Programação alusiva à
5º SEMANA ULBRA DE ACESSIBILIDADE
Tema da edição 2018:
EDUCAR-SE PARA UM MUNDO ACESSÍVEL
Período 21 até 26 de maio de 2018
Cursos
Proponentes

Atividade (breve descrição:
nome, objetivos, público-alvo)

Local

Horário

Biomedicina

Acessibilidade: a importância do
controle da pressão arterial e os níveis
de glicose adequados
- Explicação sobre a hipertensão
arterial e o diabetes (causas,
sintomas, diagnóstico,
tratamento, complicações e
prevenção);
- Aferição da pressão arterial na
população presente;
- Oferecimento para realização do
teste rápido de glicose, sendo
realizado em um dia agendado
(necessidade de jejum).

No térreo
da IES
entre o
bloco B e C

19h às 22h

21/5/2018

Medicina
Veterinária

Sensibilização quanto à acessibilidade no
Hospital Veterinário CEULJI/Ulbra
Um grupo voluntário de 10 alunos do curso
de Medicina Veterinária será levado ao
Hospital Veterinário CEULJI/Ulbra para
vivenciarem e diagnosticarem limitações
quanto à acessibilidade na estrutura física e
funcional do local e, a partir disto, proporem
medidas corretivas baseadas em sua
percepção sobre o tema. Após, o grupo
apresentará suas percepções e propostas a
todos os demais alunos do curso.

Hospital
Veterinário
CEULJI/Ulbr
a e salas de
aula do
curso de
Medicina
Veterinária

22/5/2018

Biomedicina

Acessibilidade: a importância do
controle da pressão arterial e aos níveis
de glicose adequado

No térreo
da IES
entre o

Data

21/5/2018

9h às 12h

19h às 22h

-

Explicação sobre a hipertensão
arterial e o diabetes (causas,
sintomas, diagnóstico,
tratamento, complicações e
prevenção);
- Aferição da pressão arterial na
população presente;
- Oferecimento para realização do
teste rápido de glicose, sendo
realizada em um dia agendado
(necessidade de jejum).

22/5/2018

23/5/2018

bloco B e C

Medicina
Veterinária

Sensibilização quanto à acessibilidade no
Hospital Veterinário CEULJI/Ulbra
Um grupo voluntário de 10 alunos do curso
de Medicina Veterinária será levado ao
Hospital Veterinário CEULJI/Ulbra para
vivenciarem e diagnosticarem limitações
quanto à acessibilidade na estrutura física e
funcional do local e, a partir disto, proporem
medidas corretivas baseadas em sua
percepção sobre o tema. Após, o grupo
apresentará suas percepções e propostas a
todos os demais alunos do curso.

Hospital
Veterinário
CEULJI/Ulbr
a e salas de
aula do
curso de
Medicina
Veterinária

Direito

Imposto Zero
A ação faz parte de uma atividade da
disciplina de Direito Tributário, que visa:
- conscientizar a população sobre a alta
carga tributária que incide sobre
produtos e serviços.
Serão comercializados produtos de
diversos seguimentos, como: Alimentos;
Vestuário; Utensílios domésticos;
Cosméticos; Acessórios; Materiais
Escolares.
A iniciativa também tem o objetivo de
chamar a atenção dos acadêmicos sobre
os impostos e contribuições incidentes
sobre os produtos comercializados.
Importante ressaltar que toda verba
arrecada será destinada para Instituição
de caridade

Dependênc
ias do
CEULJI/Ulb
ra
(Entre
blocos B e
C)

14h às 17h

19h

23/5/2018

23/5/2018

24/5/2018

24/5/2018

24/5/2018

24/5/2018

Educação Física

Exibição do filme Um sonho Possível
A atividade envolverá todos os acadêmicos
do curso. Haverá uma curta fala inicial e em
seguida será exibido o filme, que trata da
acessibilidade social através do esporte. Após
o filme, os alunos serão orientados a fazerem
uma reflexão e a transcrever para o papel

Mini B

19h

Serviço Social

Encenação Acadêmica: Respeito às
diferenças
Os(as) acadêmicos(as) da disciplina de Ética
em Serviço Social juntamente com a
coordenação de curso e Professora da
disciplina, Rafaela Maia Gomes, irão
organizar uma apresentação que chame a
atenção em relação ao respeito às diferenças

Saguão do
Prédio C

20h20min

Educação Física

Pratica de Atividade Física na Educação
Infantil
Proporcionar a prática de atividades físicas
orientadas para alunos de 3 a 5 anos que não
têm um profissional de Educação Física

CEMEI
Nosso Lar

7h

Direito

Debate com o tema Importância do
Acesso à Educação Infantil de 0 a 6 anos,
alicerçado nas teorias do
desenvolvimento humano já estudadas
As crianças precisam de orientação e
cuidados de educação e saúde de
maneira primordial durante a primeira
infância.
As famílias precisam de suporte do
Estado e das Empresas para garantir que
essa necessidade de seus filhos de 0 a 6
anos seja satisfeita devido a que os
adultos devem ausentar-se do lar para
cumprir com horas de trabalho ou estudo
a fim de que o Desenvolvimento dos pais
seja alcançado.

Turmas de
Psicologia
Jurídica
Tarde e
noite

14h
e
19h

Serviço Social

Música A Rosa de Hiroshima – Diversidade e
diferenças
Os alunos da disciplina de Fundamentos
Teóricos Metodológicos do Serviço Social
com a professora Rafaela Maia e a
coordenadora do curso Dulce Teresinha
Heineck irão organizar uma apresentação no
espaço Todo artista.

Saguão do
Prédio C

20h20min

Serviço Social

Principais normas de acessibilidade para a
terceira idade.
Realizar atividade em relação à acessibilidade
para e com os idosos do projeto de extensão
Ulbrati.

Sala 5 C

15h – 16h

24/5/2018

24/5/2018

26/5/2018

21 a
25/5/2018

Enfermagem
Fisioterapia
Farmácia

Farmácia

Ciências Contábeis
Administração

Arquitetura e
Urbanismo

Promoção à saúde e bem-estar dos idosos
Serão realizadas, no Lar do Idoso Aurélio
Bernardi, por alguns acadêmicos de
Fisioterapia, sob a supervisão do professor
Leonardo Figueiredo, atividades de promoção
à saúde e bem-estar para os idosos
institucionalizados.
Esta atividade será em parceria com o curso
de Enfermagem, sob a supervisão das
Professoras Hosana Nolasco dos Santos Alves
e Francieli Carniel.
Atividade Cultural
Os acadêmicos que compõem a banda
Manipuladores da Canção se apresentarão no
lar do idoso .
Visita ao Lar do Idoso com os acadêmicos do
curso

A ação faz parte de uma atividade da
disciplina de Tópicos Especiais e Ética da
Profissão Contábil
Exposição de trabalhos realizados na
instituição por acadêmicos e colaboradores.
Debate com os alunos do curso de
Arquitetura e Urbanismo sobre a inclusão
social, educacional, arquitetônica, digital e
análise das intervenções realizadas

Lar do Idoso
Aurélio
Bernardi

14h

Lar do Idoso

14h

Casa Lar do
Idoso

9h

EMAU –
Escritório
Modelo de
Arquitetura
e
Urbanismo

14h às 17h

