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COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO, CULTURA E ESPORTES 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EXTENSÃO 

 

SÃO LUCAS SOLIDÁRIO 

 

EIXO I - Cultura, Esporte, Meio Ambiente, Inovação, Diversidade e Cidadania. 

EIXO II - Saúde, Educação e Inovação Social. 

 

Este Plano de Trabalho atende aos Programas e Subprogramas de Extensão: 

 

I. Programa Institucional de Estímulo a Atenção Integral e Melhoria da Qualidade de Vida 

 

a) Subprograma: 

 Institucional de Esporte e Lazer; 

 De Assistência Jurídica; 

 De Meio Ambiente. 

 De Disseminação do Conhecimento. 

 De Educação Profissional. 

II. Programa Institucional de Inovação e Desenvolvimento em Saúde 

a) Subprograma: 

 Subprograma de Saúde da Família  

 Subprograma de Serviços em Saúde  

 

1 INTRODUÇÃO 

 
 

O Grupo Educacional São Lucas através da Coordenação de Extensão, Cultura e 

Esportes - COEX comunica-se com a sociedade por meio de ações de Responsabilidade Social 

contribuindo com a Missão Institucional que consiste em estimular o desenvolvimento do 

conhecimento, das habilidades, dos talentos e das atitudes de seus alunos; para que atinja a 

realização profissional, pessoal, social, além da preparação do indivíduo para o exercício 

pleno da cidadania e bem estar social, estabelecendo a integração entre ensino, pesquisa e a 

realidade social. 



 

Em consonância com a Política de Responsabilidade Social e as diretrizes contidas 

no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI desenvolve atividades e projetos nas áreas 

de Meio Ambiente, Saúde, Educação, Direitos Humanos, Cultura e Diversidade. 

1.1 Responsabilidade Social  

 

A relação entre o Centro Universitário São Lucas e a Sociedade baseia-se em um 

compromisso social que evolui conforme as mudanças e as consequentes expectativas da 

sociedade. Nesse compromisso a sociedade legitima o trabalho institucional, reconhecendo 

suas atividades e obrigações, bem como estabelecendo as necessidades e objetivos para sua 

atuação. 

O Grupo Educacional São Lucas é reconhecido como a maior instituição de ensino 

privado de Rondônia e o primeiro Centro Universitário do Estado de Rondônia e desde os 

seus primórdios mantém em seus valores o objetivo da transformação social, resultando na 

formação de profissionais conscientes com realidade local e assim os transformadores sociais 

do amanhã. 

 

2 OBJETIVO 
 

O Projeto São Lucas Solidário possui o objetivo de realizar campanhas de promoção 

e proteção à saúde, a educação e a cidadania nos bairros carentes e distritos e nas principais 

cidades do interior do Estado com o intuito de conscientizar a população e oferecer atividades 



 

de solidariedade cooperando assim para a solidificação da dignidade social. Suas ações 

mobilizam todos os cursos de graduação com atividades pré-estabelecidas e de acordo com a 

disponibilidade e demanda local. 

EXECUÇÃO - PROJETO SÃO LUCAS SOLIDÁRIO 

Cursos Atividade Especificações do Serviço 

Administração 

Oficina de Administração de 

Renda Familiar e Oficinas de 

Empreendedorismo, Orientação 

para elaboração de Currículo e 

entrevista de Emprego. 

Todas as ações são realizadas no dia do 

evento. 

Biomedicina 

Exame de Glicemia, Tipagem 

Sanguínea, Hemograma, Exame 

Parasitológico (Fezes/Urina) 

Orientação e Palestras ligadas a 

área de atuação. 

A logística para oferecimento deste 

serviço inicia 30 dias antes do evento 

seguindo os passos: 

1. Entrega de Coletores e Orientação de 

Coleta na comunidade a ser assistida; 

2. Realização de 2 dias de Coleta no 

período matutino na comunidade a ser 

assistida 15 dias antes do evento. 

3. Análise e Processamento de 

Amostras no Lab. São Lucas. 

4. Entrega dos Exames de Sangue, 

Fezes e Urina no dia do evento e 

realização de Testes rápidos, Tipagem 

Sanguínea e Glicemia Capilar. 

 

Enfermagem 

Exame Preventivo (Papa 

Nicolau), Aferição de Pressão 

Arterial, Orientação a gestantes, 

higiene pessoal, lavagem das 

mãos e etc. 

A logística para oferecimento do 

serviço (Coleta de Exame Preventivo) 

inicia 30 dias antes do evento seguindo 

os passos: 

1. Agendamento e Orientação as 

mulheres para a coleta do “Preventivo” 

a comunidade a ser assistida; 

2. Realização de 2 dias de Coleta no 

período matutino na comunidade a ser 

assistida 15 dias antes do evento. 

3. Análise e Processamento de 

Amostras no Lab. São Lucas. 

4. Entrega dos Exames, Orientação e 

realização dos demais serviços no dia 

do evento 

Nutrição 

Avaliação Nutricional, 

Avaliação Antropométrica, 

Avaliação de Gestantes, 

Orientação sobre alimentos 

Todas as ações são realizadas no dia do 

evento 



 

funcionais, aleitamento materno 

e controle de obesidade. 

Odontologia 

Escovação e orientação sobre 

higiene bucal, procedimentos de 

baixa complexidade e Palestras 

ligadas a área de atuação. 

Utilização de Consultórios 

Móveis 

Todas as ações são realizadas no dia do 

evento. 

Fonoaudiologia 

Avaliação de linguagem, Voz, e 

Audição, Orientação e palestras 

ligadas à área de atuação. 

Todas as ações são realizadas no dia do 

evento. 

Fisioterapia 

Avaliação de postura, 

Alongamentos, Massoterapia, 

exercício para prevenção de 

doenças. 

Todas as ações são realizadas no dia do 

evento. 

Medicina 
Atendimento nas áreas de 

Clínica Médica e Pediatria 

Todas as ações são realizadas no dia do 

evento. 

Ciências Biológicas 

 

Laboratório de Zoologia – 

Exposição de Coleções 

Zoológicas e Orientação sobre 

doenças parasitárias. 

Herbário – Exposição de 

exemplares botânicos de 

interesse medicinal 

(desidratados e in natura), 

Orientação e Cuidados com o 

uso de Plantas Medicinas e 

Plantas Tóxicas. 

Todas as ações são realizadas no dia do 

evento. 

Direito 

Orientação sobre Pensão 

Alimentícia, Separação, 

Violência contra a mulher, 

violência infanto-juvenil, 

direito trabalhista entre outros. 

Apoio do Núcleo de Prática 

Jurídica – NPJ para abertura e 

protocolos de ações e 

encaminhamentos. 

Todas as ações são realizadas no dia do 

evento. 

Engenharias: 

Civil, Elétrica e de 

Produção 

As ações destes cursos serão 

determinadas após a escolha do 

local e descritas em Plano de 

Trabalho específico. 

Todas as ações e cronograma de 

realização será estabelecido em 

cronograma. 

Arquitetura e Urbanismo 

As Ações deste curso serão 

determinadas após a escolha do 

local e descritas em Plano de 

Trabalho específico. 

Todas as ações e cronograma de 

realização será estabelecido em 

cronograma. 



 

 

3 MODELO DE DIVULGAÇÃO 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Educação Física 

Avaliação Física, IMC, 

Ginástica Laboral, 

Alongamentos e etc. 

Todas as ações são realizadas no dia do 

evento 

Psicologia 

As Ações deste curso serão 

determinadas após a escolha do 

local e descritas em Plano de 

Trabalho específico. 

Todas as ações e cronograma de 

realização será estabelecido em 

cronograma. 

Farmácia 

As Ações deste curso serão 

determinadas após a escolha do 

local e descritas em Plano de 

Trabalho específico. 

Todas as ações e cronograma de 

realização será estabelecido em 

cronograma. 

Estética e Cosmética 

Capacitação em Corte de 

Cabelo 

Capacitação em Design de 

Sobrancelhas 

As capacitações acontecerão antes do 

evento sendo a turma capacitada para 

oferecer o serviço no dia. 

Ciências Contábeis 

As Ações deste curso serão 

determinadas após a escolha do 

local e descritas em Plano de 

Trabalho específico. 

Todas as ações e cronograma de 

realização será estabelecido em 

cronograma. 



 

4 COORDENAÇÃO 

 

Coordenação de Extensão, Cultura e Esportes – COEX. 

 

5 EXECUÇÃO 

 

Docentes Extensionistas e Acadêmicos dos cursos de graduação. 

 

 

6 FORMAÇÃO DAS EQUIPES:  

 

Processo Seletivo interno realizados pela Comissão de Extensão de cada curso.  

 

7 DURAÇÃO:  

 

5h podendo ser realizado de 10h as 12h das 13h às 16h conforme condições do 

local escolhido. 

 

 

8 LOGÍSTICA NECESSÁRIA:  

 

Transporte para a equipe com capacidade para 40 pessoas (acadêmicos e 

Profissionais), Alimentação e Hospedagem caso seja necessário pernoitar. 

 

 

 


