ATIVIDADES DE EXTENSÃO

2022

Confira os procedimentos disponíveis no Centro Veterinário – 28/01/2022 –
Link: https://fepi.br/confira-os-procedimentos-disponiveis-no-centro-veterinario/

FEPI doa 1.080 litros de leite para o Lar da Providência – 04/02/2022 –
Link: https://fepi.br/fepi-doa-1-080-litros-de-leite-para-o-lar-da-providencia-2/
Além de promover um ensino de excelência, outra missão que o Centro Universitário de Itajubá – FEPI
desempenha é a de atentar para as necessidades da comunidade em seu entorno e realizar intervenções que
contribuam para melhoria na vida das pessoas. E no dia 01/02, a Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá
– FEPI, mantenedora do Centro Universitário, doou, ao Lar da Providência, 90 caixas de leite, totalizando
1.080 litros.
A entrega foi realizada pessoalmente à presidente da instituição, Clea Dotta Pereira, pela Diretora Executiva
da Fepi, Karina Gomes e o responsável pelo Departamento de Gestão de Recursos, Pablo Colósimo.
Desde o início da pandemia do Covid – 19 a Fepi tem procurado dar assistência à comunidade por meio de
ações como essa.
Lar da Providência. É uma Instituição de Longa Permanência, no momento, abriga 65 idosos e conta com
42 funcionários. Fornece seis refeições diárias aos assistidos, terapias ocupacionais, assistência social e
atendimento médico.

Kits arrecadados em Trote Solidário foram entregues na Vila Vicentina –
25/03/2022 –
Link: https://fepi.br/kits-arrecadados-em-trote-solidario-foram-entregues-na-vilavicentina-nesta-sexta-feira-25/
Nesta sexta-feira, (25), o Prof. Leonardo José Rennó Siqueira, Coordenador de Extensão, esteve presente
na Vila Vicentina representando o Centro Universitário de Itajubá -Fepi, para a entrega dos materiais
arrecadados através da Campanha do Trote Solidário 2022. Ao todo, foram entregues meia tonelada. Os
kits continham itens de higiene pessoal, produtos de limpeza e mantimentos.
O Trote Solidário visa integrar Calouros por meio de ação social. Este movimento já vem acontecendo há
alguns anos e se repete durante a chegada dos novatos. Como forma de incentivo, os alunos que
participarem, ganham 10 horas de atividades complementares.
O professor Leonardo acredita que ao participar de projetos sociais, as pessoas contribuem para a
construção de um mundo mais generoso “Mesmo pequenas ações, como doar algumas horas por dia durante
as suas férias, podem causar um enorme impacto na vida de animais, pessoas e na sociedade como um
todo”, conta ele.
A Vila Vicentina Nossa Senhora Aparecida é um centro de apoio e assistência a pessoas desde 1972, onde
realiza atividades de assistência social prestadas em residências coletivas. A quem interessar, a Vila fica
localizada na Avenida São Vicente De Paulo, nº 400, bairro São Vicente, Itajubá – MG.

Alunos do Centro Universitário de Itajubá realizam atividade assistida por
animais na Escola Novo Tempo – 30/03/2022 –
Link: https://fepi.br/alunos-do-centro-universitario-realizam-atividade-assistidapor-animais-na-escola-novo-tempo/
Os alunos dos cursos de Medicina Veterinária e Pedagogia estiveram presentes na Escola Estadual Novo
tempo na última semana para realizar uma Atividade Assistida por Animais.
Mais conhecida como AAA, a Atividade Assistida por Animais caracteriza-se por utilizar a interação com
os animais para fins de melhora da qualidade de vida daqueles que são assistidos por meio da interação
pessoa-animal.
Segundo o professor Michel Ruan dos Santos Nogueira, integrante da Comissão Organizadora do Projeto
Cãoterapia “Acredita-se que a Atividade Assistida possa melhorar as condições de socialização das pessoas,
trazer tranquilidade, melhorar as condições cognitivas, afetivas e psicomotoras. Também existem relatos
da diminuição de ansiedade, do medo, então nós acreditamos que o projeto possa somar aos alunos a fim
de trazer uma melhor condição de bem-estar a todos os envolvidos no projeto” conta ele.
A professora regente da turma, Wolkmar Guimarães Araújo, conta que “Por causa do transtorno do neurodesenvolvimento a parte da interação social é bem comprometida” Ela afirma ainda que “Foi bem legal ver
os alunos conversando entre eles e comentando sobre os exercícios propostos. A Atividade com os animais
ajudou muito e nós da escola estamos torcendo para continuar”, finalizou.
Segundo o professor Leonardo José Rennó Siqueira, integrante da Comissão Organizadora do Projeto
Cãoterapia, os resultados permitiram concluir que a presença dos cães nas atividades estimulou as crianças
observadas, verificando-se um aumento da frequência e duração do sorriso, uma melhoria de posturas e
movimentos corporais, e uma fomentação da interação.
A quem interessar mais informações sobre o Projeto Cãoterapia, basta entrar em contato através do
email projetocaoterapia@fepi.br.

Trote Solidário: Absorventes arrecadados foram entregues na comunidade do
bairro Piedade – 11/04/2022 –
Link: https://fepi.br/trote-solidario-absorventes-arrecadados-foram-entregues-nacomunidade-do-bairro-piedade/
Na última sexta-feira, 08 de abril, o Prof. Leonardo José Rennó Siqueira, Coordenador de Extensão, esteve
presente no salão paroquial do Santuário de Nossa Senhora da Piedade representando o Centro Universitário
de Itajubá – FEPI, para a entrega dos absorventes femininos arrecadados através da Campanha do Trote
Solidário 2022.
O Trote Solidário visa integrar calouros por meio de ação social. Este movimento já vem acontecendo há
alguns anos e se repete durante a chegada dos novatos.
Os absorventes fazem parte dos kits arrecadados no Trote, onde continham itens de higiene pessoal,
produtos de limpeza e mantimentos.
De acordo com o Relatório “Pobreza Menstrual no Brasil: desigualdade e violações de direitos” do Fundo
de População das Nações Unidas (UNFPA), uma em cada quatro mulheres brasileiras não têm um
absorvente à mão quando menstruam. A carência de absorventes faz com que muitas mulheres tenham que
buscar alternativas perigosas, com o uso de retalhos, jornais, papelões, entre outros.
Segundo o professor Leonardo, “Essa é uma ação muito importante para levar conforto e autoestima para
as mulheres da comunidade”.
Maria Aparecida Ferreira e Ferreira, mais conhecida como Dona Sula, responsável pela pastoral social do
Santuário Nossa Senhora da Piedade, agradeceu as doações “A ação foi sensacional. Agradeço o carinho
da FEPI com a gente e sempre que vocês tiverem mais doações, elas serão bem-vindas”, afirmou ela.

FEPI doa 1.080 litros de leite para o Lar da Providência – 22/04/2022 Link: https://fepi.br/fepi-doa-1-080-litros-de-leite-para-o-lar-da-providencia-3/

Além de promover um ensino de excelência, outra missão que o Centro Universitário de Itajubá – FEPI
desempenha é a de atentar para as necessidades da comunidade em seu entorno e realizar intervenções que
contribuam para melhoria na vida das pessoas. E no dia 19/04, a Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá
– FEPI, mantenedora do Centro Universitário, doou, ao Lar da Providência, 90 caixas de leite, totalizando
1.080 litros.
A entrega foi realizada pessoalmente à presidente da instituição, Clea Dotta Pereira, e ao Diretor
Administrativo Sr. Luiz Consoli pelo Gestor de Recursos da FEPI, Pablo Colósimo.
Lar da Providência. É uma Instituição de Longa Permanência, no momento, abriga 65 idosos e conta com
42 funcionários. Fornece seis refeições diárias aos assistidos, terapias ocupacionais, assistência social e
atendimento médico.

Atividade Assistida por Animais – AAA e seus benefícios – 28/04/2022 –
Link: https://fepi.br/atividade-assistida-por-animais-aaa-e-seus-beneficios/
Nesta segunda-feira (25), os alunos dos cursos de Pedagogia e Medicina Veterinária recepcionaram as
crianças da Escola Estadual Novo Tempo para dar andamento ao Projeto Cãoterapia.
Mais conhecida como AAA, a Atividade Assistida por Animais caracteriza-se por utilizar a interação com
os animais para fins de melhora da qualidade de vida daqueles que são assistidos por meio da interação
pessoa-animal.
O projeto acontecerá este ano de 2022, uma vez por mês, com a mesma turma da Escola Estadual Novo
Tempo. O primeiro contato com as crianças aconteceu no dia 23 de março e este mês a atividade ocorreu
no dia 25 no espaço do Centro Veterinário, onde as crianças puderam interagir com os alunos do curso de
Medicina Veterinária, com animais coterapeutas e realizar atividades lúdicas com as alunas do curso de
Pedagogia.
Fabrício de Lima Ribeiro, pai de um aluno participante do projeto, contou que ficou encantado ao presenciar
a interação de seu filho Caio “Para uns, parece coisa boba ver uma criança fazendo carinho em um animal,
mas para a minha família é um grande passo. O meu filho, até então, não conseguia estar em ambientes
movimentados, e só o fato de estarmos aqui, vendo ele ter contato com outras crianças e com animais, foi
motivo de grande alegria. Inclusive em casa, nós já percebemos mudanças positivas no comportamento
dele”.
Segundo a Professora Magda Rochael, Diretora de Graduação, “É visível a relação de bem-estar que este
tipo de atividade desenvolve nas crianças, utilizamos aqui como forma complementar e de apoio ao
desenvolvimento socioafetivo”.
O projeto Cãoterapia segue se mostrando cada vez mais eficaz e o próximo encontro acontecerá no mês de
maio.
A quem interessar mais informações sobre o Programa, basta entrar em contato através do
email projetocaoterapia@fepi.br.

Alunos do curso de Educação Física participam de Ação Social na Escola
Municipal Wenceslau Neto – 16/05/2022 –
Link: https://fepi.br/alunos-do-curso-de-educacao-fisica-participam-de-acaosocial-na-escola-municipal-wenceslau-neto/

Alunos do curso de Educação Física do Centro Universitário de Itajubá – FEPI, participaram de uma Ação
Social, na Escola Wenceslau Neto, em 18 de abril, sob supervisão da Professora Anna Gabriela Silva Vilela
Ribeiro.
A Ação fez parte das atividades organizadas pela Escola Municipal Wenceslau Neto, em comemoração ao
aniversário de 68 anos do colégio.
Durante o evento, os discentes puderam colocar em prática o conhecimento adquirido em sala de aula,
desenvolvendo atividades de recreação para crianças de 04 a 11 anos.
“A ação social foi uma experiência que agregou muito para a formação dos alunos do curso de Educação
Física, tanto em relação a vivência na área de recreação e lazer, quanto no relevante papel que o Profissional
de Educação Física tem perante a sociedade”, afirmou a Prof.ª Anna.
O aluno Guilherme Henrique Floriano, do 3° período, comentou sobre a prática “Além da experiência de
poder participar e representar a instituição, é gratificante sentir o calor e a energia insaciável vinda dessas
crianças. São nesses momentos que descobrimos que uma pequena parcela de contribuição pode sim mudar
o mundo”.

