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EDITAL/UFU/PROEXC/ N° 84/2017 

ANEXO I 

PLANO DE TRABALHO∕ ATIVIDADES DO BOLSISTA DE EXTENSÃO 

 

INTRODUÇÃO: 

A adolescência é compreendida como um período de profundas transformações físicas e 

emocionais relacionadas diretamente ao contexto familiar e social, político, econômico e cultural 

em que estão inseridos esses jovens, contexto determinante na passagem para a vida adulta. 

Especificamente para as mulheres, a sociedade machista e conservadora reproduz e reforça a 

diferenciação do início das atividades sexuais em relação aos meninos, sendo considerado tabu 

falar a respeitos de atividades sexuais, o que pode impedir ou dificultar o acesso a informações, 

atrapalhando o fluxo e aproveitamento sobre o assunto por preconceitos e questões morais 

impostas pela sociedade em geral. No tocante aos direitos sexuais, abrangem a liberdade de escolha 

do (a) parceiro (a) sexual, de uma vivência da sexualidade com respeito ao próprio corpo e do (a) 

parceiro (a), sem discriminação, imposição ou violência; sem culpa, medo ou vergonha. Já o direito 

reprodutivo refere-se aos filhos e tudo aquilo que envolve a reprodução, isto é, também às 

consequências de não se não praticar o sexo seguro. Dentre as possibilidades de atendimento às 

necessidades e direitos que permitam o desenvolvimento integral e saudável da juventude e 

mulheres na gestação, encontram-se as políticas públicas constitutivas da Seguridade Social, saúde, 

previdência e assistência social. 

 

JUSTIFICATIVA: 

Com a ocorrência da gravidez e considerando-se a importância de uma gestação saudável, o que 

compreende acesso a serviços e orientações qualificados, pretende-se dar continuidade ao Projeto, 

Juventude saudável: escuta ativa e cidadã na aquisição e socialização do conhecimento, 

desenvolvido no ano 2016 e atendeu adolescentes e mulheres usuárias da política de assistência 

social inscritas no grupo de gestantes no Centro de Referência da Assistência Municipal (CRAS 

Brasil), Ituiutaba-MG, com abordagem em temáticas como: direitos; autonomia, cidadania e 

participação; violência contra a mulher; acesso e permanência na educação; trabalho; direitos 

sexuais e reprodutivos; prevenção de doenças, de gravidez indesejada. 
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OBJETIVOS: 

GERAL 

Realizar ações que contribuam para a socialização do conhecimento, favorecendo a apropriação de 

uma postura cidadã e participativa por mulheres e jovens grávidas. 

ESPECÍFICOS 

 Dialogar com mulheres e jovens grávidas sobre seus direitos, autonomia, inserção e 

participação cidadã. 

 Desenvolver atividades que possibilitem a construção do conhecimento e de material 

educativo pelas usuárias atendidas, material a ser socializado nos espaços sociais. 

 Possibilitar a reflexão e a construção do conhecimento, de forma a desenvolver a pesquisa 

científica e a aproximação universidade-sociedade. 

 Contribuir para o fortalecimento de ações intersetoriais, na perspectiva de integralidade do 

atendimento prestado aos usuários dos serviços. 

 

PERFIL DO BOLSISTA: disponibilidade de horário e familiaridade com o tema. 

 

 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: estudo da temática; preparação, execução e 

avaliação das atividades previstas no Projeto; produção teórica acerca da temática e participação 

em eventos científicos.  

 

 

CONTRIBUIÇÃO DA BOLSA PARA O (A) ALUNO (A) 

A oportunidade de participar da extensão favorece o crescimento profissional e pessoal do bolsista, 

assim como a realização de atividades em equipe e o conhecimento mais aproximado da realidade 

local na qual se insere os usuários dos serviços prestados. 
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AVALIAÇÃO: 

A avaliação do bolsista será feita no decorrer da realização das atividades propostas. Para tanto, 

serão utilizadas fichas de avaliação e observações realizadas por alunos e pelos coordenadores do 

Programa, Projetos e subprojetos. 

 

 

 

 

Uberlândia, 25 de setembro de 2017. 
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