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1 TÍTULO DO PROJETO 
 

TODOS CONTRA O MOSQUITO: A RESPONSABILIDADE É SUA, É NOSSA, É DE 

TODOS! 

 

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 2016, bem como toda 

comunidade que tiver interesse. 

 

3 JUSTIFICATIVA 
 

A preocupação e o engajamento da população na preservação e limpeza do meio ambiente 

vêm crescendo diariamente, visto que percebe-se um aumento dos casos de doenças perigosas 

ligadas ao acúmulo de materiais e água parada, como por exemplo, a Dengue, Febre Amarela, 

Chikungunya e o Zica Vírus. Todas essas doenças são transmitidas pelo mosquito Aedes 

Aegypti, que de acordo com pesquisas e estudos realizados, está ficando cada vez mais 

resistente e tolerante, se adaptando e aclimando às condições oferecidas pelo ambiente. O 

problema é ainda maior se considerarmos a dificuldade do controle de reprodução do 

mosquito, sendo que diariamente surgem notícias sobre novos focos do mosquito transmissor 

na região do extremo oeste catarinense aumentando as chances de uma epidemia. 

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

Instituição de Ensino Superior que valoriza e contribui para o exercício da cidadania, está 

disposta a auxiliar na disseminação de informações 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 Associação 

dos Amigos do Rio Uruguai (AARUI) e as Prefeituras Municipais (Secretarias de Saúde) dos 

municípios de Itapiranga, Iporã do Oeste e Descanso, na criação do projeto com o tema 

“Todos contra o Mosquito: A responsabilidade é sua, é nossa, é de todos!”. 
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A prevenção é, sem dúvida, a melhor forma de proteção e é fundamental a participação de 

todos, pois pequenas atitudes contribuem para evitar as condições apropriadas para a 

disseminação do mosquito.  

É possível fazer a prevenção cuidando dos ambientes próximos de nossas casas, mantendo a 

higiene e organização, evitando deixar objetos que facilitem o acúmulo de água parada, já que 

este é o ambiente propício para a reprodução do mosquito.  

 

 

4 OBJETIVOS 
 

4.1 Objetivo Geral 

 

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

disseminação de informações 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 a prática de 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, enfatizando a necessidade de prevenção; 

- Estimular a formação de valores, atitudes e habilidades que contribuam para o exercício da 

cidadania; 

 - Atender a legislação das Bolsas de Estudo do artigo 170 da Constituição do Estado de Santa 

Catarina. 
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5 METODOLOGIA 
 

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

responsáveis da FAI Faculdades, desenvolverão as atividades nos seguintes dias e cidades: 

 

30/04/2016 (Sábado) – 08h às 18h - Itapiranga/SC: 

- Recolha de materiais e lixo às margens da rodovia; 

 

17/05/2016 (Terça-feira) - 08h às 18h – Iporã do Oeste/SC 

- Entrega de folders para a população com o tema da campanha; 

- Entrega de folders para os alunos no horário de entrada e saída das escolas da cidade; 

 

24/05/2016 (Terça-feira) - 08h às 18h – Descanso/SC 

- Recolha de materiais, visitas e vistorias nas casas e em terrenos baldios; 

- Entrega de folders para a população com o tema da campanha; 

 

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 da Constituição Estadual de Santa Catarina. 

 

 

6 RESULTADOS ESPERADOS 
 

Por meio deste trabalho, espera-se alcançar a conscientização de toda população para a 

contribuição significativa que pequenas atitudes diárias têm para o bem-estar comum. Se 

todos fizerem a sua parte, cuidando de suas casas e local de trabalho, é possível combater a 

proliferação do mosquito evitando 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. 

 


