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Luciana Muniz | Maria Eugênia Matos | Eliane Moreira | Roberta Paula Silva

A fim de levar ludicidade e interatividade à ala pediátrica do Hospital de Clínicas da Universidade 
Federal de Uberlândia, tornando a estadia dos pacientes mais leve, a equipe do “Jornal Diário de 

Ideias” colocou um “pezinho” no setor.

 No dia 05 de maio de 2022, a equi-
pe do “Diário de Ideias em Ações Solidárias”, 
projeto de extensão vinculado ao “Programa 
Institucional Diário de Ideias”, reuniu-se para 
um momento solene: a inauguração do Painel 
Diário de Ideias instalado no setor de Pediatria 
do Hospital de Clínicas da Universidade Fede-
ral de Uberlândia.
 O painel é um espaço em que são dis-
ponibilizados os números do “Jornal Diário de 
Ideias” para os pacientes  que, a partir de ago-
ra,  podem ler e manipular as publicações.
 Além do material permanente do pai-
nel, as crianças receberão o “Diarinho de 
Ideias”, uma publicação vinculada ao “Jornal 
Diário de Ideias”, com dicas de leitura, brin-
cadeiras, sugestões de atividades e espaços 
para a criatividade.
 Na coordenação do projeto estão as 
professoras Luciana Soares Muniz, também 
coordenadora geral do “Programa Institucional 
Diário de Ideias”, e Roberta Paula Gomes Sil-
va, que contam com a colaboração da assis-
tente social Fernanda Magalhães, das técnicas 
em enfermagem Julyssandra Ramos e Camila 
Stoque, (ambas servidoras da Eseba/UFU), da 
estudante de graduação da UFU Maria Eugênia 
Matos, da jornalista Eliane Moreira da Diretoria 
de Comunicação da UFU (Dirco) - propulso-
ra da ideia que fomentou a parceria com o 
Serviço de Humanização (Hospital de Clínicas 
de Uberlândia - UFU EBSERH) - e do diretor 
da Escola de Educação Básica da UFU, Daniel 
Santos.

  A inauguração do painel contou com a 
presença de representantes de grandes parcerias 
do projeto: o pró-reitor de Extensão de Cultura, 
Hélder Silveira, o diretor da Eseba, Daniel Santos, 
além de representantes do Hospital de Clínicas, 

Da esquerda para direita: pró-reitor de Extensão de Cultura 
Hélder Silveira; representante do Setor de Humanização do 

Hospital de Clínicas, Lêda Borges, e Luciana Soares Muniz, coor-
denadora geral do “Programa Institucional Diário de Ideias”

(Fotos/Crédito: Milton Santos)

Da esquerda para direita: o diretor da Eseba/UFU Daniel 
Santos e Luciana Soares Muniz, coordenadora geral do 

“Programa Institucional Diário de Ideias”
(Fotos/Crédito: Milton Santos)

Práticas que 
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Diário de Ideias em 
Ações Solidárias 



11 Maio/Junho 2022 | Diário de Ideias | Práticas que transformam

como o médico pediatra Cássio Luciano Oli-
veira, a representante do Setor de Humaniza-
ção do Hospital de Clínicas, Lêda Borges, e 
membros da Escola Técnica de Saúde (ESTES/
UFU).
 De acordo com o superintendente 
do HC-UFU, médico Luciano Martins da Silva, 
ações como a do “Diário de Ideias” podem 
ter um impacto real na saúde e na recupera-
ção dos pacientes internados. As crianças, 
ao terem contato com ações de acolhimento, 
brincadeiras e carinho, sentem-se melhores e 
a felicidade pode até mesmo melhorar a sua 
situação clínica. 
 “Essas iniciativas são de um valor imen-
surável. A parte de humanização é muito im-
portante para o Hospital, pois nós, no dia a dia, 
acabamos nos envolvendo com as questões 
mais técnicas. Então, essas ações nos fazem 
lembrar que estamos trabalhando com seres 
humanos e que a sensibilidade dos pacientes 
é extraordinária.”, afirma o médico. Além dis-
so, ele assegura que a saúde mental dos pa-
cientes é parte fundamental da recuperação. 
“Uma mensagem solidária que chega tem um 
impacto completamente diferente para quem 
está aqui dentro. A gente vê claramente que 
uma criança, que está bem mentalmente, me-

lhora mais rápido, e isso faz toda a diferença.”, 
complementa. 
 Por fim, o superintendente ressalta que, 
tendo em vista o difícil contexto enfrentado pelo 
hospital durante a pandemia, a equipe de hu-
manização está valorizando ainda mais a parce-
ria com iniciativas de solidariedade: “Daqui para 
frente estamos abertos para ideias e para inicia-
tivas que contemplem o humanizar no contexto 
do hospital.”

 Para a professora Luciana Muniz o mo-
mento representou:

“A efetivação das ideias em ação das crian-
ças, de alcançar com suas escritas, dese-

nhos, colagens e outras formas de expressão 
muitas pessoas que, em muitos momentos, 
precisam de um acolhimento, de uma ideia, 
de uma inspiração para viver muitas aventu-
ras de crianças e encontrar o sorriso. É o en-
contro de crianças pelo registro, pelo ‘Diário 
de Ideias’, que transcende territórios e marca 
os processos de ensino e de aprendizagem 
da leitura e da escrita como um processo 
criativo, de comunicação e expressão.”

Da esquerda para direita: técnica em enfermagem Julyssandra Ramos; Roberta Paula Gomes Silva, coordenadora 
do projeto; Luciana Soares Muniz coordenadora geral do projeto e do “Programa Institucional Diário de Ideias”; 

Maria Eugênia Matos, graduanda da UFU; técnica em enfermagem Camila Stoque. 
(Fotos/Crédito: Milton Santos)

 A equipe responsável pela ação no se-
tor de pediatria do HC ressaltou que o alcance 
do “Jornal Diário de Ideias” no Hospital é mui-
to amplo e que o seu público não se restringe 
apenas às crianças, visto que os familiares das 
crianças, servidores e terceirizados também 
demonstram interesse pelo Jornal.

 Para toda a equipe foi gratificante  per-
ceber o quanto a presença do “Jornal  Diário 
de Ideias” no hospital pode amenizar o sofri-
mento dessas crianças hospitalizadas levando  
mensagens de acolhimento e esperança de 
estudantes da Eseba.
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Da esquerda para direita: superintendente do HC-UFU, Luciano Martins da Silva; coordenador da Escola Técnica 
de Saúde da UFU, Emerson Piantino Dias; diretor da Eseba/UFU, Daniel Santos; técnica administrativa/diretora da 

Proexc/UFU, Valéria Maria Rodrigues; pró-reitor de Extensão de Cultura da UFU, Hélder Silveira; coordenadora geral 
do projeto e do “Programa Institucional Diário de Ideias”, Luciana Soares Muniz; representante do Setor de Humani-

zação HC-UFU, Lêda Borges; chefe do Setor de Gestão de Ensino em enfermagem, Tatiany Calegari
(Fotos/Crédito: Milton Santos)

 A  equipe do “Diário de Ideias em 
Ações Solidárias” teve a oportunidade de vi-
venciar um pouco do trabalho realizado pelo 
Setor de Humanização do HC-UFU, apresen-
tando  o “Jornal Diário de Ideias” para uma 
paciente do setor de pediatria. A criança de 

nove anos, que cursa atualmente o 3º ano na 
rede pública de Uberlândia, recebeu com ale-
gria e entusiasmo a leitura de uma seção do 
“Jornal Diário de Ideias”, feita pela equipe do 
“Diário de Ideias” em parceria com a equipe 
do Serviço de Humanização. 

Coordenadora geral do projeto e do “Programa Institucional Diário de Ideias”, Luciana Soares Muniz, apresentando  
o “Jornal Diário de Ideias”  para uma paciente do setor da  pediatria

(Fotos/Crédito: Milton Santos) 

 Para saber mais detalhes sobre esse 
projeto de solidariedade, confira a repor-
tagem no portal de notícias da Universida-
de Federal de Uberlândia: Diário de Ideias 
lança painel no setor da Pediatria do Hos-

pital de Clínicas da UFU.
 E mais informações sobre a origem 
dessa parceria na reportagem da seção 
“Práticas que transformam” do Número 12 
do “Jornal Diário de Ideias”! Clique aqui

https://comunica.ufu.br/noticia/2022/05/projeto-diario-de-ideias-lanca-painel-no-setor-da-pediatria-do-hospital-de-clinicas?utm_medium=social&utm_source=heylink.me
https://comunica.ufu.br/noticia/2022/05/projeto-diario-de-ideias-lanca-painel-no-setor-da-pediatria-do-hospital-de-clinicas?utm_medium=social&utm_source=heylink.me
https://comunica.ufu.br/noticia/2022/02/acoes-transformadoras-na-educacao-e-parcerias-solidarias-que-inspiram
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Educação sem Barreiras
 “Pé de Resiliência”? Você já viu algum? E o que significa?  Foi pensando em abordar o con-
ceito de resiliência com os estudantes do 6º ano da ESEBA/UFU que o professor Christian Alves 
Martins, da Área de História, no ano de 2021, durante a pandemia do coronavírus, iniciou o projeto 
“Máscara da Resiliência” .
 Na época, o projeto foi desenvolvido durante as aulas de História no Ensino Remoto, mas 
com o retorno das aulas presencialmente, em 2022, o projeto ganhou novas projeções e contou 
com a  parceria da professora Rochele Karine Garibalde da Área da Educação Infantil da Eseba/
UFU e seus estudantes.
 De acordo com o professor Christian Alves Martins, “com o retorno das aulas presenciais, 
reencontramos com alguns estudantes, já no 7º ano, com a forte sensação de termos sobrevivido 
a um grande evento histórico. Foi a partir desse sentimento que ‘brotou’ o ‘Pé de Resiliência’, cujos 
frutos seriam vivências importantes realizadas durante o isolamento social. A necessidade de refletir 
sobre esse momento inédito foi indispensável.”  
 O “Pé de Resiliência” foi plantado na Eseba, com uma instalação em um arbusto no pátio 
escola, onde foram penduradas as máscaras produzidas pelos estudantes com frases e dizeres que 
fazem alusão à resiliência que cada um conseguiu desenvolver nesse período de isolamento social 
e ensino remoto. 

Foto do “Pé de Resiliência”
Foto do professor Christian Alves Martins 

com o “Pé de Resiliência”
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 Lorena Muniz Oliveira, estudante do 7º ano A, 
disse sobre a sua participação no projeto: “Eu  aprendi 
com esse projeto que resiliência é a capacidade de 
adaptar-se ou de reagir de forma positiva às adversi-
dades. A mensagem que eu gostaria de deixar para vo-
cês, estudantes da Eseba, é que esse projeto é muito 
legal e ajuda a aprender sobre resiliência e sobre his-
tória. Além de vocês acabarem ajudando o professor 
e os alunos, vocês ainda acabam aprendendo mais, ou 
seja, aperfeiçoando seus conhecimentos.” 

Lorena, 12 anos, Eseba/UFU, 7º ano



Chamada
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