e organização social
da agricultura familiar vinculada à cadeia produtiva do leite no Território da Cidadania do Médio Alto Uruguai/Microrregião de Frederico Westphalen, RS. Prestando
acompanhamento técnico, sistemático, e capacitação para as unidades de produção familiar (UPFs), melhorando a eficiência da atividade leiteria e as condições de
trabalho e renda do produtor rural; também fortalecendo e ampliando a organização
dos agricultores familiares na cadeia do leite.
Público-Alvo: agricultores rurais/familiares e comunidade em geral
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 383

Área Temática: Trabalho
Projeto: Empresa Jr.
Coordenadores: Roberto Carlos Dalongaro e Alceu de Oliveira Lopes
Câmpus: São Luiz Gonzaga
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Pesquisa do Empresário do Ano 2019 no Município de São Luiz Gonzaga; Feira
do Emprego.
Descrição dos Resultados Obtidos:
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Aprendizado dos alunos participantes, benefícios ao comércio e serviços da cidade. Aumento do cadastro de currículos.
Público-Alvo: comunidade de São Luiz Gonzaga e região
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: em torno de 250

Projeto: Núcleo de Apoio Fiscal - NAF
Coordenadores: Cirino Calistrato Rebelo e Roberto Carlos Dalongaro
Câmpus: São Luiz Gonzaga
Descrição das Ações Desenvolvidas:
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física; Declaração de Imposto Territorial Rural; Abertura de MEI - Microempresário Individual.
Descrição dos Resultados Obtidos:
Contribuintes da Receita federal com a sua declaração atualizada. Novos microempreendedores na cidade.
Público-Alvo: comunidade de São Luiz Gonzaga e região
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 45

Projeto: Possibilidades: Trabalho e Renda
Coordenador: APAE de Cerro Largo e URI
Câmpus: Cerro Largo
Descrição das Ações Desenvolvidas:
O projeto é uma parceria da APAE Cerro Largo e Cras Cerro Largo, juntamente
com as empresas URI, Supermercados Jaeschke, Aromas Café e Confeitaria e
Sicredi Cerro Largo. Visa a qualificar pessoas com deficiência para o mercado de
trabalho dentro de diversas empresas locais.
Realização de Oficinas de introdução ao trabalho ministradas pelos professores
Roberto Ajala, Luciana Scherer e Raquel Borghetti, que trataram da questão do
aspecto comportamental dentro da empresa, relacionamentos interpessoais e com
a chefia, postura, vestuário, além da importância do trabalho em equipe, com a
realização de dinâmicas.
Principais Resultados Obtidos:
Esse projeto fez a diferença na vida dos alunos, muita alegria pelo estímulo a
aprender coisas novas e possibilidades de novas oportunidades e inclusão da Pessoa com Deficiência no mercado de trabalho.
Público-Alvo: pessoas com deficiência intelectual e múltipla da APAE de Cerro
Largo
Número de Beneficiários Atendidos Diretamente: 21
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Agradecemos a todos os envolvidos nos projetos sociais desenvolvidos. Ressaltamos que a URI sempre tem presente que, ao contribuir para a transformação da comunidade onde está inserida, ela própria também é transformada. Essa
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FuRI - Fundação Regional Integrada

BALANÇO SOCIAL 2019
1 - Identificação
FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA - FURI
2 - Origem de recursos

2019

%

219.123.458

100,00%

a. Recursos governamentais (subvenções)

1.241.651

0,57%

4.687.795

2,05%

b. Doações de pessoas jurídicas

2.015.725

0,92%

1.828.637

0,80%

11.243

0,01%

10.795

0,00%

211.731.845

96,63%

221.379.217

96,77%

4.122.994

1,88%

865.111

0,38%

2019

%

2018

%

230.061.787

104,99%

1.241.651

0,57%

b. Pessoal (salários + benefícios +
encargos)

164.691.858

75,16%

169.460.907 74,07%

c. Demais despesas e investimentos

64.128.279

29,27%

70.731.642

30,92%

42.380.020

19,34%

45.850.093

20,04%

68.106

0,03%

42.423

0,02%

17.795.898

8,12%

17.205.997

7,52%

3.659.739

1,67%

7.603.799

3,32%

224.515

0,10%

29.330

0,01%

Receitas Totais

c. Doações de pessoas físicas
d. Prestação de serviços e/ou venda de produtos
e. Outras receitas
3 - Aplicações dos recursos
Aplicações dos recursos totais
a. Projetos, programas e ações
sociais

Operacionais
Impostos e taxas
Financeiras
Capital (máquinas + instalações +
equipamentos)
Outras

2018

%

28.771.555 100,00%

244.880.344 107,04%
4.687.795

2,05%
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4 - Indicadores sociais internos
(Ações e benefícios para os funcionários)

2019

%

2018

%

a. Alimentação

3.237

0,00%

3.012

0,00%

b. Educação

3.410.659

1,56%

3.420.159

1,50%

c. Capacitação e desenvolvimento
profissional

1.438.129

0,66%

1.645.988

0,72%

115.846

0,05%

115.895

0,05%

2.286.617

1,04%

2.199.120

0,96%

f. Segurança e medicina no trabalho

378.571

0,17%

364.280

0,16%

g. Transporte

212.284

0,10%

223.921

0,10%

3.412.825

1,56%

3.420.159

1,50%

428.490

0,20%

472.914

0,21%

11.686.658

5,33%

11.865.448

5,19%

2019

%

2018

%

1.059.916

0,48%

907.219

0,40%

1.059.916

0,48%

907.219

0,40%

d. Creche ou auxílio-creche
e. Saúde

h. Bolsas/estágios
i. Outros
Total - indicadores sociais internos
5 - Projetos, ações e contribuições
para a sociedade
Os projetos e ações estão elencados
por área temática no corpo do balanço
social corpo do balanço social
Valores totais
6 - Outros indicadores

2019

2018

a. Numero total de alunos (as)

13.421

13.564

b. Número de alunos (as) com bolsas integrais

2.161

2.313

30.718.794

34.265.286

319

196

2.279.713

1.448.925

160.002

305.737

c. Valor total das bolsas integrais
d. Número de alunos (as) com bolsas parciais
e. Valor total das bolsas parciais
f. Número de alunos (as) com bolsas de I C e Pesquisa
g. Valor total das bolsas de I C e Pesquisa
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7 - Indicadores sobre o corpo funcional

2019

2018

a. Número total de empregados (as) ao final do período

1.794

1.887

b. Número de admissões durante o período

233

376

c. Número de prestadores (as) de serviço

475

358

1.068

1.114

e. Número de estagiários (as)

252

253

f. Número de voluntários (as)

83

33

g. Número de portadores (as) de necessidades especiais

88

96

8 - Qualificação do corpo docente

2019

2018

a. Número total de docentes

1.019

1.056

Número de doutores

235

229

Número de mestres

513

548

Número de especialistas

235

245

Número de graduados

36

34

Número total de funcionários no corpo técnico administrativo

775

831

Número de pós-graduados (especialistas, mestres e doutores)

187

177

Número de graduados

223

240

Número de graduandos

123

140

Número com ensino médio

163

188

Número com ensino fundamental

31

28

Número com ensino fundamental incompleto

48

58

Número de pessoaso não-alfabetizadas

0

0

1.794

1.887

d. Número de mulheres que trabalham na instituição

Número total de docentes e técnicos administrativos
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9 - Informações relevantes quanto à
ética, transparência e responsabilidade social

2019

2018

a. Relação entre a maior e menor remuneração:

19,06

19,25

b. O processo de admissão de empregaPor processo seletivo.
dos (as) é:

Por processo seletivo.

c. A instituição desenvolve alguma política ou ação de valorização da diversidade em seu quadro funcional?

Sim.

Sim.

d. Se "sim" na questão anterior, qual?

Portadores de nePortadores de necessicessidades espedades especiais, qualif.
ciais, qualif.prof.,
prof., plano de carreira,
plano de carreira,
plano de saúde.
plano de saúde.

e. A organização desenvolve alguma política ou ação de valorização da diversiSim.
dade entre alunos (as) e/ou beneficiários
(as)?
Programas de Bolsas
de Estudo e de Créditos Educativos.

Programas de Bolsas de Estudo e de
Créditos Educativos.

Dá-se preferencia a
g. Na seleção de parceiros e prestadoempresas com resres de serviços, existem critérios éticos e
ponsabilidade social e
de responsabilidade social e ambiental?
ambiental.

Dá-se preferencia a
empresas com responsabilidade social
e ambiental.

h. Há particiação de empregados (as) no Sim, em todos os
planejamento da instituição?
níveis.

Sim, em todos os
níveis.

i. Os processos eleitorais são democráticos para escolha dos coordenadores
(as) e diretores (as) da organização?

Sim, ocorrem a
cada quatro anos.

f. Se "sim" na questão anterior, qual?

Sim, ocorrem a cada
quatro anos.

j. A Instituição possui comissão/conselho
de ética para acompanhamento de suas Sim.
atividades?
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Sim.

DEMONSTRATIVO DO VALOR ADICIONADO
DESCRIÇÃO
1 - RECEITA

2019

(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
Custos de Serviços, Mercadorias e
Produtos Vendidos
Despesas Manutenção e Conservação
Serviços de Terceiros

2018

%

218.037.928,47 100,00% 227.458.665,35 100,00%

Receitas de Ensino, Pesquisa, Exten208.942.484,88
são e Serviços
Outras Receitas

%

95,83% 218.230.037,75

95,94%

10.246.416,19

4,70%

10.541.518,19

4,63%

-1.150.972,60

-0,53%

-1.312.890,59

-0,58%

31.422.727,48

14,41%

35.972.235,25

15,81%

18.464.000,51

8,47%

22.866.828,02

10,05%

1.638.284,03

0,75%

1.901.758,07

0,84%

11.320.442,94

5,19%

11.203.649,16

4,93%

85,59% 191.486.430,10

84,19%

3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) 186.615.200,99

4 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E
EXAUSTÃO

8.244.326,10

3,78%

8.258.791,68

3,63%

Depreciação/Amortização do Período

8.244.326,10

3,78%

8.258.791,68

3,63%

81,81% 183.227.638,42

80,55%

5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO
(3-4)

6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO
EM TRANSFERÊNCIA
Receitas Financeiras

178.370.874,89

4.030.881,28

1,85%

3.958.435,52

1,74%

4.030.881,28

1,85%

3.958.435,52

1,74%
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7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DIS182.401.756,17
TRIBUIR (5+6)

83,66% 187.186.073,94 100,00%

8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

182.401.756,17

83,66% 187.186.073,93 100,00%

128.093.948,23

70,23% 131.730.212,23

70,37%

110.493.735,64

60,58% 113.019.907,53

60,38%

PESSOAL
Remuneração
Encargos

9.645.049,50

5,29%

10.957.093,42

5,85%

Outros Benefícios

7.955.163,09

4,36%

7.753.211,28

4,14%

18.906.430,78

10,37%

18.312.148,16

9,78%

1.110.532,35

0,61%

1.106.150,75

0,59%

17.795.898,43

9,76%

17.205.997,41

9,19%

45.583.483,74

24,99%

49.294.066,70

26,33%

Bolsas de Estudo e Programas Sociais

32.998.507,37

18,09%

35.714.211,06

19,08%

Outros Benefícios Sociais

12.584.976,37

6,90%

13.579.855,64

7,25%

-10.182.106,58

-5,58%

-12.150.353,16

-6,49%

-10.182.106,58

-5,58%

-12.150.353,16

-6,49%

REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS DE
TERCEIROS
Aluguéis
Juros, Encargos Financeiros, Variações Monetárias e Outros
BENEFÍCIOS À SOCIEDADE

REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS PRÓPRIOS
Resultado do Período
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