
 

PROJETOS COMUNITÁRIOS 

PROJETOS COORDENADOR CURSO RESUMO 
973- A CINDERELA 
MUDOU DE IDEIA 

 SIMONE 
REGINA DOS 
REIS NUNES 

PSICOLOGIA A proposta deste projeto é uma 
capacitação em gênero à 
comunidade de Torres e 
arredores no que tange à 
promoção e prevenção à 
violência de gênero. A 
metodologia usada é a 
apresentação de uma peça de 
teatro seguida de discussão 
sobre a violência. O público alvo 
principal é a comunidade escolar 
da região do litoral norte do 
RGS. A peça A Cinderela Mudou 
de Ideia foi adaptada do livro de 
mesmo nome, escrito por Nunila 
López Salamero e ilustrado por 
Myriam Cameros Sierra para 
este projeto. 

939- ATENÇÃO AOS 
PACIENTES 
PORTADORES DE 
DESORDENS 
NEUROFUNCIONAIS E 
SEUS FAMILIARES 

LEANDRO 
GIACOMETTI DA 
SILVA 

FISIOTERAPIA O projeto de extensão visa à 
atenção fisioterapêutica a 
pacientes portadores de 
patologias neurológicas e 
assistência psicológica a seus 
familiares, compreendendo a 
comunidade carente do 
município de Torres, Rio Grande 
do Sul, bem como municípios 
vizinhos do litoral norte gaúcho. 

814- ATENDIMENTO 
ODONTOLÓGICO 
HOSPITALAR 

ALEXANDRE 
FUTTERLEIB 

ODONTOLOGIA Este projeto tem por objetivo 
promover atenção odontológica 
no âmbito hospitalar por meio 
de serviços preventivos e 
reabilitadores em crianças, 
adultos e idosos internados na 
ala clínica, cirúrgica, unidade de 
terapia intensiva (UTI) e 
emergência, bem como prestar 
serviços de baixa e média 
complexidade aos funcionários 
do referido Hospital. O projeto 
desenvolve-se a partir de uma 
parceria entre o Hospital e a 
Universidade Luterana do Brasil 



(ULBRA) Campi Torres com foco 
no modelo de atenção 
odontológica na internação. Os 
pacientes internados necessitam 
deste cuidado, uma vez que o 
quadro clínico pode se complicar 
a partir de problemas bucais 
como gengivite, periodontite, 
infecções bacterianas, fúngicas 
ou virais. Trabalhos científicos 
comprovam a importância de tal 
serviço, pois se mostrou que a 
partir de doenças bucais há a 
possibilidade de o paciente 
desenvolver alterações 
sistêmicas, bem como os 
cuidados odontológicos podem 
reduzir o número de dias de 
internação hospitalar, e, com 
isso, reduzir custos tanto para os 
pacientes quanto para hospital. 

808- ATENDIMENTO AO 
IDOSO 
INSTITUCIONALIZADO 
PELOS ALUNOS DO 
CURSO DE 
ODONTOLOGIA DA 
ULBRA-TORRES 

ALEXANDRE 
FUTTERLEIB 

ODONTOLOGIA O objetivo do estudo será 
verificar a prevalência de lesões 
bucais em idosos 
institucionalizados na SLAVE, 
bem como as necessidades de 
tratamento odontológico a esta 
população, o instrumento de 
coleta de dados será uma ficha 
clínica previamente elaborada. 
Os exames e atendimentos 
ocorrerão às quintas-feiras, no 
período das 14h às 16h. Os 
pacientes que apresentarem 
necessidades de tratamento ou 
diagnóstico clínico de lesão 
cancerizável ou câncer bucal 
serão encaminhados para 
tratamento, como profilaxias, 
extrações, próteses. Os dados 
obtidos serão analisados 
estatisticamente no programa 
SPSS 11.0. 

903- BANCO DE DENTES 
HUMANOS 

IRENE FANNY 
RITZEL 

ODONTOLOGIA O objetivo do Banco de Dentes 
Humanos (BDH) da Universidade 
Luterana do Brasil do Campus de 
Torres (ULBRA/Campus Torres), 
o qual não tem fins lucrativos, 
com registro junto ao Conselho 
de Ética em Pesquisa em 
Humanos (CEP-ULBRA) sob o 
número 2009-046H, é de ensino 
para possibilitar o aprendizado 
das características anatômicas, o 
uso de dentes em atividades 
laboratoriais pré-clinicas, para 
pesquisa realizada em Trabalhos 



de Conclusão de Curso (TCC), 
dissertações, teses de doutorado 
pelos alunos e pesquisadores de 
Odontologia da Instituição e de 
outros Institutos de Ensino 
Superior no Estado, além de 
prevenir a prática ilegal do 
comércio de dentes e extravio 
de túmulos. Projetado em 2009, 
o BDH da ULBRA Campus Torres, 
abriu as portas com mais de mil 
exemplares, os quais são obtidos 
através da doação de Hospitais, 
Clínicas e Unidades Básicas de 
Saúde que realizam extrações 
dentárias e também de pessoas 
atendidas nas dependências da 
clínica do Curso de Odontologia 
desta Instituição de Ensino. No 
contexto geral, há necessidade 
de incrementar a função de 
captação de dentes humanos 
através do fomento de doações 
por estratégias de divulgações 
de maior impacto social para 
que aumente a conscientização 
que um dente extraído lixo 
mineral pode ser um órgão 
humano doado útil ao 
desenvolvimento da pesquisa. 

1012- BANCO 
SOLIDÁRIO PARA 
ALUNOS CARENTES 
ULBRA TORRES 

DIEGO ANTONIO 
VIANA GOMES 

ODONTOLOGIA O Banco Solidário é um projeto 
de Extensão Universitária criado 
no ano de 2013, que envolve os 
cursos de graduação da ULBRA 
Torres e beneficiará os alunos 
carentes que não possuem 
condições de adquirir os 
materiais necessários para dar 
continuidade ao curso. Objetiva-
se ajudar alunos que não 
possuem condições de adquirir 
os materiais necessários durante 
a graduação, através de 
empréstimo de materiais doados 
por qualquer cidadão que queria 
impactar a vida dos acadêmicos. 
Através da divulgação, o Banco 
Solidário tenta atingir pessoas 
que possuem condições e 
intenções de fazer doações, seja 
através de dinheiro ou materiais 
propriamente ditos. O material é 
disponibilizado semestralmente 
para os alunos partindo do 
princípio em que esses 
estudantes são esforçados e 
batalhadores, suprimir o sonho 



de completar um curso de 
qualidade e nível superior por 
falta de recursos para comprar 
materiais para as aulas práticas 
realmente é um retrocesso. Por 
esse motivo o Banco Solidário de 
Materiais para alunos carentes 
ULBRA Torres foi criação, no 
qual o recolhimento de doações 
de diferentes fontes e 
gerenciamento de recursos 
possibilitará a realização de 
muitos sonhos. 

981- EDUCAÇÃO E 
FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL NO 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
EM ESCOLAS PÚBLICAS 

ROSANE 
CARDOSO 
PEREIRA 

GESTÃO AMBIENTAL, 
PEDAGOGIA, 
NEGÓCIOS 
IMOBILIÁRIOS EAD, 
PEDAGOGIA EAD 

Este projeto desenvolvido pelos 
Cursos de Graduação em 
Pedagogia EAD e Presencial, 
Gestão Ambiental EAD, Negócios 
Imobiliários EAD, Geografia EAD 
e Pós-Graduação em 
Licenciamento e Diagnóstico 
Ambiental tem como objetivo 
capacitar professores da escola 
pública do Município de Torres 
para trabalharem Educação 
Ambiental de forma 
interdisciplinar, desenvolvendo 
a sua autonomia dos docentes 
nessa prática de ensino. A 
metodologia utilizada no projeto 
será por meio de pesquisa 
bibliográfica e oficinas de 
Educação Ambiental ministradas 
por acadêmicos da Ulbra Torres, 
sob supervisão de docentes da 
IES, bem como serão realizadas 
outras atividades que servirão 
de apoio para que ocorra a 
ambientalização da Escola. 

992- ESCRITÓRIO 
MODELO DE 
ARQUITETURA E 
URBANISMO 

EFREU BRIGNOL 
QUINTANA 

ARQUITETURA E 
URBANISMO 

Este projeto de extensão, 
denominado Escritório Modelo 
de Arquitetura e Urbanismo, 
propõe criar uma estrutura 
permanente de prestação de 
serviços de consultoria e 
assistência técnica. Objetiva 
fortalecer as relações entre a 
instituição de ensino e a 
comunidade, contribuir para a 
melhoria das condições 
ambientais e de uso dos espaços 
urbanos e residenciais, bem 
como complementar a formação 
do aluno do Curso de 
Arquitetura e Urbanismo por 
meio do exercício de atividades 
práticas projetuais e pela 
vivência de realidades 



específicas das comunidades 
assistidas pelo Escritório 
Modelo. Para tanto, define 
como público alvo comunidades 
tradicionalmente à margem da 
atuação profissional de 
arquitetos e urbanistas, 
especialmente moradores de 
assentamentos precários e 
comunidades indígenas, às quais 
se pretende beneficiar com 
transmissão do conhecimento 
produzido na academia. 

957- FISIOTERAPIA EM 
GERIATRIA 

TIAGO SEBASTIA 
PAVAO 

FISIOTERAPIA O objetivo deste projeto é 
proporcionar aos idosos do Lar 
dos Velhinhos de Torres uma 
melhora na sua funcionalidade. 
Assim como proporcionar aos 
alunos do Curso de Fisioterapia 
da Ulbra Campus Torres uma 
formação crítica, cidadã, técnica 
e profissional numa vivência 
relacionada às mais diversas 
intervenções fisioterapêuticas, 
trabalhando aspectos 
emocionais relacionados ao 
tratamento, estruturar estudos 
direcionados com apresentações 
de casos clínicos e relatórios do 
projeto, referindo técnicas 
fisioterapêuticas aprendidas e 
desenvolvidas relacionadas à 
Geriatria. Também buscamos 
com este projeto, 
desenvolvimento e qualificação 
docente. Como o projeto 
envolve alunos dos mais 
diversos semestres do curso, 
buscamos, através dos 
conhecimentos prévios dos 
alunos, uma troca de 
informações entre os 
acadêmicos, valorizando-os e 
buscando uma convivência 
através da sociabilidade. 
Este projeto acontece desde 
2012 e continua sendo 
executado nas quartas-feiras, 
das 14h às 17h, com 
intervenções fisioterapêuticas 
individuais e em grupo, sendo 
realizadas pelos acadêmicos do 
Curso de Fisioterapia 
supervisionados pelo Professor 
Mestre em Geriatria.  

933- FISIOTERAPIA NA 
HEMODIÁLISE NO 

FABIANA RIGON FISIOTERAPIA Em virtude das consequências 
da Insuficiência Renal Crônica, 



HOSPITAL NOSSA 
SENHORA DOS 
NAVEGANTES EM 
TORRES, RS 

têm sido propostos programas 
de atividade física que visam, 
não somente à atenuação dos 
sinais clínicos, mas à melhora na 
qualidade de vida dos indivíduos 
expostos. A fisioterapia, através 
das técnicas de atuação em 
disfunções osteomioarticulares, 
neurológicas e 
cardiorrespiratórias, contribui de 
forma significativa na 
prevenção, no retardo da 
evolução e na melhoria das 
várias complicações 
apresentadas pelo paciente 
renal crônico submetido à 
hemodiálise. A população em 
questão são adultos e idosos de 
ambos os gêneros, com IRC há 
no mínimo 6 meses. Será 
realizado avaliação (coleta de 
sinais vitais) e atendimento 
fisioterapêutico (uso de técnicas 
de terapia manual, reforço 
muscular, para capacidade 
inspiratória, sensibilidade e 
flexibilidade) todas as terças-
feiras, das 16h às 17h, exceto 
feriados. 

1041- PREVALÊNCIA E 
PREVENÇÃO DAS 
MORDIDAS CRUZADAS 
EM ESCOLAS DO 
MUNICÍPIO DE TORRES 

ALESSANDRO 
BELLATO 

ODONTOLOGIA As mordidas cruzadas 
posteriores são alterações 
transversais dos arcos dentários 
cuja etiologia é multifatorial, 
podendo ser de ordem genética, 
congênita, devido a fatores 
ambientais, funcionais e/ou por 
hábitos bucais. O tratamento da 
mordida cruzada previne o 
desgaste precoce dos dentes, 
fraturas dentárias, risco de 
recessão gengival pelo trauma 
da mastigação e distúrbios da 
atm. A avaliação precoce pode 
não somente prevenir esta 
maloclusão, mas também 
identificar outras que estejam 
correlacionadas a ela, como é o 
caso da mordida cruzada que, 
assim que detectada, dever ser 
tratada. 

877- PROGRAMA DE 
PREVENÇÃO E 
TRATAMENTO DA 
INCONTINÊNCIA 
URINÁRIA EM 
MULHERES DO LITORAL 
NORTE-RS 

 JOICE MARIA 
POLICASTRO DA 
SILVA 

FISIOTERAPIA 
 

Proporcionar aos alunos de 
Fisioterapia da Ulbra Torres 
aprendizado no 
acompanhamento de mulheres 
com ou sem Incontinência 
Urinária. Criar um programa de 
prevenção para aquelas 



mulheres do Litoral Norte que 
apenas apresentam fatores de 
riscos para a doença e tratar 
aquelas que já apresentam a 
Incontinência Urinária e não 
realizam nenhum tipo de 
tratamento. Orientar condutas 
de fisioterapia que possam 
auxiliar na 
prevenção/tratamento da 
doença. Avaliar a presença de 
Incontinência Urinária antes e 
após a aplicação do protocolo de 
exercícios. Comparar a 
qualidade de vida (QV) antes e 
após tratamento 
fisioterapêutico de mulheres 
com e sem incontinência 
urinária do Litoral Norte. 

925- PROJETO FISIO 
ALEGRE 

JUCELIA FATIMA 
DA SILVA GUTHS 

FISIOTERAPIA Esta ação servirá para diminuir o 
rompimento entre o indivíduo e 
a sociedade, já que o mesmo 
está afastado de seu lar e, sendo 
obrigado a conviver com 
pessoas estranhas, ele acaba se 
tornando individualista. O 
trabalho de grupo torna-se 
importante para fazer com que o 
indivíduo ou paciente consiga se 
desligar do motivo pelo qual ele 
está hospitalizado, 
institucionalizado ou até mesmo 
no contexto escolar e aproveitar 
os momentos divertidos, alegres 
e emocionantes, e para que haja 
uma melhora psicológica junto 
ao tratamento ou uma melhora 
no relacionamento, a vivência de 
grupo deve ser um instrumento 
auxiliar, que proporciona aos 
indivíduos uma melhora na 
comunicação, estimula as 
emoções e estreita as relações. 

1038- PERÍCIAS EM 
PSICOLOGIA 

GRAZIELA 
CUCCHIARELLI 
WERBA 

PSICOLOGIA O presente projeto visa ao 
atendimento prioritário em 
Assessoria Psicológica para a 
população vulnerável de Torres. 
Será realizado dentro do Fórum, 
a convite do Juiz da vara de 
família, e prevê a realização de 
laudos, pareceres e perícias 
psicológicas para a comunidade. 

940- PROGRAMA DE 
ATIVIDADE MOTORA 
ADAPTADA 

MARINEI LOPES 
PEDRALLI 

EDUCAÇÃO FÍSICA O Programa de Atividade 
Motora Adaptada (AMA) vem 
sendo desenvolvido desde 
março de 2006, através do 
convênio estabelecido entre o 



Curso de Educação Física e a 
APAE de Torres/RS. O objetivo 
do programa é de intervir com a 
atividade motora adaptada e de 
reabilitação em pessoas com 
algum tipo de deficiência 
permanente (intelectual, física, 
motora, amputação, auditiva e 
visual) e doenças crônicas 
degenerativas (Hipertensão 
Arterial Sistêmica e Diabetes 
Millitus). Participam do projeto 
todos os alunos matriculados na 
APAE de Torres. O Programa 
AMA é desenvolvido duas vez 
por semana, com duração de 1 
hora e 30 minutos por sessão, 
nos períodos matutinos e 
vespertinos, entre março e a 
primeira quinzena de dezembro, 
atendendo em média 30 alunos 
por turno. São realizadas 
reuniões mensais entre todos os 
envolvidos para planejamento, 
das atividades e estudos e 
discussões de caso.  

811- PROGRAMA DE 
EDUCAÇÃO E 
MOTIVAÇÃO EM SAÚDE 
BUCAL: DE BOCA 
ABERTA PARA O 
MUNDO 

IRENE FANNY 
RITZEL 

ODONTOLOGIA É um programa de extensão 
interdisciplinar entre os Cursos 
de Odontologia e Pedagogia da 
ULBRA de Torres, que visa à 
conscientização do seu 
ser/singular na sociedade, 
capacitando o indivíduo e 
proporcionando uma visão de si 
como um ser humano com 
cavidade bucal, respeitando seu 
contexto social. Ações de 
promoção de saúde bucal são 
realizadas desde o ano de 2002 
através de trabalhos lúdicos e de 
aplicações de fluoreto pelos 
universitários sob supervisão de 
professor responsável. São 
beneficiadas as escolas e a 
comunidade desse município, 
durante eventos municipais e 
escolares de cidades vizinhas. As 
parcerias ocorrem com o SESC, 
Prefeitura (através das 
Secretarias de Ação Social e de 
Educação de Torres), Instituições 
privadas e públicas, Pastoral 
Universitária, Programa de 
Responsabilidade Social e entre 
Cursos Enfermagem, Fisioterapia 
e Educação Física. Os 
universitários do Curso de 



Odontologia realizam 
orientações e palestras voltadas 
para manutenção da saúde 
daqueles escolares, absorvendo 
estratégias nas relações 
humanas e proporcionando 
experiências de acolhimento e 
humanização diferenciadas. 
Estas interações e trocas de 
conhecimentos levam aos 
voluntários de extensão 
comunitária um gradual 
aumento da sua bagagem 
intelectual. Este programa de 
educação e motivação em saúde 
bucal, com ações 
interdisciplinares apresenta 
resultados que são influenciados 
pela vontade e interação 
comunitária, e sofre flutuações 
de acordo com mudanças 
contínuas no meio escolar, social 
e público. 

1030- PROJETO DE 
ATENDIMENTO 
ODONTOLÓGICO PARA 
NÚCLEOS ESPECIAIS E 
SALA DE ESPERA 

JULIA ITZEL 
ACOSTA 
MORENO 
VINHOLES 

ODONTOLOGIA E 
PSICOLOGIA 

Gerar impacto; criar mudanças 
na qualidade de vida da 
população de forma 
constitutiva. Este projeto tem 
como objetivo o atendimento à 
população em vulnerabilidade 
social, ao mesmo tempo 
fortalecer a Universidade em um 
contexto de cidadania 
institucional sócio-responsável e 
atuante dentro da comunidade e 
dentro de um contexto de saúde 
e sociedade. O projeto 
Odontológico para Núcleos 
Especiais está em 
funcionamento desde Agosto de 
2004, iniciou com o 
atendimento aos moradores do 
bairro São Jorge em um primeiro 
momento, logo após, 
juntamente com o Curso de 
Psicologia, nasceu a Sala de 
Espera que proporciona aos 
pacientes que serão atendidos 
apoio aos seus anseios, tanto 
paciente e como indivíduo 
biopsicossocial. 

1033- SAÚDE E 
QUALIDADE DE VIDA NA 
ALDEIA NHUÚ PORÃ 

JULIA ITZEL 
ACOSTA 
MORENO 
VINHOLES 

ODONTOLOGIA No Brasil ainda existe uma 
situação epidemiológica pouco 
favorável na saúde e com um 
sistema insatisfatório. Não há 
estudos suficientes que 
forneçam subsídios para traçar 
um perfil epidemiológico 



completo das patologias 
encontradas nesta população, 
pela qual deve ser implantada 
uma promoção de saúde e 
implementar políticas que 
garantam uma atenção básica 
por meio de ações preventivas e 
de acesso ao tratamento. 

804- SAÚDE EM FOCO: 
ATENDIMENTO DE 
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM 
SAÚDE PARA 
ADOLESCENTES E 
ADULTOS 

KARIN 
HAMERSKI 
MADEIRA 
SCHAEFER 

ENFERMAGEM O projeto de extensão 
Enfermagem: Saúde em foco 
tem relevância para área de 
formação do(a) profissional 
Enfermeiro(a), no sentido de 
oportunizar a inserção do 
acadêmico em uma prática no 
território do município de Torres 
em áreas descobertas pela 
Equipe Estratégia Saúde da 
Família, com ações de atenção 
integral à saúde do adolescente 
e adulto, buscando levar 
informações para que os 
mesmos participem ativamente 
do processo do cuidado. A 
relevância do projeto institui-se 
também na importância social 
do trabalho para o 
desenvolvimento integral dos 
adolescentes e suas famílias, 
uma vez que corrobora com os 
serviços já instituídos pelas 
instituições parceiras com 
enfoque nas ações de educação 
e de saúde. Tem como objetivo 
geral desenvolver ações de 
educação em saúde nas Escolas, 
grupos psicoeducativos com 
adultos, consultas de 
enfermagem conforme 
necessidades detectadas. Busca 
incentivar as práticas de saúde e 
higiene entre os adolescentes e 
suas famílias; detectar lacunas 
na situação vacinal da 
população-alvo em relação às 
doenças redutíveis por 
imunizantes e fazer os devidos 
encaminhamentos; proporcionar 
a construção do conhecimento e 
estimular condutas adequadas 
em relação aos hábitos 
alimentares e prevenção de 
verminoses; estimular relações 
familiares de paz; promover 
espaços reflexivos e de troca 
relacionadas à prevenção das 
doenças sexualmente 



transmissíveis, planejamento 
familiar e gestação na 
adolescência; promover espaços 
reflexivos e de troca 
relacionadas à prevenção de 
acidentes e primeiros socorros 
em situações de emergências, 
para o público adulto, ações de 
rastreamento em locais de 
trabalho através de parcerias 
com as Empresas. As atividades 
serão desenvolvidas em três 
turnos por semana em horários 
a combinar com os Locais 
parceiros do Projeto, as 
consultas serão agendadas de 
segunda a sexta-feira no 
consultório de enfermagem nos 
três turnos de atendimento, do 
período de março a novembro 
de 2015. 

1048- MANDANDO BEM 
NO ENEM 

 RAMON DOS 
SANTOS 
LUMMERTZ 

ANÁLISE E 
DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 

Este aplicativo é um jogo para 
auxiliar os alunos a estudarem 
para o Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM). O usuário 
poderá acessar o jogo em 
Smartphones, Tablets e no seu 
computador pessoal. Você tem a 
opção de escolher o tema das 
perguntas (Matemática, 
Português, etc.), escolher o grau 
de dificuldade e a quantidade de 
questões para responder. Ao 
final do jogo serão apresentadas 
a sua pontuação e as 
alternativas corretas e erradas 
que você respondeu, 
juntamente com um ranking 
geral de melhores pontuações. 

 

 


