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Projeto Acadêmico Transdisciplinar* 

I. Objetivo:  
 

Aplicação prática dos conhecimentos aprendidos em aula por intermédio de 

atividade  

transdisciplinar – ação acadêmica + ação social. 

II. Envolvidos: 
 

a) Faculdade Sumaré – Unidade Sede 

Curso Superior Tecnológico em Gestão de Marketing 

Disciplinas envolvidas: 

a.1) Logística – 3º semestre NM 

a.2) Comportamento do Consumidor – 2º semestre NM 

Professor: Antônio Azambuja 

 

b) UNIDADE DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA SAMARITANO 

Departamento de Captação -   

Responsável: Sheylla Monteiro Contato: 3821-5852/5853 

III. Período da ação:  
 

19/11 – Sábado das 08h30 às 13h30 

IV. Local da ação:  
 

UNIDADE DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA SAMARITANO -  

 R. Conselheiro Brotero, 1486 – Higienópolis - 

São Paulo – SP 
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V. Atividades Desenvolvidas: 
 

a) Acadêmica:  

a. Disciplina: Logística – Identificar, fundamentados nos conceitos apresentadas 

nas aulas, as etapas do processo logístico implicado na ação de doação 

voluntária de sangue; 

b. Disciplina: Comportamento do Consumidor: Apontar as teorias de 

comportamento do consumidor identificadas por você, em você e em seus 

colegas, a partir do momento da divulgação da ação de doação. 

 

b) Social: 

a. Ação voluntária de doação de sangue. 

VI. Relatório da Ação: 
 

 A ação teve início junto à turma de logística, com a proposta de visitação a uma 

unidade fabril, onde pudéssemos deflagrar processos logísticos em prática. Entretanto, dada 

às dificuldades em operacionalização – várias alternativas foram consideradas sem êxito - 

optamos por uma ação social onde as etapas de um processo logístico pudessem ser 

identificadas. Por conta de a ação demandar todo o período da manhã de sábado resolveu o 

professor da disciplina envolver a outra turma a qual seria prejudicada com a ausência dele. 

 Após levantamentos e autorizações necessárias, junto ao hemocentro e à 

coordenação e direção da faculdade, a atividade foi deflagrada com o envio aos alunos do 

folheto eletrônico, fornecido pelo próprio hemocentro (Anexo 1), com orientações sobre a 

doação. 

 A ação de doação de sangue teve lugar no sábado dia 19/11, iniciando-se pela 

concentração dos voluntários doadores na sede da Faculdade Sumaré, de onde saíram, em 

transporte fornecido pelo hemocentro, para o Hospital Samaritano. As doações decorreram 

segundo o procedimento protocolar do hemocentro. 

 Ao todo, mais de 40 alunos, considerando ambas as turmas, estiveram presentes ao 

hemocentro. Por se tratar de uma ação voluntária (doação de sangue) não monitoramos as 

presenças. Vale destacar que alguns levaram espontaneamente familiares – esposa, filhos e 

parceiros(as) – que se submeteram também à ação. 

Aguardamos do hemocentro o envio de carta informando efetivamente quantas 

doações puderam ser consideradas – há todo um protocolo para validação das doações. 

 Dia 26/11 é a data de entrega das atividades acadêmicas decorrentes do projeto.  

Repercussão nas redes sociais – Facebook e Instagram - foi levada a cabo pelo 

professor e pelos próprios alunos no dia da doação.  
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O efeito transdisciplinar proposto pelo projeto foi alcançado, sendo possível 

constatar postagens dos alunos nas redes sociais, como por exemplo: 

“Dia maravilhoso professor...obrigada pela lição de hoje.” - Roberta Domingues. 

“Que linda sua iniciativa, Pro!!! Adorei!” – Meire Soares. 

Página de grupo de alunos – 7 Alpha – no Facebook repercute bem a efetividade do 

projeto. ( https://web.facebook.com/7alphasumare/)  

 No Anexo 1 está o conteúdo do folheto eletrônico. No Anexo 2 estão apresentadas 

algumas fotos tiradas durante a ação para ilustrar o projeto. Tais fotos foram informalmente 

autorizadas pelos alunos.  

Registro aqui o empenho dos alunos e o meu agradecimento de coração à 

participação comprometida de todos, principalmente daqueles que, impedidos de doar por 

qualquer razão, fizeram questão de estarem presentes, engrandecendo ainda mais os 

propósitos humanísticos do projeto. 

 

São Paulo, 24 de novembro de 2016. 

 

 

Prof. Ms. Antônio Cândido Carneiro de Azambuja Neto 

Coordenador do Projeto 

  

* Transdisciplinaridade: abordagem científica que visa à unidade do conhecimento. Procura estimular uma nova 

compreensão da realidade articulando elementos que passam entre, além e através das disciplinas, numa busca de 

compreensão da complexidade do mundo real. (Fonte: https://pt.wikipedia.org) 
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Anexo 1: Folder eletrônico 
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Anexo 2: Fotos 
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