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Descrição
A atenção e cuidado ao idoso nas instituições de longa permanência é uma necessidade marcante e nítida na realidade do envelhecimento no

Brasil. Esta modalidade de proteção preenche a lacuna aberta pela impossibilidade da família atender as necessidades de seus idosos, seja

pela falta de condições socioeconômicas, que não permitem manter o idoso no lar junto com a família. Tanto pelas exigências,

incompatibilidades das sociedades atuais no que se refere à organização laboral e da família, e também pela falta de políticas públicas, que

visam apoiar os idosos e seus familiares no cumprimento de seu papel. A ação social desenvolvida pelos alunos do curso de Engenharia Civil

da Univali baseou-se na necessidade de reformar a pintura da instituição, tendo em vista que o Asilo Dom Bosco é considerado um espaço

exclusivo e apropriado para a convivência de idosos. A repaginação da pintura teve como finalidade oportunizar um ambiente de sociabilidade,

a fim de propiciar ao idoso o desenvolvimento de suas potencialidades e consequentemente a melhora na sua qualidade de vida. O objetivo foi

buscar um ambiente acolhedor, que conserve por mínimo que seja a singularidade de cada idoso, priorizando a qualidade de vida, conforto e

tranquilidade para aqueles que residem ou simplesmente visitam o asilo.

Estratégias Utilizadas
Os alunos, acompanhados por professores engenheiros e arquitetos, realizaram visitas ao Asilo Dom Bosco para o reconhecimento do local e

entendimento da importância da realização da ação social no Asilo. Após as visitas e conversas com a Assistente Social, foram definidas as

ações necessárias para a escrita de um projeto para a captação de recursos financeiros, entre elas: memorial fotográfico, medições do

perímetro e cálculo da área a ser reformada, identificações dos pontos críticos e levantamento de orçamento.

Objetivo Geral
A ação teve como objetivo principal oferecer aos idosos e aos demais frequentadores  um ambiente agradável e acolhedor, através da pintura

total do Asilo.

Objetivos Específicos
- Avaliar o local e impacto da ação social; - Realizar o memorial fotográfico para identificação dos pontos críticos; - Fazer medições do

perímetro da fachada do asilo por meio da análise da planta baixa da instituição; - Calcular a área de pintura por meio da análise da planta

baixa da instituição; - Listar materiais necessários para pintura; - Realizar orçamentos; - Escrever o projeto para captação de recurso para

a realização da repaginação.

Resultados Obtidos
A pintura da instituição beneficiou diretamente 80 idosos residentes, bem como os familiares, visitantes e a comunidade em geral.  A

instituição é referência em relação ao serviço prestado no município de Itajaí/SC, priorizando sempre o bem estar do idoso por intermédio de

profissionais capacitados para dar esse suporte.

Impacto Social
A ação social desenvolvida por alunos e professores do curso de Engenharia Civil resultou em projeto enviado aos Excelentíssimos Senhores

Juiz Federal e Juiz Federal Substituto da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Itajaí/SC, obtendo a aprovação e captação de recursos

financeiros para financiar a repaginação/pintura da fachado do Asilo Dom Bosco. Vale ressaltar que as ações desenvolvidas vão ao encontro

das habilidades e competências desejadas ao profissional egresso do curso o qual é apresentado no recorte a seguir: “... comunicar-se

eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; atuar em equipes multidisciplinares; demonstrar iniciativa, consciência profissional,

ética e adaptabilidade em situações-problema na prática social e profissional; avaliar o impacto das atividades de Engenharia Civil no

contexto social e ambiental; avaliar a viabilidade econômica de projetos de Engenharia Civil; expressar atitudes de confiança na sociedade

como sujeito participante, com postura científica, consciência crítica e ética, na busca de qualidade de vida social e cidadania; e assumir

a postura de permanente busca e atualização profissional".
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Inovação pedagógica:

Sustentabilidade socioambiental:

Inovação social:

Inclusão social:

Direitor humanos:

Promoção da saúde:

Preservação de memória:

Preservação do patrimônio histórico:

Desenvolvimento social:

Redução de danos:

Internacionalização:

Empoderamento:

Promoção da educação:

Áreas de Atuação

S

N

N

N

N

N

N

S

S

N

S

N

N

N

N

N

Nº Pessoas beneficiadas diretamente: Nº Pessoas beneficiadas indiretamente:

Qtd. Funcionários envolvidos: Qtd. Alunos envolvidos:

80 300

2 20

Qtd. Responsáveis 2

Responsável

Telefone E-mail Setor

SONIA IARA PORTALUPI RAMOS

prof.sonia@univali.br 511010323501 COORDENACAO CURSO ENGENHARIA CIVIL

Responsável

Telefone E-mail Setor

KEILA CHRISTINA KLEINJOHANN

keilak@univali.br 511010323501 COORDENACAO CURSO ENGENHARIA CIVIL

Municípios Envolvidos UF
SCItajaí

Empresa CNPJ
84308063000108ASILO DOM BOSCO

Qtd. Professores: 5

Professor
SONIA IARA PORTALUPI RAMOS

MARCIO MARQUES DE ALMEIDA

MOACIR DE OLIVEIRA JUNIOR

KEILA CHRISTINA KLEINJOHANN

PATRÍCIA TRENTIN COLZANI


