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O presente projeto representa uma atividade de extensão que visa gerar um contato maior 

dos estudantes com a sociedade, a fim de promover a formação de um profissional humano, 

através do exercício da cidadania. Por meio dele, os alunos terão contato com experiências 

até então não vivenciadas, passando a conhecer melhor a realidade que os cerca e tendo a 

possibilidade de tornarem-se multiplicadores de conhecimentos. As atividades 

desenvolvidas deverão contribuir para a prevenção de doenças, a promoção da saúde e a 

elevação da auto-estima dos internos da instituição. As atividades desenvolvidas são: a 

estimulação pelo hábito da leitura, possibilitando crianças, adolescentes e adultos 

aumentarem seus conhecimentos, expandirem seus horizontes e terem um contato mais 

íntimo com diversos tipos de literaturas; Promoção de palestras educativas sobre noções 

básicas de higiene individual e coletiva, nesta serão abordados os diferentes aspectos 

relacionados às medidas corretas de higiene pessoal e coletiva, além de orientar quanto ao 

uso racional de medicamentos e a educação sexual; Reforço a auto-estima, onde serão 

realizadas atividades que estimulem os internos, como: dinâmicas de grupo, brincadeiras e 

jogos, que incentivem as relações interpessoais.Além destas atividades, tem-se também: 

Promoção de campanhas para arrecadação de material de higiene pessoal, material escolar, 

alimentos, livros e brinquedos; Promoção da socialização por meio da utilização de uma 

Brinquedoteca, contando com a presença de livros e revistas infantis e outros materiais que 

despertem o interesse pelos estudos associando a isso um momento de lazer, como jogos 

que estimulem o raciocínio lógico, incluindo xadrez, dama, quebra-cabeças, etc. As 

atividades já foram iniciadas, permitindo que o grupo PET/UFC – Farmácia já pudesse 

observar o interesse dos internos em interagir com o mesmo. 
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