PROGRAMA DE BOLSA ACADÊMICA DE
EXTENSÃO – PBAEX / EDIÇÃO – 2016
CAMPUS Boa Vista
ANEXO III
FORMULÁRIO DA VERSÃO ELETRÔNICA DO PROJETO / DA ATIVIDADE DE EXTENSÃO
PBAEX – 2016

01. Título do Projeto

Antibullying – Conhecimento da legislação e suas penalidades.
02. Temporalidade/Duração e Carga Horária
Data Início

Data Término

Duração

Carga Horária Semanal Carga Horária Total

18/04/2016

18/10/2016

6 meses

6 horas

Até 300 horas

03. Área(s) Temática(s) da Política de Extensão do IFRR envolvida(s) no Projeto

( )
( )
( )
( X)

Comunicação
Cultura
Direitos Humanos e Justiça
Educação

(
(
(
(

) Meio Ambiente
) Saúde
) Tecnologia e Produção
) Trabalho

04. Programa da Política de Extensão do IFRR ao qual o projeto está vinculado

( ) Extensão Rural e Orientação Técnica ao Homem do Campo e aos APLS Urbanos e Rurais.
( ) Educação Profissional, Esporte, Cultura e Lazer
( X ) Educação Profissional, Tecnologia Social e Cidadania
05. Público- Alvo e Local de Execução do Projeto
Adolescentes de 14 a 18 anos no 9° ano do ensino fundamental, 1° e 2° do ensino médio das
seguintes escolas: Escola Estadual Monteiro Lobato e Escola Estadual Maria das Dores Brasil.

06. Objetivo Geral (O que se pretende alcançar ao final do projeto?)
O objetivo principal do projeto é colaborar com a divulgação da lei 13.185 de 2015, que versa sobre
o programa de combate à intimidação sistemática (bullying) e sensibilizá-las para que possa haver
uma redução desse problema no ambiente escolar. Pois a falta do conhecimento da aplicação desta
norma ocasiona nas pessoas alheias a essa informação várias situações de constrangimento e até
o colabora para a redução do rendimento escolar e abandono dos estudos.

07. Objetivos Específicos (Desdobramento do Objetivo Geral, orientam as metas a serem
alcançadas por meio dos indicadores físicos)



Sensibilizar os alunos sobre a existência da Lei 13. 185 de 2015 e suas consequências;
Estimular as pessoas que possivelmente sejam vítimas do bullying seja na escola ou na
internet a se protegerem contra esse tipo de violência;
 Desenvolver comportamentos eficazes anti-bullying.

08. Justificativa (Detalhar o porquê do Projeto e demonstrar a relação com o Ensino e a Pesquisa)
Nos ambientes escolares devem-se sempre procurar ter um relacionamento saudável entre os
estudantes para que não se desenvolvam possíveis traumas irreparáveis. O escritor Mattew Quick
(2008) abordou em seu livro” O Lado bom da vida”, alternativas de como lidar com esse tipo de
violência e após o lançamento sobre este livro se tornou um filme premiado. No Brasil, o
Congresso Brasileiro aprovou uma Lei 13.185/2015 que versa sobre como combater e punir os
meliantes contra essa atitude.

09. Impactos e Resultados esperados (Que benefícios são esperados?)
Sensibilização aos alunos que a prática do bullying pode prejudicar de forma grave a vítima e traz
punições para seus agressores.
10. Descrição das atividades do Projeto (Detalhar o que será executado com o Projeto)
Realizar palestras sobre o tema, com execução de filmes e panfletagens nas escolas Monteiro
Lobato e Maria das Dores Brasil.
11. Metodologia (Detalhar como o Projeto será executado)
As palestras serão aplicadas com filmes e simulações teatrais que serão desenvolvidas em
colaboração com os alunos e professores das escolas envolvidas.

12 Avaliação e verificação de Resultados (De que maneira o Projeto será avaliado?)
Nesta etapa será aplicado um questionário com o intuito de identificar quais os tipos de
constrangimentos que esses alunos estão sendo submetidos para que possamos de modo
quantitativo e qualitativo proporcionar alternativas para mudanças de atitudes.
13. Impactos e Resultados Esperados (Que benefícios são esperados?)
Conscientização dos alunos que a prática do bullying pode prejudicar de forma grave a vítima, com
fins de que isso acabe.

14. Cronograma de Execução do Projeto/Programa/Atividade (distribuição das atividades ao
longo do período de duração do projeto/programa/da atividade)
Atividade
Apresentação do projeto nas escolas aos professores
Planejamento de estudo para as palestras e trabalhos a
serem aplicados
Confecção de panfletos e cartazes.

Mês
1
X

Mês
2

X

X

X

X

Desenvolvimento das palestras nas escolas

Mês
3

Confecção do relatório final do projeto

Mês
5

Mês
6

X
X

Apresentar o relatório parcial
Registro das atividades

Mês
4

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

