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1 TÍTULO DO PROJETO 

 

DENGUE: SE VOCÊ AGIR, PODEMOS EVITAR! 

 

2 QUEM PODE PARTICIPAR? 

 

Podem participar deste programa (sem vínculo empregatício ou remuneração), os 

acadêmicos beneficiados pelas Bolsas de Estudo do Artigo 170 da Constituição Estadual de 

Santa Catarina, instituídas através da Lei Complementar nº 281/2005, regularmente 

matriculados nos cursos de graduação da FAI Faculdades neste 1º semestre de 2017, bem 

como toda comunidade que tiver interesse. 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

O aumento considerável dos casos de doenças relacionadas ao mosquito Aedes 

Aegypti, como Dengue, Febre Amarela, Chikungunya e o Zica Vírus, faz com que seja 

necessário repensar a forma com que a sociedade vem trabalhando o tema. 

A disseminação do mosquito transmissor vem de longo prazo, onde, conforme 

Louredo: 

 

A dengue é uma doença viral, ou seja, causada por vírus, e transmitida pela fêmea 

do mosquito chamado de Aedes aegypti. Esse mosquito transmissor da dengue é de 

origem africana e chegou ao Brasil quando o nosso país ainda era apenas uma 

colônia, através de navios que transportavam os escravos. Esse mosquito é 

transmissor não apenas da dengue, mas também de outra doença chamada de febre 

amarela. É um inseto que gosta de picar suas vítimas durante o dia, e que põe seus 

ovos em água limpa e parada. 

 

É alarmante o número de casos de Dengue que tem ocorrido no Brasil e em especial o 

aumento significativo da incidência de focos no município de Itapiranga/SC, onde segundo 

Alcenir Benachio, Fiscal Sanitarista e Coordenador do Programa de Controle da Dengue de 

Itapiranga/SC, atualmente o município possui 27 focos do mosquito, sendo que quatro são 

confirmados (2017). O mesmo alerta que os bairros do município estão infestados de focos  
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sendo necessário eliminar o mosquito transmissor. Torna-se assim essencial orientar a 

população com o objetivo de diminuir a ocorrência de novos casos. A prevenção está 

diretamente relacionada a mudança de hábitos culturais. 

A FAI Faculdades, assumindo sua responsabilidade social e visando cumprir seu papel 

como Instituição de Ensino Superior, está disposta a auxiliar na disseminação de informações 

sobre o tema e recolha de lixo nas margens do Rio Uruguai, buscando uma sociedade mais 

consciente e preparada para combater a transmissão destas doenças. 

Além disso, para atender as exigências do Programa de Bolsas de Estudo do Artigo 

170 da Constituição do Estado de Santa Catarina, a FAI Faculdades firma parceria com a 

Prefeitura Municipal de Itapiranga, na criação do projeto com o tema “Dengue: se você agir, 

podemos evitar”. 

A prevenção é a única arma contra as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes 

Aegypti. Para combate-las é necessário eliminar os pontos de acúmulo de água e evitar a 

reprodução do mosquito. Pequenas atitudes contribuem para impedir as condições apropriadas 

de disseminação do mosquito. 

 

4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

Promover a cidadania por meio de atitudes práticas, objetivando a conscientização e 

disseminação de informações e recolha de lixo que visam à adoção de hábitos saudáveis para 

prevenção da reprodução do mosquito Aedes Aegypti e as doenças transmitidas por ele. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

• Incentivar ações voltadas ao combate da proliferação do mosquito Aedes Aegypti; 

• Conscientizar a população da gravidade das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes 

Aegypti e seus sintomas; 

• Estimular a mudança de hábitos culturais da população, reconhecendo a importância 

dos hábitos de higiene como forma de manter a saúde e prevenção contra doenças; 

• Conscientizar a população sobre a contribuição de cada um na prevenção da Dengue; 
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• Atender a legislação das Bolsas de Estudo do artigo 170 da Constituição do Estado de 

Santa Catarina. 

 

5 METODOLOGIA 

 

Nos dias de força tarefa, os acadêmicos participantes, acompanhados e instruídos por 

responsáveis da FAI Faculdades, desenvolverão as atividades na cidade de Itapiranga/SC, 

conforme cronograma abaixo: 

 

12/05/2017 (Sexta-feira) – 08h às 18h - Itapiranga/SC 

• Na parte da manhã, entrega de folders para a população com o tema da campanha; 

• Na parte da tarde, recolha de materiais e lixo às margens do Rio Uruguai, no trecho da 

Avenida Uruguai compreendido entre o Porto do Albano e a Sociedade Recreativa 

Imigrantes. 

 

19/06/2017 (Quarta-feira) – 08h às 18h - Itapiranga/SC 

• Na parte da manhã, entrega de folders para a população com o tema da campanha; 

• Na parte da tarde, recolha de materiais e lixo às margens do Rio Uruguai, no trecho da 

Avenida Uruguai compreendido entre o Porto do Albano e a Sociedade Recreativa 

Imigrantes. 

 

A totalização de horários e atividades comportará às 20 horas de Projeto Social com Visão 

Educativa conforme exige a legislação para os acadêmicos contemplados com a Bolsa de 

Estudo do artigo 170 do Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina – UNIEDU. 

 

6 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Com a realização deste projeto, busca-se a limpeza das margens do Rio Uruguai 

dentro do trajeto delimitado e a conscientização da população para com a eliminação dos 

focos do mosquito da Dengue no município de Itapiranga/SC. Se todos fizerem a sua parte na 

prevenção é possível combater a proliferação do mosquito e evitar a transmissão das doenças. 

Além disso, busca-se atender a Legislação do Programa das Bolsas de Estudo do artigo 170 

da Constituição do Estado de Santa Catarina. 
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