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RESUMO:  

INTRODUÇÃO: Estabelecida pela Resolução n. 07/2018 do Conselho Nacional de 

Educação/Câmara de Educação Superior (ABMES, 2018), o projeto articulado de 

curricularização da extensão (ACEx), prevê um processo acadêmico definido e efetivado 

em função das demandas sociais, políticas, econômicas e culturais da sociedade e da 

proposta pedagógica de cada curso de graduação, em consonância com as políticas 

públicas e comprometido com uma formação cidadã (FORPROEX, 2012). Inspirada nestas 

prerrogativas, as disciplinas de psicologia social comunitária II e bioética, ministradas a 

alunos do quarto período do curso de psicologia das Faculdades Pequeno Príncipe (FPP), 

se articulam e elegem três eixos temáticos para o desenvolvimento de seus projetos de 

extensão, em consonância com seus planos de ensino e focados em demandas tanto 

emergentes quanto persistentes, a saber: migrantes; pessoas em situação de rua e 

acolhimento associado ao abuso/dependência de substâncias psicoativas. OBJETIVO: 

descrever os projetos desenvolvidos na ACEx por alunos do quarto período do curso de 

psicologia da FPP. METÓDO: o método utilizado foi o Arco de Maguerez (PRADO, et 

al., 2012). Cabe destacar que em função da pandemia de COVID-19, todas as etapas foram 

realizadas em formato remoto, de maneira síncrona. O primeiro passo, relativo à 

observação da realidade, ocorreu com a participação de representantes – profissionais e 

usuários de três projetos/serviços parceiros envolvidos na ACEx – os quais apresentaram o 

perfil do projeto/serviço, sua natureza e caracterização da população atendida, 

possibilitando aos discentes se envolverem com questionamentos que permitiram clarificar 

estes elementos. A identificação de pontos-chave ou questões básicas ocorreu a partir do 

diálogo entre alunos e representantes dos projetos/serviços, buscando identificar demandas 

psicossociais. Para alcançar a etapa da teorização, realizou-se uma oferta teórica, em 

conformidade com os eixos propostos e cada grupo de alunos ficou responsável pela 

realização de uma sala de aula invertida ‘flipped classroom’, estratégia de aprendizagem 

ativa que envolve o protagonismo dos alunos na construção de disparadores de discussões 

e coloca o professor no papel de facilitador (VALENTE, 2014). Seguiu-se rumo a 

formulação de hipóteses de solução para as demandas elencadas, que permearam tanto 

novos espaços de compartilhamento e discussão com os projetos/serviços, quanto a 

produção de materiais educativos. Após esse percurso, partiu-se para sua aplicação à 

realidade. RESULTADOS: para efetivação da ação, cada um dos três grupos/eixos 

temáticos chegou a determinados produtos. O eixo migrantes propôs mais duas rodas 

temáticas de discussões acerca dos processos vividos pelos migrantes e formulou um 

material educativo em formato de folder, com vistas a informar fluxos de vinculação e 

acessos ao Sistema Único de Saúde do Brasil; o segundo eixo, envolvendo as pessoas em 



situação de rua, destacou a necessidade de informar acerca de espaços de acolhimento e de 

garantia de direitos relacionados às vivências de violência a mulheres que se encontram 

nesta realidade, dada a prevalência de ocorrência com este público; por fim, o terceiro 

eixo, de acolhimento associado ao abuso/dependência de substâncias psicoativas, também 

realizou mais uma roda temática para escuta e compartilhamento das vivências dos 

acolhidos e abordou a demanda relacionada à reinserção no mercado de trabalho, 

disponibilizando informações acerca da construção de um bom currículo, dicas para 

entrevistas profissionais, além de informar cursos profissionalizantes gratuitos, capazes de 

potencializar as competências, aumentando as chances de empregabilidade. 

CONCLUSÃO: pode-se concluir que o percurso para construção dos projetos foi 

desafiador, tanto para os docentes quanto para os discentes envolvidos, instigando a 

revisitar as práticas e transformando o processo de construção do conhecimento. Aos 

docentes, evidencia novas práticas acadêmicas, viabilizando as transformações necessárias 

à contemporaneidade. Da mesma forma, a possibilidade de articulação teoria-prática, 

pautada em demandas da realidade social, indubitavelmente proporciona aos discentes o 

desenvolvimento de competências cognitivas, técnicas, relacionais e emocionais, 

valorando esse formato de construção do processo ensino-aprendizagem.  

PALAVRAS-CHAVE: Relações Comunidade-Instituição; Política Pública; Participação    

da comunidade. 
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