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O presente projeto de extensão universitária busca fomentar o sentimento de
comunidade, a aspiração e o desenvolvimento de senso crítico por meio do uso de
técnicas educomunicativas na instituição 
Del Rei. As Casas Lares são instituições estaduais que abrigam crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade social (Codo; Lane, 1984; Silva, M. S.; 
Silva, S. K., 2018) e que possam voltar para suas famílias ou serem encaminhadas 
para uma família adotiva. 
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O presente projeto de extensão universitária busca fomentar o sentimento de
comunidade, a aspiração e o desenvolvimento de senso crítico por meio do uso de
técnicas educomunicativas na instituição Casa Lar, Amar é Simples 

As Casas Lares são instituições estaduais que abrigam crianças e 
situação de vulnerabilidade social (Codo; Lane, 1984; Silva, M. S.; 

e que possam voltar para suas famílias ou serem encaminhadas 
adotiva. As atividades possuem caráter transdisciplinar com o 

 Filosofia e Psicologia. Além disso, o projeto incentiva os 
estudantes de Comunicação Social/Jornalismo a atuarem na comunidade e 
construírem uma experiência acadêmica e profissional que vai além das formas 
tradicionais de atuar como jornalista e como comunicador.  
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