
 
Resolução nº 16/2015 

 
 

 
“Aprova o Projeto de Extensão Florescer da Vida do  

Curso de Psicologia da Faculdade Campo Real” 

 
 

 
 
 O Diretor Geral da Faculdade Campo Real, mantida pela UB Campo Real 
Educacional S.A, no uso de suas atribuições legais 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Aprova o Projeto de Extensão Florescer da Vida da Faculdade Campo Real, com o 
objetivo de atender a demanda de usuários que necessitam de acolhimento 
psicológico, através da metodologia de grupos operativos.  
 
CARACTERÍSTICAS DO PROJETO 

Para a psicologia, o grupo é como um laboratório onde se forjam os elementos de 

construção social. Desde que nascemos estamos imersos em algum tipo de grupo, 

começando pelo grupo familiar. Assim, os grupos seriam estruturas intermediárias 

entre indivíduos e sociedade, como um espaço de trocas e construções 

psicológicas e sociais. O projeto de Extensão Florescer da Vida compreende que 

o grupo e a musicalização fazem auxiliam as crianças na articulação entre o 

psicológico e social. 

 
REQUISITOS A SEREM PREENCHIDOS PELOS PARTICIPANTES  
Dos Usuários 
 Os usuários que queiram participar do projeto, necessitam realizar uma Triagem 
Social na Escola onde frequentam. Após triagem, o escolar é encaminhado ao 
atendimento após assinatura do termo de compromisso por seu responsável. 
 
 

 
 Coordenador:  
Professora Maira Thatiane Campos 
 
 
 
Faculdade Campo Real, aos 14 do mês de outubro de dois mil e quinze. 

 
 
 
 
 
 
 
 

EDSON AIRES DA SILVA 
Diretor Geral 

 
 
 



 

          

PROPOSTA DE PROJETO DE EXTENSÃO  

 

I. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1. Nome do projeto: Florescer do Ser Humano 

1.2 Órgão executor: Faculdade Campo Real - RealClin 

1.3. Coordenadores:  

1.3.1. Altair Justus Neto da Coordenação da RealClin, Maria Elda Garrido da Coordenação do 

curso de Psicologia, Juliano Monteiro da Coordenação de Arquitetura e Urbanismo e Mateus 

Cassol Tagliani da Coordenação de Engenharia Agronômica. 

1.3.2. Acadêmicos: Jully Annye Gallo Lacerda, do 4º ano de Psicologia e Fernanda de Cassia 

Daneluti Gasparetto, do 3º ano de Psicologia 

1.3.3. Acadêmicos Coordenadores Adjuntos: Camilla Ribeiro, do 5º ano de Psicologia e 

Alexandre José Silva, do 2º ano de Psicologia 

1.4. Local de realização: RealClin 

1.5. Justificativa: 

A Clínica RealClin possui uma área onde é possível desenvolver o paisagismo com a finalidade 

de melhorar sua imagem, transformando-a em um jardim, como um lugar acolhedor, para a 

utilização dos acadêmicos e funcionários da Campo Real e dos participantes do projeto e dos 

demais beneficiários da Clínica. A importância do jardim está tanto em sua beleza, quanto na 

harmonia, no acolhimento e no bem-estar que pode proporcionar às pessoas que estiverem em 

contato com o jardim.  

O aprendizado a partir do contato direto com as plantas pode ser benéfico, trazendo confiança, 

desenvolvendo outras habilidades não trabalhadas em sala de aula, assim como podem ser 

trabalhados princípios, valores, e emoções em relação à vida.  

Possui como objetivo acadêmico a produção interdisciplinar de conhecimentos com vistas à 

iniciação científica, contando com participação de dez acadêmicos voluntários de Psicologia 

definidos por processo seletivo como monitores, e colaboradores da Fazenda Experimental de 

Engenharia Agronômica para os cuidados devidos com o solo. Numa etapa futura, para a 

continuidade do projeto, serão integrados acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo para 

a manutenção e desenvolvimento do paisagismo. O projeto continuará por tempo indeterminado, 

tendo sempre quatro acadêmicos coordenadores do projeto, a partir do segundo ano da 

Psicologia. À medida que o projeto for desenvolvido, outros cursos da instituição poderão 

participar do projeto, assim como seu público-alvo poderá ser alterado a cada semestre.  

 

1.6. Objetivos do projeto: 



 

Objetivo geral: Desenvolver atividade pedagógica interdisciplinar no manejo de flores, 

aproximando áreas do conhecimento com vistas ao bem-estar do público-alvo da RealClin, e à 

aprendizagem de funções/habilidades motoras,  cognitivas e emocionais na compreensão do 

ciclo da vida humana. 

 

Objetivos específicos:  

- Criar um jardim de flores e plantas em geral na RealClin; 

- Cultivar e cuidar do jardim da RealClin; 

- Desenvolver atividades pedagógicas envolvendo o cultivo de todo o jardim, desde a plantação, 

cuidado e o remanejamento das flores; 

- Trabalhar o aprendizado cognitivo por meio de atividades sobre cores primárias, matemática e 

biologia; 

- Trabalhar o “nascer, crescer, florescer e morrer”, fazendo analogias com o ciclo da vida 

humana. 

 

II. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO 

2.1 Carga horária total: 20 horas 

2.2 Público-alvo: Crianças com dificuldade de aprendizagem encaminhadas à RealClin 

2.3 Periodicidade: Toda sexta-feira de manhã, das 9 h às 11 h, com exceção de feriado. 

2.4 Período de funcionamento: Durante o calendário acadêmico 

2.5 Número de vagas: 10 

2.6 Taxa de inscrição: Nenhuma 

2.7 Sistema de avaliação: A ser definido 

2.8 Cronograma de atividades:  

 

Data                         Hora  Atividade 

05/05(quinta-feira)     17 h às 19 h Reunião com monitores para repassar 
informações 

06/05(sexta-feira)     09 h às 11 h Início das atividades. Dinâmica para 
apresentação e demonstração de 
regras 

13/05(sexta-feira)     09 h às 11 h Dia de plantar flores, trabalhando com 

as cores primárias 

20/05(sexta-feira)     09 h às 11 h Decoração de vasos e continuação da 

jardinagem 

25/05(quarta-feira)    09 h às 11 h Retrato Cego (Oficina de dinâmica de 

grupos Volume III) 

03/06(sexta-feira)      09 h às 11 h Desabrochando (Jogos dinâmicas e 

vivências grupais) 



 

10/06(sexta-feira)      09 h às 11 h Trabalho com guache, desenhos de 

flores. 

17/06(sexta-feira)      09 h às 11 h Dinâmica Critico, elogio(Jogos 

dinâmicas e vivências grupais) e 

feedback. 

24/06(sexta-feira)     09 h às 11 h Final das atividades. Dinâmica te 

ofereço uma flor. (Jogos dinâmicas e 

vivências grupais) 

24/06(sexta-feira)    14 h às 16 h Reunião com monitores, feedback e 

confraternização 

Dinâmicas reservas:  O livro que o chefe mandou (Oficina de 

dinâmica de grupos Volume I) 

 O embrulho (Oficina de dinâmica de 

grupos Volume I) 

 Dinâmica “O feitiço vira contra o 

feiticeiro” (Oficina de dinâmica de 

grupos Volume III) 

 Oficina dos defeitos/loja das virtudes 

(Oficina de dinâmica de grupos Volume 

III) 

 

III. IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR COORDENADOR 

3.1 Nome: Derick Sulivan Laureano 

3.2 Maior titulação: Graduação pela Faculdade Campo Real 

3.3 Curso: Psicologia 

3.4: Carga horária solicitada: 20 horas 

  

IV. ORÇAMENTO 

4.1 Receitas 

Descrição Valor 

  

Total das receitas  R$ 

 

4.2 Despesas 

Descrição Valor 

  

Total das receitas  R$ 

 



 

V. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 

 

 

  Termos em que, requer a aprovação do presente projeto. 

 

  Guarapuava, __, __________, ____. 

 

 

ASSINATURA DO PROFESSOR 

 

 


