
  

PREVENÇÃO AO TRAUMA RELACIONADO AO ÁLCOOL NA JUVENTUDE 

Prof. Extensionista da PUC-Campinas: José Gonzaga Teixeira de Camargo 

josegonzaga@puc-campinas.edu.br  

 

Alunos Voluntários da Extensão: Camila Raposo, Fernanda Ferreira, Giovanna Bertazzolla 

Gracitelli, Isabella Leme Silva, Isabella Wonsik Cano, Laura de Godoi Veiga, Lauro Igor Silva, 

Lívia da Costa Franco, Lívia Matos Teixeira de Camargo, Lucas Rosasco Mazzini, Marina de 

Toledo Serra Bittar, Nicole Goldenberg Levy, Sofia Bazi Vaggione e Thais Fernandes Buqui.  

 

Resumo:  

A proposta inicial de Plano de Trabalho de Extensão se alicerça no fato de que o grande 

número de acidentes automobilísticos poderia ser evitado com escolhas seguras mediadas por 

conhecimentos adquiridos pela Educação. Os objetivos eram desenvolver atividades 

educativas com alunos do 2o e 3o anos do Ensino Médio de Escolas Públicas e Privadas, além 

dos filhos de Policiais Militares com idades entre 16 a 20 anos, e assim contribuir para a 

redução dos índices de acidentes de trânsito na Região Metropolitana de Campinas. Ao lado 

disso, contribuir para o cumprimento da Missão da PUC-Campinas, na formação integral da 

pessoa humana e na construção de uma sociedade justa e solidária. Seriam feitas visitas 

destes alunos às enfermarias do Hospital da PUC-Campinas, aliadas a discussões interativas 

preparadas sobre o tema pelo Docente Extensionista e pelos parceiros (EMDEC E SAMU). Os 

alunos responderiam questionários que seriam objeto de análise e avaliação do Projeto pelo 

Docente Extensionista. 

Tendo em vista a pandemia de COVID-19 em 2020, para dar seguimento ao Projeto de 

Extensão uma releitura foi necessária. Assim, os Alunos Extensionistas produziram material em 

vídeo, direcionado à Comunidade portadora de deficiências auditivas, em LIBRAS, com 

recomendações de proteção individual e coletiva para evitar a contaminação viral. Além disso, 

foi elaborada uma cartilha sobre direção consciente e os riscos de dirigir embriagado, visando à 

educação no trânsito para jovens. Somado a isso, recolheram-se relatos de indivíduos que 

foram vítimas ou provocadores de acidentes envolvendo condutores embriagados, com os 

quais foi elaborado um livreto para ser futuramente distribuído ao público jovem. O objetivo 

principal é aproximar as histórias de trauma aos jovens e tornar os acidentes mais palpáveis, 

desmistificando a ideia de que tragédias só acontecem com terceiros. Com isso, cria-se rosto 

para cada um dos relatos, que consequentemente saem de uma esfera distante.  
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PROMOÇÃO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS EM POPULAÇÃO DE PORTADORES DA 

SÍNDROME DE DOWN PARA PREVENÇÃO DE DOENÇA CARDIOVASCULAR 

Prof. Extensionista da PUC-Campinas: José F. K. Saraiva 

saraiva@puc-campinas.edu.br 

 

Alunos Voluntários da Extensão: Allan Naoki Toma, Ana Karina U. Di Leo, Beatriz Gomes de 

Souza,  Bruna Faustino Correia,  Bruna Rosolen Suzuki,  Celina Tamires Chaves da Silva,  

Danielle Alves Rodrigues - Terapia Ocupacional,  Isabela Togni Trezza Lopes,  Jaqueline Leite,  

Julia Abend Bardagi,  Lucas Macedo Pereira Lima,  Marcela Gomes de Carvalho Mayeiro,   

Maria Fernanda Rosa Dezan,  Mariana Vieira Soldá,  Natalia Rezende Baraldi,  Paula Rocha, 

Thaís Fortes Osório Bustamante,  Victória Boin Aguiar e Yasmin Gagliotti Scripnic.  

Resumo:  

A prevenção de doença cardiovascular é assunto de maior relevância em população com 

Síndrome de Down devido seu envelhecimento e o número de fatores de risco aos quais estão 

expostos. Em que pese a importância deste tema, com a Pandemia de COVID-19 e a inclusão 

desses jovens como Grupo de Risco para complicações da doença (visto obesidade e 

deficiências imunológicas), ao entender do Grupo de Extensão, prevenir esse contágio era uma 

ação prioritária. Uma vez não identificada campanha com metodologia coerente para atingir as 

pessoas com deficiência intelectual, capacitar estes jovens para entender as novas demandas 

comportamentais se fez necessário. Portanto, de abril a junho de 2020, elaborou-se uma 

animação narrada e propôs-se a participação voluntária dos espectadores Down na campanha. 

Cinco vídeos estrelados por esses transmitiu o conhecimento aprendido na animação, garantiu 

o protagonismo e a valorização de suas capacidades. Produziu-se uma cartilha de orientação 

para atender demandas do núcleo de convivência e um vídeo com as principais orientações.  

No segundo semestre, retomou-se o projeto original com intervenções remotas que 

promoveram a alimentação saudável, a prática de atividades físicas e hábitos saudáveis. 

Oficinas quinzenais propostas conciliaram abordagens para a redução do risco cardiovascular 

às necessidades da Instituição ou de seus usuários. Um folder foi desenvolvido para utilização 

como lista de bons hábitos diários. E três cartilhas foram confeccionadas para aqueles que 

lidam com crianças, adolescentes e adultos Down, tratando de suas particularidades e 

propondo a reflexão sobre cada etapa da vida e seus desafios.  

Outras iniciativas aconteceram para arrecadação de fundos à Instituição, além de uma parceria 

com a Turma da Mônica para interpretação da cartilha sobre COVID-19.  
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PROJETO GIRASSÓIS: APOIANDO COMUNIDADES NA PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL 

E PREVENÇÃO DO COMPORTAMENTO SUICIDA 

Profa. Extensionista da PUC-Campinas: Tatiana Slonczewski 
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Bogaz Braga, Murilo Lindman Henrique, Maísa Pinheiro de Almeida Veríssimo, Juliana do 

Nascimento Vital, Isabel Grillo Queiroz, Ana Beatriz Cavicchia, Ana Carolina Praxedes da Silva, 

Thais de Santis Soto Medrano, Marina de Carvalho Dias Baptista, Arantxa Stipo Sforcini, Hellen 

Ferreira de Oliveira, Marcela Blasi Machado de Moraes e Analissa Tórtola Garcia Simão. 

 

Resumo: 

O Projeto desenvolve Ações de Extensão Universitária para promoção da saúde em contexto 

de uma Escola Estadual e de uma Paróquia, ambas em regiões socioeconomicamente 

vulneráveis do município de Campinas.  

Em 2020, as atividades do Projeto foram presenciais até meados de março, quando a 

Pandemia da Covid-19 se iniciou, levando à necessidade de adaptação das ações para meio 

remoto. Atingiram públicos de diferentes faixas etárias as seguintes ações desenvolvidas: 

elaboração de material informativo; rodas de conversas com famílias em três das cinco 

Comunidades que compõem a Paróquia; treinamento sentinela em prevenção de suicídio para 

Professores da Escola Estadual e para Alunos e Professores do Grupo de Vivência 

Cooperativa e Solidária da PUC-Campinas; participação no show de talentos da Comunidade, 

por ocasião da Celebração do mês da Sagrada Família; e Evento on-line de prevenção de 

suicídio na Campanha Setembro Amarelo, organizado em conjunto com a PROEXT, além de 

podcasts e entrevistas. O público atingido pelas ações do Projeto está estimado em 

aproximadamente 500 pessoas, de forma direta, e 450 pessoas, de forma indireta, sem contar 

a audiência do podcast, webinário, vídeos e entrevistas. Ao final de 2020, está sendo realizado 

o planejamento das ações junto às Comunidades, para desenvolvimento das estratégias 

voltadas ao público de crianças e adolescentes, considerando a devida anuência dos 

responsáveis. 
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