Projeto de extensão: Bullying: vamos acabar com isso; isso tem que
parar

1.Ementa
Trata-se de um projeto de extensão a ser desenvolvido com
professores e alunos de escolas públicas e particulares do município de
Xaxim e região oeste de Santa Catarina. O projeto BULLYING: VAMOS
ACABAR COM ISSO; ISSO TEM QUE PARAR, quer discutir esta questão
não de forma ampla e genérica e sim de forma especifica, compreendendo
as ações dos alunos que praticam o bullying, caracterizado como um
conjunto de comportamentos onde o aluno pratica as mais diversas formas
de violência física e psicológica, além de atos de (in)disciplina que passam
da simples intimidação a ataques físicos ou psicológicos.
A

Celer

Faculdades

será

responsável

pelo

planejamento,

acompanhamento e supervisão técnica das atividades. Além disso, irá
proporcionar capacitação de recursos humanos e momentos de estudos que
promovam maior interação entre a produção do conhecimento na área, com
o envolvimento de acadêmicos, professores, coordenações dos Cursos
Celer Faculdades afins ao projeto, bem como os agentes vivos da sociedade
ligados a área da criança e juventude, com conhecimento do tema.
O projeto vem ao encontro da lei estadual 14.651/2009, que prevê a
prevenção e o enfrentamento do bullying, por meio da participação
comunitária.

2.Público-alvo
Professores e pais e alunos, além de agentes comunitários da área da infância
e adolescência.

3.Local de Execução: CELER FACULDADES

4. Título do Projeto/Atividade
BULLYING: VAMOS ACABAR COM ISSO; ISSO TEM QUE PARAR

5. Áreas Temáticas Principais

Educação, Direitos Humanos, Cidadania e Comunicação.

6. Características da execução:
Consiste em um projeto multidisciplinar, envolvendo diversas áreas do
conhecimento científico. É ainda Interinstitucional, pois possui uma equipe de
docentes, acadêmicos de ensino superior e participantes externos, especialistas
no tema.

7. Instituições envolvidas:
Chapecó: Escola Públicas e Particulares do município de Xaxim e região
oeste de Santa Catarina, abrangência da GEREI, na sede da Celer Faculdades
do Município de Xaxim.

8. JUSTIFICATIVA
O referido projeto “BULLYING: VAMOS ACABAR COM ISSO; ISSO
TEM QUE PARAR” foi pensado e formulado com o intuito de diagnosticar
um problema que vem ocorrendo em vários estabelecimentos de ensino, e
se manifesta de diversas maneiras. Este é um problema que ocorre entre os
alunos, e não entre a instituição e o aluno, e (ou) aluno e professor. O
principal objetivo é a redução ou eliminação deste problema sem que a
instituição se torne um aparelho com mecanismos mais repressivos que os
já existentes por sua própria natureza.

9.OBJETIVOS
Dentro de todo o debate sobre violência e agressividade entre os jovens,
não se pode deixar de fora a discussão sobre a violência no interior da escola.
O foco do projeto é esclarecer e conscientizar a comunidade escolar
sobre a seriedade e importância do assunto bem como suas consequências.
De maneira geral, o projeto trabalha focado nos debates entre a os educadores
escolares (professores e direção). Os grandes objetivos são difundir conceitos
e analisar conjuntamente, as consequências desse fenômeno, além de
fomentar a reflexão dos participantes, para a implantação de estratégias de
prevenção e enfrentamento desse tipo de violência.

Pretende-se com este trabalho superar as corriqueiras metodologias
emergenciais, e tornar a escola um local aonde esta possa exercer seu papel
social,

sem maiores problemas,

limitando

qualquer tipo de

conduta

incompatível com o ambiente escolar.

METODOLOGIA - Este projeto será desenvolvido em dois módulos.

MÓDULO 1
1ª Etapa: Levantamento bibliográfico; encontrar documentos de corpo teórico
que tem como finalidade o estudo do bullying. Análise de como a bibliografia
pode ajudar a entender o bullying solucionando problema. Contato com
especialista no tema, para que se possa criar uma formatação de curso que
siga uma linha de eficiência dos seminários, inclusive no que tange a
otimização do tempo, no desenvolvimento dos trabalhos.
2ª Etapa: Seminários: Na sede da Celer Faculdades – Xaxim – SC ou na
Escola.
2.1 Avaliar

a

criação

de

uma

política

anti-bullying, ensejando

mecanismos apoio às vítimas de intimidação bullying.
2.2 Propor uma modificação no projeto político pedagógico.

3ª Etapa: Publicação dos resultados em periódicos e em blog específico.

MÓDULO 2
4ª Etapa: Seminário com os alunos das escolas, envolvendo apresentação do
bullying sob a ótica do direto e da psicologia. Responsabilidade de cada aluno,
frente a esta problemática escolar e social.

5ª Etapa: Seminários: Apresentação de filme, com a temática do bullying e
posterior discussão sobre o mesmo, junto aos alunos, das escolas

6ª Etapa: Aplicação de questionários aos alunos, pelos professores, envolvidos
nesta segunda etapa do projeto.

7ª Etapa: Tabulação e análise dos dados, por profissionais (professores) das
áreas do Direito e da Psicologia dos questionários aplicados.

8ª Etapa: Apresentação dos resultados à direção, aos professores e aos pais.

