
 
 

COMUNICADO 
ESTUDANTES CONTEMPLADOS COM A BOLSA DE ESTUDO ARTIGO 170/estudo no ano de 2020 

 

PARA OS ESTUDANTES QUE NÃO ESCOLHERAM UM PROJETO, OS QUE PRECISAM TROCAR 
DE LOCAL OU COMPLEMENTAR PARA CONCLUÍR AS HORAS 

 

Data limite para conclusão das horas até 23 de dezembro de 2020 
 

Os estudantes que foram contemplados com a bolsa do artigo 170 estudos em 2020.1 e continuam com ela em 
2020.2 precisam fazer 40 horas de atividades sociais com visão educativa e aqueles que foram contemplados 
em 2020.2 devem fazer 20 horas de atividades no semestre.  

Devido às condições impostos pelo momento de pandemia e as dificuldades particulares de cada estudante, 
fez-se necessário ofertar atividades possíveis de serem realizadas de forma remota que possam gerar 
oportunidades de conhecimento para a compreensão e transformação da realidade social em diversos 
ambientes sociais.  

Desta forma, faremos a exposição abaixo de atividades que poderão ser realizadas de forma remota.  

Se você optar em fazer esta atividade, você deverá fazer o termo de adesão escolhendo o referido projeto, 

SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DE ACORDO COM A SUA SITUAÇÃO. 

 

Situação 1 Primeira vez que vai inserir o 
projeto no minha unesc 

Seguir os itens “Acessar o portal” e  “escolhendo o projeto” 

 
 
 
 
 

Situação 2 

 
 

Você vai trocar de projeto 
porque não conseguiu fazer nada 

no projeto antigo 

1. Enviar solicitação de cancelamento do Termo de Adesão 
referente ao projeto anteriormente escolhido para um 
dos nossos meios de comunicação na CENTAC: (e-
mail: centac@unesc.net, Telefone: (48) 3431-2545, 
WhatsApp Institucional: (48) 99644-1887) 

2. Seguir os itens “Acessar o portal” e “escolhendo o 
projeto” 

 

 
 
 
 
 

Situação 3 

 
 
 

Você vai trocar de projeto 
porque no anterior não 

conseguiu concluir todas as 
horas necessárias: 

 

1. Inserir o primeiro termo de adesão;  
2. Concluir o relatório do primeiro projeto;  
3. Enviar solicitação de cancelamento do Termo de Adesão 

referente ao projeto anteriormente escolhido para um 
dos nossos meios de comunicação na CENTAC: (e-
mail: centac@unesc.net, Telefone: (48) 3431-2545, 
WhatsApp Institucional: (48) 99644-1887) 

4. Seguir os itens “Acessar o portal” e “escolhendo o 
projeto” 

 

 
 
 
 
 
 
Situação 4 

 
 
 

Você participou das palestras da 
Semana de Ciência e Tecnologia 

como ouvinte e ainda não 
concluiu o total de horas: 

 

5. Concluir e enviar o relatório do primeiro projeto 
(conforme instrução);  

6. Enviar solicitação de cancelamento do Termo de Adesão 
referente ao projeto anteriormente escolhido para um 
dos nossos meios de comunicação na CENTAC: (e-
mail: centac@unesc.net, Telefone: (48) 3431-2545, 
WhatsApp Institucional: (48) 99644-1887) 

7. Seguir os itens “Acessar o portal” e “escolhendo o 
projeto” 
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FAZENDO O TERMO DE ADESÃO 
 
1. ACESSAR O PORTAL: 

 

 

 

2: ESCOLHENDO O PROJETO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO: DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES TÉCNICO-CIENTÍFICA E O COMPROMISSO 

SOCIAL ACADÊMICO – ACOLHER 

 

Nome da atividade 
 

 Setembro amarelo: Suicídio - de que forma o profissional pode trabalhar este tema em seu 
ambiente de trabalho? (capacitação para profissionais e acadêmicos a respeito do tema) 

 O que fazer: 
Participar de 
palestras do acolher 
sobre o Setembro 
Amarelo e Outubro 
rosa  

 

1. Temos 13 palestras disponíveis para vocês, cada uma com uma determinada carga 
horária.  

2. Elas estão distribuídas, uma a uma, em formulários específicos, POR TEMAS, 
CONFORME DISPOSTO ABAIXO 

3. Você deve acessar O LINK DO TEMA QUE VOCÊ QUISER FAZER.  
4. Este link te direcionará para um formulário.  
5. Neste formulário você deve: 

- acessar a palestra 
- responder todas as questões do formulário 
- ao finalizar o questionário as respostas serão automaticamente salvas e 
direcionadas para o reservatório de respostas.  

6. Ao responder o formulário escolhido, você estará computando a carga horária 
respectiva da atividade (informada no próprio formulário) 

Acessar o Portal 
da Unesc

minha unesc
Bolsas e 

financiamentos

Escolher a cidade: Criciúma

Escolher o projeto: 

“DESENVOLVIMENTO DE 
HABILIDADES TÉCNICO-

CIENTÍFICA E O 
COMPROMISSO SOCIAL 

ACADÊMICO” 

Escolher a atividade: 
“setembro amarelo: Suicidio -

de que forma o profissional 
pode trabalhar este tema em 

seu ambiente de trabalho? 

Preencher o Termo de Adesão

Data: de 15/11 a 23/12

(não importa se terminar antes 
ou se começar depois, pode 

colocar a data que for 
começar)

Imprimir o termo de adesaõ e 
assinar

anexar no minha unesc na 
opção>Centac on line>Meus 
Requerimentos>Termo de 

Adesão;



 
7. Você pode fazer quantas palestras forem necessárias para atingir a sua carga 

horária faltante 
8. Ao finalizar a sua carga horária, você deve enviar um email para 

uniedu@unesc.net, dizendo o seu nome e código e informando que completou as 
horas 

9.  Após conferências das horas realizadas e das respostas dos formulários, você 
receberá por email o certificado das horas realizadas. 

 
10.Este certificado deverá ser anexado em forma de foto no relatório final.  

 
SOBRE O RELATÓRIO 

1. Acessar o Portal da Unesc, na opção>minha unesc>Bolsas e financiamentos; 
2. Imprimir o Relatório que estará disponível no Portal da UNESC, na opção>minha 

unesc>Bolsas e financiamentos; 
3. Preencher todas as informações solicitadas no relatório (pode ser digitado ou por 

escrito) 
4. Assinar o relatório  
5. Anexar no minha unesc na opção>Centac on line>meus Requerimentos>Relatório 

atividade social com visão educativa. 
 
OBSERVAÇÕES: 

1. No campo público alvo, colocar: comunidade em geral 
 
2. No campo “nº de pessoas atendidas”: colocar comunidade em geral 
 
3. No campo “quantidade de horas realizadas”: colocar o total de horas realizadas 

neste projeto conforme consta no certificado 
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Lista de atividades e suas respectivas cargas horárias para 

validação no programa de bolsas do Art. 170. 
 

TEMA: 1. Acolhimento: A escuta em tempos de pandemia como instrumento de CURA.  
CARGA HORÁRIA: 3h 
LINK: https://forms.gle/hmaUt6Sb2JWtE6ky5 
 

TEMA: 2. Manejo de Conflitos Famílias em tempos PANDÊMICOS 
CARGA HORÁRIA: 3h  
LINK: https://forms.gle/NgvAYtCDyxBa9JJm8 
 

TEMA: 3. A Carícia como Alimento para Vida sendo o Equilíbrio da Saúde Mental 
CARGA HORÁRIA: 2h 
LINK: https://forms.gle/Qmi9YbXkBZ4aic5Q8 
 

TEMA: 4. Ansiedade e Saúde Emocional: O quão tens olhado para ti? 
CARGA HORÁRIA: 2h 
LINK: https://forms.gle/XBLjAgJ88NBT5beq6 
 

TEMA: 5. Arteterapia: Diálogo e Escuta Ativa para a Saúde Mental 
CARGA HORÁRIA: 3h 
LINK: https://forms.gle/N4uJ9DmUjo9q6aJV7 
 

TEMA: 6. Atividade Física e Nutrição em tempos PANDÊMICOS 
CARGA HORÁRIA: 3h 
LINK: https://forms.gle/uL14ay6VRN8KioLEA 
 

TEMA: 7. Musicoterapia/Meditação/Relaxamento: a auto escuta musical e auto busca do SER EU neste momento excepcionalidade 
em tempos PANDÊMICOS 
CARGA HORÁRIA: 3h 
LINK: https://forms.gle/EUZ3V58vkC4ByRK66 
 

TEMA: 8. Prevenção do Suicídio: Sinais para Saber e Agir 
CARGA HORÁRIA: 3h 
LINK: https://forms.gle/W8TY6EqtyJYmDENy5 
 

TEMA: 9. Saúde Mental: Autosuporte em tempos de pandemia. 
CARGA HORÁRIA: 3h 
LINK: https://forms.gle/vqsb4CymuRqWmh9d6 
 

TEMA: 10. Técnicas Cognitivos Comportamentais para o Manejo da Ansiedade 
CARGA HORÁRIA: 3h 
LINK: https://forms.gle/3PidxPX7FQysP7Pb7 
 

TEMA: 11. Naturezas do Acolhimento: A qualidade de presença a partir da autoconexão 
CARGA HORÁRIA: 4h  
LINK: https://forms.gle/U3YmAsNbK6y1aAFN8 
 

TEMA: 12. O Autocuidado como forma de AMOR e o Zelo pela Criança Interior 
CARGA HORÁRIA: 4h 
LINK: https://forms.gle/JLY2UaTLahnm1yx66 
 

TEMA: 13. Roda de Diálogos: Sentimentos e Experiências na vida de mulheres com  câncer de Mama.  
CARGA HORÁRIA: 4h 
LINK: https://forms.gle/bJqKtrcPLH8voZuZ9 
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