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VISUALIZAÇÃO DA AÇÃO DE EXTENSÃO

 
DADOS DA AÇÃO DE EXTENSÃO

Código: PJxxx-2019

Título: Terapias alternativas como métodos de reinserção social de dependentes
químicos

Ano: 2019
Período de Realização: 01/08/2019 a 31/07/2020
Tipo: PROJETO
Situação: AGUARDANDO APROVAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS
Município de Realização:
Espaço de Realização:
Abrangência: Regional
Público Alvo Interno: Docentes; Técnicos administrativos e aluno de graduação
Público Alvo Externo: Residentes do Centro de recuperação Nova Esperança (CERENE)
Unidade Proponente: RIO DO SUL - COORD GERAL DE ENSINO / CAMP/RSUL
Unidade Orçamentária: -
Outras Unidades
Envolvidas:
Área Principal: MULTIDISCIPLINAR
Área do CNPq: Ciências Sociais Aplicadas

Fonte de Financiamento: FINANCIAMENTO INTERNO (Campus Rio do Sul - 09/2019 Projetos para Bolsas de
Extensão-2019/2020)

Renovação: NÃO
Nº Bolsas Solicitadas: 1
Nº Bolsas Concedidas: 0
Nº Discentes Envolvidos: 1
Faz parte de Programa de
Extensão: NÃO

Grupo Permanente de Arte
e Cultura: NÃO

Público Estimado: 88 pessoas
Público Real Atendido: Não informado
Tipo de Cadastro: SUBMISSÃO DE NOVA PROPOSTA

Contato
Coordenação: RENATA BONGIOLO MAGENIS
E-mail:
Telefone:

Detalhes da Ação
Resumo do Produto:

 O presente projeto busca auxiliar no processo de ressocialização de dependentes químicos através de terapias
alternativas como meio de superar preconceitos e desafios sociais encontrados pelo dependente na reintegração
com o contexto social. Para isso serão oferecidas oficinas de cultivo hortícola/frutífero, plantas medicinais,
processamento de alimentos e palestras sobre saúde da mulher e mercado de trabalho. O projeto será
desenvolvido por servidores e estudantes do Instituto Federal Catarinense (IFC) Campus Rio do Sul no Centro
de Recuperação Nova Esperança (CERENE) do município de Ituporanga, SC.
Palavras-Chave:

 ressocialização, oficinas de aprendizagem, dependentes químicos
Justificativa: 

 A dependência química está cada vez sendo mais estudada e discutida, uma vez que o uso abusivo de
substâncias químicas por longos períodos se tornou um grave problema social e de saúde pública em nossa
sociedade, pois além de causar sérios danos para a saúde do usuário, acaba ocasionando uma série de
problemas sociais. As terapias alternativas servem como uma opção para complementar o tratamento realizado
com base em medicamentos. Visam auxiliar os dependentes a entrarem em equilíbrio mental e emocional
melhorando a qualidade de vida e aumentando as chances de reinserção dessas pessoas no contexto social. O
cultivo de hortaliças, mudas e frutíferas mostra-se como uma ferramenta utilizada, em conjunto com os
medicamentos, para o tratamento de dependentes químicos. Sua produção necessita de cuidados diários. Tais
cuidados podem ser realizados por dependentes que estão passando pelo processo de reabilitação do bem-estar
mental. Acadêmicos da área agropecuária podem auxiliar neste processo, através de projetos nesta área,
interagido com a comunidade necessitada fornecendo seus conhecimentos para promover a recuperação dos
mesmos. Outras formas de terapia que se mostram eficientes no tratamento de dependentes químicos podem
se dar pelo uso de palestras de conscientização, mercado de trabalho e a respeito da saúde aliado com a
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produção de plantas medicinais. Além das alternativas citadas anteriormente as atividades que trabalham com
a alimentação apresentam alta eficiência no processo de recuperação de dependentes químicos. O ato de comer
e a preparação dos alimentos fornecem ao indivíduo segurança para desempenhar outros papéis, além de servir
de modelo para distinguir o eu do outro. Dessa forma, o ato de comer pode ser considerado uma atividade
humana central não só por sua frequência e importância, mas também porque cedo se torna a esfera na qual é
permitido ao indivíduo fazer alguma escolha e, consequentemente, afirmar sua individualidade (COLLAÇO,
2003). Nesse contexto sabe-se que a terapia ocupacional, de vários tipos, para dependentes químicos auxilia
durante o tratamento. As atividades desenvolvidas servem como uma forma de terapia ocupacional, mas
também como uma opção de emprego após o final do tratamento. O Centro de Recuperação Nova Esperança -
CERENE situado em Ituporanga-SC, atua desde 1989, no atendimento para reabilitação de dependentes
químicos (álcool e outras drogas), a partir da visão de ser humano integral. Os programas de atendimento
oferecidos têm como foco as mudanças comportamentais e a qualidade de vida dos dependentes e seus
familiares.
Resumo: 

 O presente projeto busca auxiliar no processo de ressocialização de dependentes químicos através de terapias
alternativas como meio de superar preconceitos e desafios sociais encontrados pelo dependente na reintegração
com o contexto social. Para isso serão oferecidas oficinas de cultivo hortícola/frutífero, plantas medicinais,
processamento de alimentos e palestras sobre saúde da mulher e mercado de trabalho. O projeto será
desenvolvido por servidores e estudantes do Instituto Federal Catarinense (IFC) Campus Rio do Sul no Centro
de Recuperação Nova Esperança (CERENE) do município de Ituporanga, SC.
Palavras-Chave:

 ressocialização, oficinas de aprendizagem, dependentes químicos
Metodologia: 

 As atividades do projeto ocorrerão por meio da integração entre os voluntários do Instituto Federal Catarinense
Campus Rio do Sul e o Centro de Recuperações Nova Esperança – CERENE, que fica localizado no município de
Ituporanga, SC, e presta auxílio a mulheres em processo de recuperação de dependência química. O projeto
será realizado por meio de acompanhamentos semanais, tendo suas atividades realizadas na horta, pomar e na
cozinha do centro de recuperação, e tais atividades servirão como tratamento terapêutico para cerca de 80
mulheres dependentes que fazem tratamento no CERENE. O manejo a ser realizado se caracteriza pela
manutenção de uma horta e pomar de pequeno porte, com as atividades de capina, plantio, irrigação, podas e
colheita. A produção será obtida com o uso mínimo de produtos químicos, focando em uma produção orgânica
que servirá como melhoria para a alimentação das pacientes. O excedente da produção poderá ser
comercializado ou doado para instituições da região de Ituporanga, SC. Também serão realizadas oficinas de
processamento de alimentos, além disso serão realizadas palestras que irão conscientizar sobre cuidados na
saúde e prevenção de doenças, recolocação no mercado de trabalho e outras de interesse das dependentes
químicas, e tais atividades serão acompanhadas por alunos do curso de agronomia e servidores voluntários,
participantes do projeto. Para fornecer o conhecimento necessário antes da execução das atividades, serão
realizadas oficinas com o intuito de aumentar o conhecimento das pacientes, com respeito a implantação de
hortas e manejo de plantas frutíferas. Na parte de processamento de alimentos serão abordados assuntos
reativos ao beneficiamento de verduras e frutas, processamento de alimentos como biscoitos, geleias e
compotas. Os resultados serão avaliados semestralmente por meio de questionários e entrevistas individuais,
feitos por assistente social, que visa analisar a contribuição qualitativa do projeto para a reinserção das
pacientes.
Referências: 

 ALVES, C. O.; RODRIGUES, R. P.; DITTZ, E. S. Oficina de Culinária: resgate da cotidianidade das mães
acompanhantes de recém-nascidos de uma unidade de terapia intensiva neonatal. Revista Mineira de
Enfermagem 12.1, p. 127-130, 2008. COLLAÇO JHL. Um olhar antropológico sobre o hábito de comer fora. São
Paulo: Campos; 2003. p.171-94. FREITAS, H.R; GONCASVES-GERVASIO, R. C. R. ; MARINHO, C. M. ;
FONSECA, A. S. S. ; QUIRINO, A. K. R. ; XAVIER, K. M. ; NASCIMENTO, P. V. P. . Horta Escolar Agroecológica
como Instrumento de Educação Ambiental e Alimentar na Creche Municipal Dr. Washington Barros -
Petrolina/PE. Extramuros, v. 1, p. 155 2013. LOPES, M.M.F. A inserção das pessoas com transtorno mental do
Centro de Atenção Psicossocial de Rio das Ostras no mercado de trabalho. Disponível em:
http://www.puro.uff.br/tcc/2012-2/Magdalia%20Maria%20Ferreira%20Lopes.pdf. Acesso em 17 abril de 2018.
PRATTA, E. M. M.; SANTOS, M. A. dos. O Processo Saúde-Doença e a Dependência Química: Interfaces e
Evolução. Psicologia: Teoria e Pesquisa, Brasília, v. 25, n. 2, p.203-211, jun. 2009.

Membros da Equipe
Nome Categoria Função Departamento Situação Início Fim
RENATA BONGIOLO
MAGENIS DOCENTE COORDENADOR(A) CGE/RDSUL Ativo

Permanente 01/08/2019 31/07/2020

THISA BARCELLOS
BENFATTO

TÉC ADM EM
EDUCAÇÃO COLABORADOR(A) AMBUL/RSUL Ativo

Permanente 01/08/2019 31/07/2020

HANA CAROLINA
PISA DISCENTE Aluno Bolsista 01/08/2019 31/07/2020

ONILDE
BRUGNEROTTO
MACHADO DA
SILVA

TÉC ADM EM
EDUCAÇÃO COLABORADOR(A) AGRI/RSUL Ativo

Permanente 01/08/2019 31/07/2020

CLAUDIO KESKE DOCENTE COLABORADOR(A) CEXT/RSUL Ativo
Permanente 01/08/2019 31/07/2020

GEISA ISILDA
FERREIRA ESTEVES DOCENTE COLABORADOR(A) CGE/RDSUL Ativo

Permanente 01/08/2019 31/07/2020

EURICO DA PALMA
PITTALUGA NETO

TÉC ADM EM
EDUCAÇÃO COLABORADOR(A) INFR/RSUL Ativo

Permanente 01/08/2019 31/07/2020
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Nome Categoria Função Departamento Situação Início Fim

RAUL BLOCK TÉC ADM EM
EDUCAÇÃO COLABORADOR(A) ZOOI/RSUL Ativo

Permanente 01/08/2019 31/07/2020

Discentes com Planos de Trabalho
Nome Vínculo Situação Início Fim

Discentes não informados
Ações das quais o PROJETO faz parte

Código - Título Tipo
Esta ação não faz parte de outros projetos ou programas de extensão

Objetivos / Resultados Esperados
Objetivos Gerais Quantitativos Qualitativos
Auxiliar no processo de ressocialização de dependentes químicos, ajudando em
sua readaptação ao contexto social, e apoiar a solução de dificuldades e
desafios, através do incentivo ao trabalho em equipe, com técnicas de plantio,
manejo e colheita de hortaliças e frutíferas, palestras no contexto de saúde da
mulher e de incentivo ao mercado de trabalho, além de abordar assuntos como
a higiene e o processamento de alimentos por meio de oficinas.

Cronograma
Descrição das atividades desenvolvidas Período

Orçamento Detalhado
Descrição Valor Unitário Quant. Valor Total
MATERIAL DE CONSUMO

Será necessária a utilização de carro institucional para
deslocamento da equipe até o local do projeto. R$ 40,00 40.0 R$ 1.600,00

SUB-TOTAL (MATERIAL DE CONSUMO) 40.0 R$ 1.600,00

 

Consolidação do Orcamento Solicitado
Descrição PROEX/Campus (Interno) Outros (Externo) Total Rubrica
MATERIAL DE CONSUMO R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 1.600,00

Arquivos
Descrição Arquivo
Terapias alternativas como métodos de reinserção social de dependentes químicos

Orçamento Aprovado
Descrição PROEX/Campus (Interno)
MATERIAL DE CONSUMO R$ 0,00

Lista de departamentos envolvidos na autorização da proposta
Autorização Data Análise Autorizado
RIO DO SUL - COORD GERAL DE ENSINO NÃO ANALISADO
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