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APRESENTAÇÃO

 A Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - SIEPE é um dos mais importantes 
eventos promovidos, anualmente, pela Universidade Federal do Paraná. O objetivo principal da 
SIEPE é a divulgação, tanto para a comunidade interna quanto para a externa, das atividades 
acadêmicas desenvolvidas por estudantes e professores da UFPR durante o ano que a antecede. 
A SIEPE, que é tradicionalmente composta por quatro eventos: EVINCI – Evento de Iniciação 
Científica, EINTI – Evento de Iniciação Tecnológica,  ENAF – Encontro de Atividades 
Formativas e ENEC – Encontro de Extensão e Cultura, nesta edição incorpora um quinto: 
EDISPE – Encontro Diversidade e Inclusão Social na Pesquisa e Extensão.

 Neste ano de 2019 a UFPR amplia a SIEPE tornando-a um evento de maior envergadura; 
somando-se às atividades tradicionais um conjunto de outras atividades de interesse da sociedade 
que, juntas, constituem o FESTIVAL UFPR DA CIËNCIA, CULTURA E INOVAÇÃO. Trata-se 
de um grande evento que reúne uma multiplicidade de atividades a serem desenvolvidas no 
Campus Reitoria e no Campus Prédio Histórico, na área central da cidade, entre os dias 23 e 27 
de setembro de 2019. A UFPR, usando de alta criatividade e baixíssimos recursos, disponibiliza 
à sociedade um evento que visa a interação entre estudantes, docentes e técnicos com todos 
aqueles cidadãos e cidadãs interessados nas atividades a serem ofertadas nos edifícios da 
instituição e nos espaços públicos envolvidos. A SIEPE constituirá, doravante, uma das atividades 
do FESTIVAL UFPR, afirmando sua relevância no tripé ensino, pesquisa e extensão, em plena 
interação com as demais atividades do evento.

 A Extensão é um dos pilares da formação universitária, realizada por meio de um 
conjunto de ações articuladas em diálogo com a sociedade que devem estar indissociavelmente 
vinculadas ao Ensino e à Pesquisa. É um processo interdisciplinar educativo, cultural, científico 
e/ou tecnológico e político, que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza 
a relação transformadora entre a Universidade e os demais setores da sociedade. O escopo 
é a construção de conhecimentos que permitam a superação da desigualdade e da exclusão 
social, contribuindo para uma sociedade mais justa, ética e democrática. Os resultados das 
atividades extensionistas reafirmam e materializam os compromissos éticos e solidários da 
Universidade Pública brasileira. As atividades de Extensão devem obedecer aos cinco princípios 
definidos pelo FORPROEX - Fórum de Pró-Reitores de Extensão de Universidades Públicas: 
Interação Dialógica, Interdisciplinaridade, Intersetorialidade e/ou Interprofissionalidade, 
Indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão, Impacto na Formação do Estudante, Impacto e 
Transformação Social.

 A Extensão é, sobretudo, uma via de mão dupla, com trânsito assegurado entre 
a comunidade acadêmica e a sociedade,na qual a práxis do conhecimento acadêmico 
oportuniza transformações na sociedade que transformam também a formação universitária 
e suas pesquisas. O conhecimento teórico é, assim, enriquecido, pela vivência de todos atores 
envolvidos. De acordo com o Plano Nacional de Extensão Universitária, esse fluxo, que 
estabelece a troca de saberes sistematizados, acadêmico e popular, ter á como consequências: 
a produção do conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e regional; a 
democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade na atuação 
da Universidade. Além de instrumentalizadora desse processo dialético de teoria/prática, a 
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Extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada da sociedade.

 Neste ano a realização da SIEPE, em especial do ENEC ocorre sob um processo de 
fortalecimento da Extensão no Brasil e na UFPR. A começar pela aprovação em dezembro 
último da Resolução 07/2018 do Conselho Nacional de Educação que estrutura a Politica 
Extensionista Nacional para as Universidades Brasileiras normatizando os valores e diretrizes 
das atividades extensionistas. A Resolução ainda reforça a implementação do processo de 
creditação da extensão nos currículos dos cursos de graduação.

 O ENEC representa um espaço de intercâmbio de conhecimentos e experiências, com 
o objetivo de promover a socialização dos programas e projetos de extensão desenvolvidos na 
UFPR e que reflitam sobre os impactos das ações extensionistas. Um momento de prestação 
de contas para com a sociedade dos impactos trazidos na vida cotidiana dos envolvidos nas 
atividades de extensão. Continuando na trilha das mudanças efetivadas no ano anterior, o 
formato do ENEC foi diferenciado, contemplando apresentações orais, rodas de conversas, 
estandes e oficinas, visando abraçar toda a diversidade de atividades e ações de extensão que são 
atualmente realizadas pelos programas e projetos da UFPR, dando mais liberdade e autonomia 
aos coordenadores e coordenadoras apresentarem os seus reais produtos, buscando assim 
uma inovação nas apresentações e no relacionamento com a comunidade interna e externa. A 
Universidade Federal do Paraná apresenta à comunidade acadêmica os Anais do 18º Encontro 
de Extensão e Cultura (ENEC), com o resumo dos trabalhos apresentados por bolsistas 
Extensão, bolsistas de Ações Afirmativas/Fundação Araucária, bolsistas de vários Programas 
e Projetos de Extensão, além de docentes, servidores técnico-administrativos e servidoras 
técnica–administrativas da UFPR, participantes externos e externas à Universidade, parceiros e 
parcerias dessas atividades. Os resumos dos trabalhos do 18º ENEC estão organizados em oito 
áreas temáticas: comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, 
produção e trabalho, saúde e tecnologia. Esta publicação compõe um conjunto de cinco 
volumes: · Anais ENAF 2019, · Anais ENEC 2019, · Anais EVINCI/EINTI - Ciências da Vida, · 
Anais EVINCI/EINTI - Ciências da Exatas, da Terra e Engenharias e · Anais EVINCI/EINTI - 
Ciências da Humanas e Sociais, Letras e Artes. 

 A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, as Comissões Organizadoras da SIEPE e do 
ENEC agradecem aos membros do Comitê Assessor de Extensão (CAEX), aos Coordenadores 
e Coordenadoras de Programas e Projetos e às suas equipes, pelo trabalho realizado e pela 
dedicação e compreensão da relevância do âmbito extensionista para a formação acadêmica 
desenvolvida na UFPR. Agradecem, ainda, a todos e a todas que apoiam de diversas formas a 
realização da SIEPE.

Pró-Reitor de Extensão Prof. Dr. Leandro Franklin Gorsdorf

Coordenadora de Extensão Prof.ª Dr.ª Maria Virgínia Filomena Cremascov
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NARRATIVAS COMPARTILHADAS NO MAE

20197346
Autor(es): Ana Luisa De Mello Nascimento, Barbara Nogueira Do Nascimento, Rodrigo Marcondes Vieira, 
Tacila Fernanda Carneiro Evangelista
Orientador(es): Gisele Kliemann
Setor: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
Área Temática: Cultura
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Museu De Arqueologia E Etnologia; Museu E Escola; Rádio Escolar

O projeto “Narrativas Compartilhadas no MAE”, que se realiza desde 2017, tem por objetivo ampliar a relação 
entre o Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR e as comunidades em contato com o museu, não apenas 
pela visitação, mas pelo compartilhamento de múltiplos saberes, narrativas e experiências. Neste ano, o projeto 
tem por objetivo geral construir, junto à comunidade da Escola Municipal em Tempo Integral Professora Sully 
da Rosa Vilarinho, situada em Paranaguá (PR), uma rádio escolar para o público interno, a ser desenvolvida por 
discentes e docentes participantes do projeto, mas também pela comunidade. A iniciativa da rádio escolar partiu 
da própria administração da escola, em parceria com pais e responsáveis, visando a comunicação e divulgação 
de informações do cotidiano escolar. Dentre as propostas de ações, pretende-se a criação de Podcasts diários e/
ou semanais, possibilitando que sejam partilhados relatos e experiências de funcionários e alunos, memórias da 
escola e de atividades interativas com MAE-UFPR, além de um espaço de produção cultural e artística - através 
de música e dança, por exemplo. O programa contribui para a promoção da cidadania escolar, desenvolvimento 
do sentimento de inclusão em alunos e funcionários, formação de identidade da escola enquanto instituição, 
elaboração de memória coletiva e participação nos projetos da comunidade na qual se insere. Por fim, a realização 
das dinâmicas e atividades deste projeto são resultado da interação entre escola, comunidade e MAE-UFPR. 
Assim, a partir do estreitamento da relação entre a comunidade de Paranaguá e o MAE, proporciona aos bolsistas 
do projeto contato com a realidade escolar pública e os diferentes grupos que compõem o cotidiano da escola, 
produzindo e compartilhando de forma dialógica informações e conhecimentos teórico-práticos, além de permitir 
a atuação prática em seu campo profissional.
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MUSEU E PATRIMÔNIO: ORGANIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
DO ACERVO TEXTUAL, SONORO E VISUAL DO MAE.

20197348
Autor(es): Gustavo Pitz
Orientador(es): Bruna Marina Portela, Rafael Faraco Benthien
Setor: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
Área Temática: Cultura
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO

Palavras-chave: Acervo; Arquivo Histórico; MuseuO Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR tem para 
além de seu acervo museológico, que contempla peças das áreas de arqueologia, etnologia indígena e cultu-
ra popular, um acervo arquivístico, com temáticas semelhantes, mas em diferentes tipos de suporte, tais como 
papel, fitas K7 e VHS, películas e negativos. Todo este conjunto documental está sob os cuidados da Unidade 
Arquivo Histórico e soma aproximadamente 4.000 itens documentais. O objetivo deste projeto de extensão é 
organizar e tornar acessível a pesquisadores internos e externos à UFPR todo este rico material do Arquivo His-
tórico do MAE. Entre este material está um importante acervo de Vladmir Kozák, engenheiro, documentarista, 
artista e etnógrafo, que registrou diversas etnias indígenas brasileiras e manifestações culturais, como a Congada 
da Lapa. São fotos, filmes e ilustrações reunidas por José Loureiro Fernandes, idealizador do MAE UFPR, pro-
duzidas nos anos 1950 e 1960. Para este ano, o projeto prevê a organização e a divulgação dessa documentação 
de Vladmir Kozák e a de José Loureiro Fernandes. Os alunos bolsistas, juntamente com o restante da equipe do 
projeto, farão leituras de textos tanto sobre as duas figuras mencionadas, como também sobre metodologias de 
descrição de documentos de arquivo e de planilhas e textos já existentes no próprio museu sobre os conjuntos 
documentais mencionados. Após essa leitura e contextualização, os alunos terão contato direto com a documen-
tação, composta de fotos, áudios, filmes e ilustrações. Será preciso identificar os documentos e separá-los, já 
que estavam todos agrupados como sendo da coleção José Loureiro Fernandes. Pela importância do trabalho 
de Vladmir Kozák, optou-se por separar as fotos, filmes e ilustrações por ele produzidos, com o objetivo de dar 
maior visibilidade para esse conjunto documental, importantíssimo para os povos indígenas, por exemplo, para 
os quais Kozák dedicou grande parte de seu trabalho. Os documentos serão então organizados e classificados 
de maneira a facilitar o acesso a pesquisadores interessados. Vale ressaltar que este conjunto documental já vem 
sendo utilizado como fonte para monografias e dissertações na área da Antropologia. Portanto, sua organização 
e divulgação irá incentivar ainda mais as pesquisas na área e, além disso, permitirá que a equipe do MAE UFPR 
possa realizar exposições e publicações com esse material, voltados para a comunidade interna e externa à UFPR.
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MUSEU E PATRIMÔNIO: LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGI-
CO, EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E CURADORIA DO ACER-
VO DE ARQUEOLOGIA DO MAE.

20197349
Autor(es): Fabio Parenti, Julia Reis Cordeiro, Luan Henrique Siebra Marcolino
Orientador(es): Sady Pereira Do Carmo Junior
Setor: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
Área Temática: Cultura
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Arqueologia; Coleção De Arqueologia; Museu

As coleções arqueológicas do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR (MAE/UFPR) apresentam uma 
estimativa de 70.000 peças. É constituído por elementos da cultura material pretérita, recuperados de sítios 
arqueológicos durante as primeiras pesquisas arqueológicas realizadas no Paraná, principalmente entre as décadas 
de 1950 e 1970, e através do recebimento de coleções relacionadas a impacto ambiental. O presente projeto se 
insere no escopo do Programa Curadoria do acervo do MAE -Museu de Arqueologia e Etnologia e destina-se a dar 
continuidade às ações iniciadas nas coleções científicas do MAE e ampliar as ações relativas ao acervo, agregando 
o grupo técnico-científico da curadoria, alunos-bolsistas e demais colaboradores. Seu principal objetivo é a 
valoração dos bens arqueológicos do MAE UFPR, por meio de Ações de Curadoria, Levantamento Arqueológico 
e Extroversão do conhecimento. De forma que as ações de curadoria, preservação e organização do acervo 
gerem informações para contextualizar e promover ações in situ de avaliação e georeferenciamento dos sítios 
arqueológicos bem como as ações de extroversão do conhecimento, criando um diálogo com as populações, seja 
através das palestras, exposições, jogos, interatividades e demais atividades lúdico-pedagógicas. Tal movimento 
permitirá um ciclo informacional, onde o conhecimento arqueológico gerado na curadoria do acervo, permitirá 
um retorno ao campo e às comunidades de tal forma que a mesma comunidade preserve os sítios arqueológicos. 
Com o tema que versa sobre a diversidade tecno-cultural dos construtores de sambaquis, foi inaugurada em março 
de 2018 a exposição “Entre Conchas: O modo de vida dos construtores de Sambaqui” de modo a levar esse acervo 
para a população de Paranaguá. As atividades no ano de 2019 vem para reorganizar o acervo na reserva técnica, 
com a criação e manutenção do banco de dados, troca das embalagens e pesquisa sobre os sítios arqueológicos 
para contextualização desse acervo.
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CONHECER, BRINCAR, EXPERIMENTAR: PRODUTOS LÚ-
DICO-PEDAGÓGICOS DO MAE.

20197351
Autor(es): Timoteo Andre Pinas De Moura, Vinicius Tumelero De Oliveira
Orientador(es): Tamara Fernanda Carneiro Evangelista
Setor: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
Área Temática: Cultura
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Educação Patrimonial; Material Pedagógico; Museu De Arqueologia E Etnologia

O objetivo do “Projeto de Extensão Conhecer, brincar, experimentar: produtos lúdico-pedagógicos” do MAE-
UFPR é desenvolver materiais educativos vinculados à divulgação científica e apoio didático, com a temática 
do museu (Arqueologia, Etnologia e Cultura Popular), tais como: caixas didáticas, jogos, catálogos infantis, 
livros, publicações, folders. Um meio para promover ações de educação patrimonial dentro e fora do espaço 
museológico, tendo o acervo do MAE como temática, e disponibilizando a produção do projeto para o público 
geral que frequenta os espaços expositivos do MAE e o nosso público alvo: estudantes e professores de Curitiba e 
Litoral Paranaense. As ações propostas no projeto articulam a pesquisa, o ensino e a extensão. O desenvolvimento 
deste projeto é realizado de forma interdisciplinar por meio da colaboração com as unidades científicas do MAE: 
Arqueologia, Etnologia Indígena e Cultura Popular, através das ações desenvolvidas nos Programas de Extensão 
“Curadoria do Acervo do MAE” e “Difusão Cultural do MAE”. Para o desenvolvimento dos nossos materiais, 
os alunos são orientados por docentes em todas as atividades: pesquisa bibliográfica e fichamento, elaboração 
de texto, proposta de atividades, desenvolvimento de jogos e etc. É fundamental que o material desenvolvido 
não seja somente uma forma de entretenimento, mas um complemento do conteúdo de nossas exposições e 
publicações - em outras palavras, mais uma ferramenta para trabalhar educação patrimonial.Por essa razão, não 
nos preocupamos apenas com o conteúdo mas também o tipo de linguagem escrita e visual que será desenvolvida 
no material de forma a torná-lo claro e atrativo. Esse ano, o projeto foi contemplado com uma verba do edital 
de fortalecimento da extensão e iremos fazer uma confecção de cases para as Caixas Didáticas, que já estão em 
processo de reformulação desde 2017. Além dos novos cases, as Caixas ganharam adesivação com uma nova 
identidade visual para cada Caixa. Lançamos esse ano no evento do “Puxirão do MAE” a versão E-book do 
“Caixas Didáticas do MAE: Um guia para sua elaboração” e a versão física do livro será lançada ainda esse ano e 
distribuída para as escolas do município através da parceria entre o Programa das Ações Educativas e a Secretaria 
Municipal de Educação de Curitiba.
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MUSEU ABERTO: INTERAÇÕES ENTRE O MAE E A ESCO-
LA

20197352
Autor(es): Daniela Medeiros Depetris, Heitor Dos Santos Rodrigues
Orientador(es): Tamara Fernanda Carneiro Evangelista
Setor: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
Área Temática: Cultura
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Educação Patrimonial; Mediação Cultural; Museu De Arqueologia E Etnologia

O presente projeto tem como objetivo promover a interação do MAE com a comunidade externa, principalmente 
escolar, e desenvolver e consolidar ações educativas voltadas para comunicação museológica entre o acervo 
e o público do museu. As atividades estão pautadas na relação dialógica com a comunidade, principalmente 
escolar, público-alvo da proposta aqui apresentada, desempenhando um papel de inclusão social, promovendo 
a democratização do acesso à cultura, incentivando e estimulando as comunidades externas a frequentar o 
museu. Utiliza os materiais e publicações elaboradas pelo MAE, como os Livros de Contos e o RPG Jaguareté: 
O Encontro, as Caixas Didáticas, os Jogos eletrônicos e etc. O projeto é realizado nas dependências da Sala 
Didática (infelizmente, fechada para reformas) e na Sede Histórica do MAE, com visitas guiadas às exposições 
permanente e temporárias com estudantes e equipes pedagógicas das Redes Municipal e Estadual de Ensino 
de Curitiba e Paranaguá, bem como grupos de visitantes que realizam agendamento prévio. A mediação e 
aplicação dos materiais é feita pelos bolsistas ou voluntários, que são capacitados pela equipe técnica do MAE. 
O presente projeto pretende, em 2019, continuar a realização de visitas guiadas nos espaços expositivos do MAE, 
o empréstimo das Caixas Didáticas e aplicação dos materiais lúdico-pedagógicos do MAE. E também realizar 
atividades de capacitação para profissionais da educação (cursos, palestras, oficinas com as caixinhas didáticas), 
para divulgação dos materiais lúdicos desenvolvidos pelos demais projetos do MAE, ou inserção do presente 
projeto no planejamento anual dos estabelecimentos de ensino, vindo ao encontro da conscientização patrimonial 
e da diversidade cultural. Neste sentido, busca estabelecer parcerias com outras instituições públicas ou ONGs,, 
disponibilizando o espaço do museu para a realização de atividades lúdico-pedagógicas. Exemplo é a parceria com 
a Secretaria Municipal de Educação de Curitiba, na realização de atividades extensionistas, como o curso “Caixas 
Didáticas: confecção de materiais didáticos para o ensino de história”, ministrado pelo MAE para os professores 
do ensino fundamental. Ou levando os nossos materiais em eventos e atividades organizados pela UFPR, por 
outras instituições ou parceiros do projeto, como a participação do MAE nos eventos organizados pelo Projeto 
Jogarta, parceiro do programa de Ações Educativas do MAE desde 2017. Assim como a atividade que o MAE 
realizou no Museu Átilio Roco, em São José dos Pinhais, esse ano, em comemoração ao Dia do Povos Indígenas. 
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MUSEU E PATRIMÔNIO: REVELANDO O ACERVO DE 
CULTURA E SABERES POPULARES DO MAE.

20197361
Autor(es): Gabriel Santos Bossei, Liliana De Mendonca Porto
Orientador(es): Bruna Marina Portela, Joao Frederico Rickli
Setor: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
Área Temática: Cultura
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Acervo; Cultura Popular; Museu

O Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, primeiro museu universitário do estado, tem a extensão como 
um de seus princípios básicos, atrelada também ao ensino e à pesquisa. Os trabalhos desenvolvidos pelo museu 
visam exteriorizar a riqueza de seu acervo, tornando-o acessível ao público externo, seja através de materiais 
didáticos, exposições ou pela disponibilização de dados dos objetos do acervo a pesquisadores. Para que isso 
seja possível, é preciso realizar uma série de atividades que envolvem professores, técnicos e alunos bolsistas 
vinculados ao museu. É nesse sentido que atua este projeto de extensão: divulgar e tornar acessível o acervo de 
Cultura e Saberes Populares do MAE, composto por mais de 2000 peças. Nos anos anteriores de execução deste 
projeto foi finalizado o preenchimento de uma planilha de dados no Excel, com informações sobre cada uma das 
peças. Para este ano, o objetivo do projeto é revisar e ampliar as informações contidas nesta planilha, para que o 
acervo de Cultura Popular do MAE UFPR fique acessível aos pesquisadores interessados de maneira otimizada. 
Uma coleção importante dentro deste acervo é a proveniente do litoral paranaense, formada em grande parte 
nos anos de 1950 e 1960. Pretende-se dar ênfase a este conjunto de peças e, para isso, serão realizadas leituras e 
pesquisa sobre temas da cultura popular referentes às peças do acervo do MAE procedentes do litoral do Paraná. 
Por meio deste embasamento será possível complementar as informações sobre a coleção já existentes na planilha 
de dados, incentivando e facilitando a pesquisa neste acervo. Ainda para alcançar este objetivo de divulgar e tornar 
o conjunto de peças acessível a pesquisadores, será preciso manter o acervo devidamente organizado, higienizado 
e bem acondicionado. Ao mesmo tempo, a atuação dos bolsistas no projeto auxiliará outros setores do museu 
na elaboração de exposições, publicações e materiais didáticos que envolvam, de alguma maneira, a temática da 
Cultura Popular. As atividades do projeto, portanto, visam levar o conhecimento produzido dentro de um museu 
universitário - construído em conjunto com alunos de graduação, técnicos e docentes - para a comunidade externa.
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GUARAGUAÇU - APOIO AO RESGATE DA CULTURA CAI-
ÇARA

20197494
Autor(es): Silvana De Oliveira Borges
Orientador(es): Alexandre Bernardino Lopes
Setor: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
Área Temática: Cultura
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Cultura Caiçara; Guaraguaçu; Sambaquis

A ideia principal é fortalecer a comunidade Caiçara que vive na região do Guaraguaçu, apoiando o resgate 
das atividades desenvolvidas ali, especialmente o artesanato, a culinária e a história desse povo que tem fortes 
influências indígenas, além de buscar a preservação do Rio Guaraguaçu que apresenta extrema importância para 
continuidade da comunidade ali instalada.
Salientando que inclusive existe na região uma tribo Tupi Guarani - Mbya, que deve ser apoiada e preservada, onde 
ainda pode ser encontrado um Sambaqui tombado pelo Patrimônio Cultural do Paraná.
Pensado para dar apoio à comunidade tradicional que vive na região do Rio Guaraguaçu, logo na entrada do 
município de Pontal do Paraná, este projeto visará fortalecer a comunidade local, por meio do resgate da cultura 
caiçara, com destaque para o artesanato, culinária e também por ações que possibilitem a preservação ambiental, 
muito rica na região. A ideia será promover atividades onde a interação: comunidade do Guaraguaçu com a 
comunidade acadêmica do Campus Pontal do Paraná, permitam a rica troca de experiências e saberes, de uma 
para a outra. “O termo caiçara designa as comunidades tradicionais, fruto da miscigenação entre indígenas e 
colonizadores, que ainda vivem em contato íntimo com a natureza, dependentes da pesca e da agricultura.
A ideia principal é apoiar a associação de moradores do Guaraguaçu, que vem trabalhando para o resgate das 
tradições caiçaras, além de ajudar a disseminar as lendas locais que são transmitidas de pai para filho, apenas 
dentro da comunidade. Acreditamos que a integração da comunidade local com toda comunidade acadêmica do 
CEM, trará ganhos a todos, com a possbilidade de vivência e experiências.
Entendemos ainda, que este proejto poderá possibilitar a preservação do Sambaqui de Pontal do Paraná, importante 
sítio arqueológico do Litoral paranaense e pouco conhecido por aqueles que frequentam as praias do Paraná.
Pretendemos também, permitir que aquele recanto ambiental e cultural, seja conhecido e protegido pelo maior 
número de pessoas em Pontal do Paraná, promovendo assim, o reconhecimento de uma cultura presente e muito 
importante nesta localidade.
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PROGRAMA DE DIFUSÃO CULTURAL DO MAE - MUSEU 
DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA DA UFPR

20197533
Autor(es): Amanda Vanessa Prestes Gomes, Ana Luisa De Mello Nascimento, Fabio Luis Gasparello Marcoli-
no, Laura Perez Gil
Orientador(es): Bruna Marina Portela
Setor: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
Área Temática: Cultura
Programa Institucional: PROGRAMA DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Escola Pública; Eventos; Museu

Este Programa tem como norteador a exteriorização e a acessibilidade do que se produz no museu e se propõe a 
construir e elaborar as propostas de eventos para e com a comunidade. A metodologia envolve estudos e pesquisas 
realizadas pela própria equipe técnica do MAE, professores e alunos bolsistas, por meio de conversas e trocas de 
experiências com os grupos parceiros. A sua realização, portanto, está condicionada à participação transversal e 
multidisciplinar de agentes sociais internos e externos ao MAE. Neste sentido, como resultados foi realizado o 
Puxirão MAE 2019, integrante da Semana de Museus do IBRAM, e que teve como objetivo integrar a comunidade 
local e o Museu através de apresentações artísticas, do lançamento de livros realizados pelo MAE e do pré-
lançamento dos produtos do projeto “Histórias de Faxinais”, ganhador do prêmio internacional Ibermuseus de 
Educação. Durante o “Abril Indígena da UFPR”, ocorreu uma visita guiada especial à exposição “Nhande Mbya 
Reko: Nosso Jeito de Ser Guarani”, por Juliana Kerexu, representante do povo Guarani Mbya e a exibição de 
um curta-metragem e oficina sobre artesanato em parceria com a IFPR. Deu-se continuidade ao trabalho junto à 
Escola Sully da Rosa Vilarinho com a realização de atividades feitas em dois momentos: no primeiro, as turmas 
visitaram as novas exposições do MAE e fizeram atividades temáticas direcionadas a cada faixa etária. Como 
houve a recente abertura da exposição “Entre Conchas: Modos de Vida nos Sambaquis” as atividades com os 
alunos são relacionadas à essa exposição. No segundo momento, as atividades são realizadas diretamente na escola 
e abordam uma temática pré-definida a partir de reuniões diretamente com a equipe pedagógica da escola. Assim, 
a escola optou por trabalhar com a questão da “Rádio Escolar”, então as oficinas este ano serão voltadas para a 
comunicação. Ao final do ano, pretende-se que os alunos que participarem das atividades na escola tenham um 
programa (que pode ser em formato de Podcast) para ser usado na rádio escolar. No momento, desenvolve-se o 
plano de divulgação do Museu nas redes sociais e também para os eventos a serem realizados ainda neste ano: da 
Primavera de Museus, com tema a ser proposto pelo IBRAM; da Semana de Oficinas em Arqueologia, do Projeto 
Museu e Patrimônio: Levantamento Arqueológico, Educação Patrimonial e Curadoria do Acervo de Arqueologia 
do MAE; e do Mês da Consciência Negra, promovido pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e uma exposição 
sobre Lange de Morretes como cientista.
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AÇÕES SOCIAIS E CULTURAIS DO MAE: UMA CONSTRU-
ÇÃO PLURAL

20197537
Autor(es): Catarina Franceira, Edilene Coffaci De Lima, Mariana Santana Pereira
Orientador(es): Fabio Luis Gasparello Marcolino
Setor: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
Área Temática: Cultura
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Cultura; Museu; Organização De Eventos

Este projeto vem ao encontro das necessidades de eventos anuais que o MAE promove para interação com o 
público, como a Semana de Oficinas em Arqueologia, o mês da Consciência Negra, Primavera de Museus e 
a Semana de Museus, esses dois últimos eventos de programação nacional unificada pelo IBRAM. As ações 
foram desenvolvidas a partir de conversas e parcerias com os demais projetos do MAE e com a relação dialógica 
constante entre o museu e a comunidade. Assim, as ações de divulgação e organização desses eventos sempre 
são realizadas através de ações interdisciplinares de pesquisa e interlocução, envolvendo o contato com outros 
projetos e unidades do MAE e as áreas de História, Ciências Sociais, Comunicação Social e Design. A partir 
disso, é realizada a Identidade Visual, Ilustrações, Design de Peças Gráficas e Redação Publicitária voltada a 
Redes Sociais e Jornais, resultando na produção de cartazes, folders, mídias digitais e divulgação espontânea 
da imprensa local. Como resultados de 2019, podemos destacar a realização e divulgação do 1º Puxirão MAE, 
que integrou em maio a participação do MAE na Semana de Museus, de temática “O Futuro das Tradições”. 
Esse evento teve como objetivo integrar a comunidade local e o Museu através de apresentações artísticas, do 
lançamento de livros realizados pelo MAE e do pré-lançamento dos produtos do projeto “Histórias de Faxinais”, 
ganhador do prêmio internacional Ibermuseus de Educação. O Puxirão, realizado em parceria com a SECULTUR 
da Prefeitura de Paranaguá, contou com apresentações artísticas do Grupo Boi Barroso de Antonina e em seu 
encerramento foi feita uma homenagem ao Mestre de Fandango Nemésio, com apresentação do representante da 
comunidade local caiçara Mestre Zeca da Rabeca. Durante o “Abril Indígena da UFPR”, ocorreu uma visita guiada 
especial à exposição “Nhande Mbya Reko: Nosso Jeito de Ser Guarani”, por Juliana Kerexu, representante do povo 
Guarani Mbya e a exibição de um curta-metragem e oficina sobre artesanato em parceria com a IFPR bem como 
ação com o Museu Atílio Rocco. Em março, tivemos a abertura e divulgação da “Entre Conchas”, uma exposição 
de arqueologia que trata sobre diversos aspectos dos povos sambaquis. No momento, trabalhamos na ideação 
de atividades que devem ocorrer na Primavera de Museus (a ocorrer em setembro, com tema a ser definido pelo 
IBRAM) e do próximo mês da Consciência Negra, bem como das aberturas de exposições que o MAE deverá 
ainda inaugurar, como a exposição sobre Lange de Morretes e apoio na divulgação da Semana de Oficinas em 
Arqueologia deste ano.



20

Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão

11ª SIEPE, 27º EVINCI, 12º EINTI, 18º ENAF, 18º ENEC, 1º EDISPE

ANAIS 11ª SIEPE / 18º ENEC 

ISBN 978-85-7335-359-4

EDUCAÇÃO EM MUSEUS: NÚCLEO DE AÇÃO EDUCATIVA 
DO MUSEU DE ARTE DA UFPR (NEMU)

20197906
Autor(es): Leticia Cezar De Mello, Leticia Karoline Dos Santos, Rose Meri Trojan
Orientador(es): Lidiane Do Nascimento Silva
Setor: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
Área Temática: Cultura
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Arte-Educação; Educação Não Formal; Museus

Para cumprir seu papel como instituição museológica e universitária, as ações educativas são parte importante da 
função social do museu. Assim, o projeto Educação em Museus do Museu de Arte da UFPR (MusA) criou um 
Núcleo Educativo que coloca em prática a pesquisa e a documentação do acervo na extensão por meio de ações 
educativas e culturais. O objetivo é contribuir para a inserção do MusA no cotidiano cultural da cidade por meio 
da formação do público e ampliação do acesso à arte. Conta com equipe interdisciplinar composta de museóloga, 
professora, bolsistas e voluntários que potencializa as atividades de cunho educativo e cultural, diversificando o 
público do museu (servidores e estudantes da UFPR, outras instituições de nível superior e escolas da educação 
básica), através de visitas mediadas às exposições, parcerias e agendamentos. A metodologia inclui pesquisa 
sobre as exposições (de longa e curta duração), elaboração de material didático e atividades educativas para: (1) 
eventos abertos ao público, articulados pela equipe do projeto, professores, pesquisadores, alunos da comunidade 
acadêmica e interessados; (2) visitas mediadas ao público espontâneo e grupos agendados; (3) oficinas sobre as 
temáticas das exposições. A avaliação do projeto é realizada após cada uma das ações pelo público participante, 
reuniões da equipe e com instituições parceiras. Em 2018, o projeto atingiu cerca de 3.000 pessoas, entre público 
agendado e espontâneo, com: mediação para 4 exposições (3 de curta e 1 de longa duração); 15 grupos agendados; 
12 reuniões de pesquisa, planejamento e avaliação; 5 encontros com professoras; mesa-redonda sobre a exposição 
de Irena Paulis; exposição itinerante que percorreu os campi da UFPR; participação em 4 eventos externos (16ª 
Feira de Profissões da UFPR; 10º SIEPE e 17º ENEC; 1º Encontro de Educativos dos Setores Educativos de 
Curitiba: Museu além do seu espaço”; e INTERARTE III); entre outras ações. Para 2019 além das atividades 
extensão e de mediação de públicos espontâneo e agendados, o projeto fechou parceria com as turmas de ensino 
fundamental escola Municipal Colônia Augusta - com uma formação integral com as professoras e pedagogas da 
escola - com propostas educativas articuladas diretamente com o conteúdo das aulas em diálogo com acervo e 
exposições do MusA.
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DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E DE 
APERFEIÇOAMENTO EM INFORMÁTICA PARA IMIGRAN-
TES

20197545
Autor(es): Bibinson Celissaint, Camila Delarosa, Camilla Luvizotto Ferreira Da Silva, Erick Eckermann Cardo-
so, Gabriela Stein, Gianfranco De Souza Harres, Giovani Gurkevicz Marciniak, Joao Pedro Picolo, Leticia Mara 
Peres, Maria Sílvia Ribeiro Ruy
Orientador(es): Luis Allan Kunzle
Setor: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Capacitação Em Informática; Informática Para Imigrantes; Política Migratória

O projeto de Capacitação em Informática para Migração Humanitária está sob a tutela da Cátedra Sérgio Vieira de 
Mello, da UFPR, no contexto do programa de extensão “Política Migratória e Universidade Brasileira”. O objetivo 
deste projeto é o de apoio à integração da população imigrante através do ensino de informática. Identificou-se, 
além disso, a oportunidade de estudantes das áreas de ciências exatas e tecnologia participarem em ações de 
forte demanda social. O curso de informática é dividido em dois níveis de aprendizado: básico e intermediário. 
Contribuem para o projeto discentes dos cursos de ciências exatas e tecnologia da UFPR, que se organizam 
em equipes de trabalho responsáveis por elaborar material didático e ministrar aulas em ambos os níveis de 
aprendizado em informática. O nível básico é direcionado aos alunos que não possuem experiências significativas 
com o computador, durante o qual a prática de digitação mostra-se essencial, assim como o contato com a Internet. 
O nível intermediário desenvolve o domínio sobre softwares de grande valia profissional, como editores de texto 
e planilhas eletrônicas. Em cada turma, um acadêmico fica responsável em ser o “professor”, enquanto os demais 
exercem a função de “monitores”. A metodologia consiste em, num primeiro momento, divulgar os cursos de 
informática aos alunos do curso de português, este é um pré-requisito do projeto, pois é fundamental o adequado 
entendimento entre professores-alunos durante as aulas. Após a inscrição dos interessados, aplica-se uma prova 
de nivelamento que visa enquadrar os alunos no nível adequado de aprendizado. Durante as aulas, o conteúdo é 
apresentado e, em seguida, são sugeridos exercícios de complexidade crescente. Até o início do primeiro semestre 
de 2019, 207 alunos concluíram os cursos de capacitação em informática. A avaliação do curso, por parte dos 
imigrantes, mostra que eles têm consciência da importância desse tipo de formação para o mundo do trabalho. 
Eles também gostariam que o número de aulas e sua duração fossem maiores. Contudo, devido a limitações de 
espaço, tal demanda não pode ser correspondida. Levando em consideração a importância na formação acadêmica 
de atividades de ensino e de extensão, o projeto oferece relevante impacto na vida daqueles que contribuíram para 
o processo, pois proporciona experiência em docência e vivência com diferentes culturas.
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MEL: REDE DE MULHERES EMPREENDEDORAS E LÍDE-
RES

20197617
Autor(es): Luiza Stopasolla Pinto, Maria Do Carmo Duarte Freitas
Orientador(es): Maria Rita Taques Michalski
Setor: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Empreendedorismo; Liderança Feminina; Mulheres

Compreendendo o MEL- Rede de Mulheres Empreendedoras e Líderes como um projeto recente, apesar 
de suas primeiras reuniões de elaboração terem se situado em 2010, a efetivação como projeto se inicia em 
2019, objetivando-se com este resumo relatar a experiência de criação, suas propostas, e inícios de trabalhos. O 
projeto visa a articulação de uma REDE de mulheres. Tendo como objetivos principais a instrumentalização das 
mulheres; desenvolvimento da liderança, e estímulo ao empreendedorismo social; assim como a capacitação em 
sistemas e gestão da informação para fomentar projetos sociais, visando alcançar as metas pactuadas nos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável. As ações do MEL em sua multidisciplinaridade possibilitam o aprendizado 
e aplicação de metodologias de ação e elaboração de projetos e ações práticas. Além da metodologia utilizada 
na ITCP/UFPR que está envolvida pela complexidade na implementação, pela realidade local ser dinâmica, e a 
necessidade de constante reflexão e reavaliação das ações iniciadas. Os eixos de trabalho destacados consistem 
em cultura local, aprendizagem e interação com comunidades e parcerias no território. Todas as etapas visam o 
empoderamento de meninas e mulheres envolvidas. Espera-se o alcance dos objetivos através do engajamento e 
sensibilização promovidas nos encontros locais para definição de áreas prioritárias, metas, ações e projetos a serem 
implementados; círculos de trabalho para o desenvolvimento integrado; grupo de pessoas composto por diferentes 
atores sociais, engajados em cada município, com o papel de organizar os diálogos no seu território. Definindo 
um plano de implementação e monitoramento a evolução local de seus projetos e círculos de conhecimento. 
Aliado a esta metodologia também será utilizado o background da Universidade Federal do Paraná através de 
cursos, jornadas, palestras e eventos. As atividades se iniciam no primeiro semestre de 2019 com pesquisas de 
projetos e programas de diferentes instâncias dentro da universidade, a fim de juntar todos em que o público alvo 
fossem mulheres e meninas. Assim como a produção de um formulário para a comunidade externa, englobando à 
Rede não só a academia. Em paralelo reuniões com colaboradoras e voluntárias são realizadas para estruturação 
e formação do projeto. As experiências oriundas acumuladas ao longo das atividades resultaram em produção 
científica, atendendo ao tripé ensino pesquisa e extensão, ampliando os conhecimentos dos extensionistas em sua 
formação tanto profissional quanto pessoal, e cumprindo o papel social da universidade.
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PRODUÇÃO, MONITORAMENTO E INTERVENÇÃO EM 
ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO BAIRRO 
UBERABA, CURITIBA.

20197864
Autor(es): Viviane Vidal Pereira Dos Santos
Orientador(es): 
Setor: Ana Claudia Antunes Brizola, Bruna Lourenso, Maria Tarcisa Silva Bega, Tissiany Natalie Do Prado
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça”,”PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Intervenção; Memória; Moradia

O projeto de extensão, vinculado ao Programa de Desenvolvimento Urbano e Regional, tem como objetivo a 
produção, o monitoramento e a intervenção em áreas precárias do bairro Uberaba, em Curitiba. Selecionamos como 
recorte espacial a Vila União Ferroviária, cuja ocupação teve início no final dos anos 1990. A região, localizada 
às margens do Rio Iguaçu, não apresentava condições de habitabilidade, tampouco despertava o interesse do 
mercado imobiliário. No entanto, famílias motivadas pela necessidade de moradia e pela ausência de políticas 
públicas tornaram este lugar minimamente habitável. Aterraram cavas, abriram e nomearam ruas, construíram 
suas casas. Anos depois veio a regularização fundiária, a urbanização da região, assim como a substituição dos 
nomes das ruas dados pelos moradores por nomes escolhidos pela Câmara de Vereadores de Curitiba. Alguns 
moradores permaneceram, outros foram embora, e há aqueles que chegaram a pouco tempo na Vila. Esses e outros 
eventos mostraram a urgência em recuperar a história desta ocupação popular. Para este desafio, foram levantados 
dados socioeconômicos e informações quantitativas e qualitativas em bases institucionais e sociais sobre o bairro 
Uberaba e sobre a ocupação da área da Vila, tendo como marcos temporais: a ocupação (1999); Chacina (2009); 
Intervenção da COHAB (2007); Instalação da Unidade Paraná Seguro – UPS (2012). Aqui basicamente utilizou-
se de dados secundários de forma a compor o cenário em que os moradores viviam/pertenciam. Na pesquisa 
qualitativa, ao recuperar a história da ocupação, identificou-se as principais ruas construídas pelos moradores 
e foi realizado o trabalho de entrevistas individuais e coletivas com moradores originais ou seus herdeiros. Os 
moradores entrevistados compartilharam relatos, memórias e fotografias. As imagens produzidas pelos moradores, 
associadas a outras fotografias de jornais da cidade e da COHAB foram utilizadas para compor um mural da 
memória da ocupação. Do trabalho de leitura coletiva dos “varais de memória”, expediente metodológico utilizado 
para fazer a devolutiva de pesquisa, novas conversas e memórias não apenas afloraram, mas foram ressignificadas, 
apontando que mesmo a memória absolutamente individual mantém sua natureza social, assim como a mais 
coletiva é experimentada de forma singular.
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CLUBE DA LEITURA III

20195187
Autor(es): Alessandra Ferreira Dos Santos, Denise Aparecida De Lima Silva, Jaqueline Marani Simoes, Luciana 
Ferreira, Melissa Alves Dos Santos, Paula Pretto Oening, Rafaela Valachinski Gandin, Rodrigo Victor Brogna 
Barbosa, Sabrina Mara Hoy, Tangriane Leal Da Silva
Orientador(es): Rosangela Valachinski Gandin
Setor: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
Área Temática: Educação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Dramatização; Leitura; Literatura Infantil

O Clube da Leitura é vinculado ao programa PROEC 02/18 Mundo Mágico da Leitura, apoia o desenvolvimento 
da leitura para aproximadamente 1050 crianças matriculadas na rede municipal de Matinhos – Pr – integrantes 
dos centros de educação infantil Caminho Alegre e Quatro de Março e na escola Francisco dos Santos Jr. Tem-se 
a previsão de acontecer até novembro/2019, 60 Sessões de Dramatização/Fantoche e 216 Sessões de Leitura de 
textos da literatura infantil. As ações acontecem com a participação de acadêmicos de Gestão Ambiental, Serviço 
Social, Saúde Coletiva e das licenciaturas em Linguagem e Comunicação, Geografia e Artes do setor Litoral da 
UFPR. Elas iniciam com a aplicação da avaliação diagnóstica e tem a função de indicar quais os livros de literatura, 
as crianças possuem em sua casa. Indica, também, os temas que os docentes desejam que o Clube aborde. Durante 
as Sessões de Dramatização/fantoche e Sessões de Leitura ocorre a avaliação formativa, sendo realizada no final 
do ano a avaliação somativa. A última verifica quais os textos foram mais significativos para crianças e se as 
Sessões (Dramatização e Leitura) provocaram a procura por mais livros. Os textos selecionados são estudados 
pelos universitários e adaptados para o texto teatral e posterior dramatização. Também são verificados em que 
momento da leitura o texto requer inferências para elaboração das perguntas. A estratégia de leitura de Isabel Solé 
é adotada como metodologia para que o encontro autor-texto-leitor aconteça. Observa-se desde 2012: formação 
de plateia, evolução na interação durante as dramatizações, especialmente ao responder as perguntas inferênciais 
realizadas pelos personagens ou pelo narrador e evolução da aprendizagem, na oralidade, do estabelecimento de 
inferências durante a leitura de texto realizada nas Sessões de Leitura. Espera-se apoiar a formação do leitor e a 
compreensão leitora de crianças na faixa etária entre 03 e 10 anos da rede municipal de Matinhos, bem como e 
a partir do encontro acadêmico-criança-professor, os universitários possam construir um olhar para a formação 
do leitor, visto ser ainda necessário superar os baixos índices de leitura apontado pelas avaliações nacionais e 
internacionais.
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ACOLHIMENTO E MONITORIA DE ESTUDANTES INDÍGE-
NAS – 2ª EDIÇÃO

20196187
Autor(es): Aline Louisy Goulart Portella, Ana Elisa De Castro Freitas, Ligia Maria Rossetto, Thaisa Kauany 
Goulart Portella, Valéria Floriano Machado De Souza
Orientador(es): Kelvy Kadge Oliveira Nogueira
Setor: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
Área Temática: Educação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Acolhimento; Educação Indígena; Permanência

O Projeto de Acolhimento e Monitoria dos Estudantes Indígenas (AMEI) teve início no segundo semestre de 2015 
e tem por objetivo qualificar o ingresso dos alunos na UFPR, visando facilitar seu acolhimento e integração no 
primeiro ano de universidade, visto que pelas dificuldades encontradas nessa primeira etapa na trajetória acaba 
tornando o ano em que mais ocorrem evasão e desistência dos cursos. Atualmente a Universidade Federal do 
Paraná possui 58 estudantes ingressos pelo Vestibular dos Povos Indígenas, pela Lei 12.711/12 e pelo Processo 
Seletivo de Licenciatura em Educação do Campo, distribuídos em 25 cursos de graduação. Destes estudantes 
muitos enfrentam desafios no processo de integração à vida acadêmica, no qual pode-se destacar que há um 
processo dificultoso de adaptação à cidade,em relação à compreensão dos trâmites burocráticos da universidade, 
adequação aos critérios de acesso aos auxílios financeiros e de sociabilidade entre pares. Destaque-se ainda que 
a instituição oferece auxílios financeiros para os estudantes a fim contribuir para a subsistência durante o período 
de graduação, entre eles: Programa de retorno à aldeia, auxílio moradia, bolsa permanência (MEC) e auxílio 
alimentação. Ainda que os benefícios sejam fundamentais para a permanência dos alunos na universidade, os 
mesmos necessitam de acompanhamentos que contemplem as questões socioculturais, linguísticas, pedagógicas, 
sociabilidade, inclusão digital entre outras. Neste sentido, o projeto AMEI, juntamente com o Núcleo Universitário 
de Educação Indígena (NUEI), vem promovendo atividades diferenciadas para recepção dos calouros, durante o 
período acadêmico com a participação de coordenadores de curso, representantes das Pró-Reitoria de Graduação 
e Educação Profissional, Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, Núcleo de Assuntos Acadêmicos e Estudantes 
Indígenas veteranos, que compartilham suas experiências de vida e acadêmica com os novos universitários. Os 
recursos metodológicos utilizados buscam qualificar a produção de material informativo a respeito das vagas 
indígenas na UFPR e divulgação através do meio digital, visitas às escolas e às aldeias. Neste sentido, ressalta-se 
que a participação de estudantes veteranos no projeto vem proporcionando - aos ingressos - uma melhor inclusão 
na universidade, bem como tem incitado à participação mais efetiva nas discussões acerca do ensino superior 
indígena.
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O MUNDO MÁGICO DA LEITURA II

20197215
Autor(es): Alessandra Ferreira Dos Santos, Angel Purkot Da Silva, Denise Aparecida De Lima Silva, Gabrielle 
Antunes Teodoro, Henrique Batista Dos Santos, Jaqueline Marani Simoes, Luciana Ferreira, Marcelo Correa Ca-
vadinha Barbosa, Melissa Alves Dos Santos, Paula Pretto Oening, Rafaela Valachinski Gandin, Rodrigo Victor 
Brogna Barbosa, Sabrina Mara Hoy, Tangriane Leal Da Silva
Orientador(es): Rosangela Valachinski Gandin
Setor: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
Área Temática: Educação
Programa Institucional: PROGRAMA DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Leitura De Diferentes Linguagens; Literatura; Promoção Da Saúde

O programa de extensão Mundo Mágico da Leitura contribuiu para o exercício da cidadania por meio da parceria 
educacional entre a UFPR Litoral e a escola pública desde 2008 e em 2015 e 2016, por meio das Leis Municipais 
1786/15 de 30/06/2015 e 1862/2016 de 21/11/2016 o programa tornou-se uma estratégia no Plano Municipal de 
Educação de Matinhos, para continuar apoiando o desenvolvimento da leitura e do letramento. As ações envolvem 
aproximadamente 1215 participantes, incluindo 1050 crianças matriculadas na rede municipal de Matinhos, 
125 adolescentes da rede estadual de ensino, 120 profissionais da educação de ambas redes, 10 acadêmicos de 
diferentes cursos da UFPR Litoral, docente da área de artes visuais e da saúde, além da pedagoga e psicólogo 
do setor. O projeto vinculado Clube da Leitura III realiza Sessões de Leitura e de Dramatização da literatura 
infantil nos centros municipais de educação infantil Caminho Alegre e Quatro de Março e na escola municipal 
Francisco dos Santos Jr. O projeto Promoção da Saúde a partir do imaginário infantil III abordou em 2018 os 
temas sexualidade, drogadição e suicídio para o público entre 11 e 14 anos de idade e em 2019 está em processo 
de reconfiguração. Desde 2012 observa-se uma aproximação maior entre o programa e as escolas situadas em 
Matinhos, colaborando especialmente com a formação do leitor matriculado na educação básica, principalmente 
com a compreensão leitora, por meio de estabelecimento de inferência durante as sessões de ambos projetos. 
Destaca-se a participação das instituições educacionais envolvidas como um espaço em que a recepção cultural 
acontece e, também, um espaço em potencial para que a própria escola e os cmeis tornem-se local de criação de 
cultura, conforme previsto no plano nacional de educação- PNE. Desde 2018 o projeto de pesquisa de doutorado A 
Arte de Aprender a Escrever Literatura nos primeiros anos do ensino fundamental é parte integrante do programa.
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COLEÇÕES DE CONCHAS DE MOLUSCOS MARINHOS 
COMO MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO MÉDIO

20197237
Autor(es): Camila Devides Fabri, Larissa Otto, Luiza Oliveira Pellegrin, Sibelle Trevisan Disaro, Silvio Luiz 
Ferreira
Orientador(es): Theresinha Monteiro Absher
Setor: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
Área Temática: Educação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Bivalves; Gastrópodes; Material Didático

O Laboratório de Moluscos Marinhos (LMM-CEM-UFPR), juntamente com o Museu de Ciências Naturais (MSN-
SCB-UFPR), oferece atividades de extensão a alunos e professores do ensino médio, abordando conhecimentos 
básicos sobre conchas de moluscos marinhos. Os moluscos são organismos muito diversificados da natureza e 
são muito populares, pois podem ser utilizados como alimento, decoração e na produção de artesanatos. Nosso 
objetivo principal é divulgar o conhecimento científico adquirido na universidade para as escolas do ensino médio, 
familiarizando professores e alunos com as conchas de moluscos marinhos mais comuns em nossas praias. Os 
métodos e os materiais que utilizamos nas atividades teórico-práticas realizadas nas escolas de ensino médio são 
principalmente oficinas interativas através de painéis com as principais característica morfológicas das conchas 
de moluscos importantes para a identificação das espécies, com uma abordagem sobre a importância econômica 
deste grupo e sobre as atividades humanas que podem impactar as populações de moluscos; utilizamos material 
didático composto por kits de conchas de espécies de bivalves e gastrópodes marinhos acompanhados por um 
livreto informativo com o título “Conchas de Moluscos Marinhos do Paraná” onde constam o nome comum e 
científico, classificação, distribuição e interesse econômico das espécies, preenchimento de um questionário das 
atividades com os exemplares constantes dos kits e, nestas atividades interativas com os alunos do ensino médio 
são também expostos exemplares de conchas de outras regiões do mundo e discutida a produção de pérolas por 
bivalves e gastrópodes. Ao final das oficinas os alunos preenchem um questionário de avaliação e os kits são 
doados aos professores das escolas do ensino médio. Alunos do curso de oceanografia do CEM/UFPR, bolsistas e 
voluntários do projeto de extensão, juntamente com os professores do ensino médio participam das atividades de 
planejamento, discussão do desenvolvimento do projeto, preparação dos kits de conchas e confecção dos painéis 
de apoio às oficinas, e das coletas de material no litoral para complementar as coleções a serem utilizadas nas 
oficinas. Até o presente momento realizamos oficinas interativas e palestras para alunos do 2o e 3o anos do ensino 
médio de escolas do litoral do Paraná. Os kits têm gerado muito interesse por parte dos alunos e professores das 
escolas de ensino médio e as atividades foram bem avaliadas. Os resultados quantitativos e qualitativos mostraram 
que a abordagem e os métodos foram eficientes para as finalidades propostas.



28

Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão

11ª SIEPE, 27º EVINCI, 12º EINTI, 18º ENAF, 18º ENEC, 1º EDISPE

ANAIS 11ª SIEPE / 18º ENEC 

ISBN 978-85-7335-359-4

APLICAÇÕES DO ESTUDO DOS CROMOSSOMOS EM HU-
MANOS E ROEDORES

20197247
Autor(es): Erasto Villa Branco Junior, Fernando Antonio Sedor, Guilherme Aparecido Rosa, Maicon De Olivei-
ra, Rafael Francisco Dos Santos Cintra
Orientador(es): Ives Jose Sbalqueiro
Setor: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
Área Temática: Educação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Cromossomos; Educação; Genética

Este projeto tem por objetivo oferecer aos professores de ensino médio e alunos de graduação em Biologia, uma 
visão aplicada e mais motivante aos alunos de ensino médio na estruturação e desenvolvimento de aulas práticas 
na área de Genética, especificamente sobre cromossomos. Sua aplicabilidade é de baixo custo e, portanto, não há 
necessidade de um laboratório apropriado. Ele associa o estudo dos cromossomos a uma visão aplicativa deles, 
despertando o interesse dos alunos em assuntos do seu dia a dia, como síndromes e identificação taxonômica 
de espécies de roedores da nossa fauna. Com uma carga horária (CH) variável entre 4 e 20h, são desenvolvidas 
atividades expositivas e práticas (módulos de cariotipagens, para identificações de síndromes e espécies de roedores, 
e sobre variabilidade cariotípica). Os dois temas podem ser ofertados em conjunto (CH=20h) ou separadamente 
(CH= 4), dependendo do interesse do público alvo. Na prática, são dois módulos humanos e dois roedores para 
cariotipagem de fotos digitalizadas de metáfases. Nestes módulos, os alunos são divididos em grupos menores e, 
posteriormente, reunidos à discussão final. Na parte humana são fornecidos laudos clínicos de pacientes e sinopses 
de diferentes síndromes, para que em uma tabela sejam anotadas as suspeitas sindrômicas. Posteriormente, face 
às análises dos diferentes cariótipos comparadas à tabela das hipóteses, cada paciente é associado ao nome da 
síndrome correspondente. Na taxonômica, são fornecidas fotos coloridas de oito roedores em posições ventral e 
dorsal e, baseando-se nestas, os animais são separados em pelo menos dois grupos. Após a cariotipagem de cada 
exemplar é fornecida uma tabela de espécies de roedores com cariótipos conhecidos e por comparação com esta 
identifica-se o nome da espécie de cada um deles. Após, volta-se aos exemplares pré-selecionados para verificar 
se houve erro no agrupamento deles, ou seja, mostra-se a importância do cariótipo na determinação taxonômica. 
Na abordagem evolutiva, são analisados a ocorrência de rearranjos cromossômicos e o significado evolutivo destes 
em uma amostra populacional. A avaliação é realizada por meio de dois questionários para verificar o nível e o 
aproveitamento dos alunos. Os objetivos foram alcançados face à apresentação de uma oficina na área humana 
(agosto/2018) e duas com roedores (dezembro/2018 e maio/2019), envolvendo 22 participantes; distribuição 
do caderno de orientação de apoio às aulas práticas; orientação de alunos voluntários (PVA) na preparação do 
material, elaboração, discussão e participação nas oficinas.
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O Laboratório de Foraminíferos e Micropaleontologia Ambiental - LaFMA, junto ao Museu de Ciências Naturais 
do Setor de Ciências Biológicas, oferece atividades de extensão a alunos e professores da educação básica e 
superior, abordando conhecimentos diversos sobre foraminíferos, que são eucariontes unicelulares não patogênicos 
cujo potencial como material didático tem sido pouco valorizado. Visamos contribuir na atualização de docentes 
do ensino médio e formação de discentes, popularizando e divulgando este grupo de organismos que pode ser 
utilizado para consolidar conceitos associados à vida unicelular e.g. distinção entre procarionte e eucarionte, 
endocitose e exocitose, reprodução sexuada e assexuada etc. Suas carapaças de diversas formas e composição 
atraem e despertam curiosidade e assim podemos abordar o surgimento e diversificação dos foraminíferos no 
tempo geológico, sua distribuição no presente e discutir a importância da pesquisa básica e aplicada. Após a 
confecção de kits didáticos e treinamento dos alunos voluntários que incluiu preparo de amostras, triagem, 
identificação e confecção de lâminas, palestras, oficinas, conversas informais e discussões traçamos estratégias 
de abordagem dos conteúdos e propusemos oficinas a alunos do ensino médio e superior bem como minicursos 
a professores da educação básica e superior de instituições públicas e privadas. O aprendizado da comunidade 
externa é quantificado com questionários que são aplicados previamente e reaplicados ao final dos minicursos e/ou 
oficinas. As avaliações mostraram que mais de 70% dos alunos não conheciam foraminíferos e, após as oficinas, 
todos consideraram conhecê-los, assim como suas aplicações. Os professores, multiplicadores por excelência, 
recebem os kits didáticos que contêm 5 lâminas – a) tamanho, b) viventes versus fósseis, c) planctônicos versus 
bentônicos, d) diversidade e e) sedimentos marinhos distais e proximais; além disso também acompanha o kit um 
livreto que auxilia na retenção dos conteúdos e possibilidades de diversificar as atividades práticas nas escolas. 
Entre os docentes, independentemente da origem, cerca de 40% manifestou desconhecer conceitos ou aplicações 
relacionadas aos foraminíferos, mas, ao final dos minicursos, constatou-se um crescimento e nivelamento do 
conhecimento com aproveitamento de mais de 94% do conteúdo abordado. Estamos registrando a propriedade 
intelectual do kit e os resultados indicam a grande aceitação do projeto, sinalizando que estamos no caminho certo 
para popularizar os foraminíferos e demonstrar seu potencial como material didático.
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Dinossauros, mamutes e outros organismos extintos são temas atrativos e comumente veiculados na mídia. Os 
currículos escolares de ensinos médio e fundamental nem sempre têm ressaltado a natureza biológica dos fósseis 
e sua importância e relação com a evolução da vida na Terra. Comumente as informações sobre eles chegam aos 
alunos e professores de forma distorcida ou como produto de outras áreas do conhecimento (Arqueologia, História 
etc.) e não da Paleontologia. Os fósseis estão presentes em vários módulos da exposição permanente do Museu de 
Ciências Naturais (MCN) oferecendo informações que complementam temas como a origem e a história evolutiva 
dos grandes grupos de organismos. Os princípios teóricos e metodológicos deste projeto estão fundamentados na 
concepção do Programa Ciência Vai à Escola (PCVAE) baseada no construtivismo como linha pedagógica. Estes 
procedimentos são desenvolvidos através de uma forma dialética de ação, privilegiando as discussões e o diálogo 
como método de força argumentativa. Adotam-se ações interativas, não exclusivas, sendo também utilizadas 
as formas de ações demonstrativas e expositivas. As ações são desenvolvidas e aplicadas com a participação 
de alunos de graduação (voluntários e bolsistas) e de pós-graduação (Zoologia e Ecologia e Paleontologia etc.) 
utilizando a exposição permanente de fósseis do MCN para familiarizar acadêmicos e o público em geral com 
os conhecimentos gerados pela Paleontologia. Os participantes também se envolvem em atividades que visam a 
atualização e reestruturação da exposição permanente do MCN com ênfase nos organismos fósseis. Abordam-se 
os fósseis ressaltando sua origem, ocorrência e sua importância para elucidar a história evolutiva dos organismos, 
relacioná-los com as mudanças do nosso planeta ao longo do tempo geológico e sua influência na evolução dos 
organismos. A avaliação dos resultados e desempenho dos participantes é realizada direta e indiretamente com 
a comunidade docente e discente, através de questionários aplicados antes e depois das atividades. Os resultados 
obtidos são apresentados através de seminários palestras, publicações, participação em eventos da área de Educação 
e Paleontologia além do ENEC (UFPR). Ao término da vigência do projeto espera-se atender mais de 4.000 alunos 
e professores de ensino fundamental e médio além de outros integrantes não acadêmicos da comunidade.
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O Programa Ciência Vai à Escola (PCVAE) tem como objetivo contribuir com a sociedade através da Educação 
Para a Ciência, bem como a Popularização e Divulgação Científicas, o que constituí a base dos projetos vinculados 
de Paleontologia, Genética, Malacologia e Foraminíferos, que estão estreitamente relacionados às atividades do 
Museu de Ciências Naturais (MCN). Contribuindo com a sociedade através de atividades com docentes e discentes 
da UFPR (Ciências Biológicas, Veterinária, Geologia etc.), docentes e discentes do ensino básico e comunidade 
em geral, as ações do PCVAE são voltadas principalmente ao ensino fundamental e médio. Em parceria com os 
departamentos de Genética, Zoologia e Botânica, Laboratório de Foraminíferos e Micropaleontologia Ambiental, 
Colégio Militar de Curitiba e secretarias municipal e estadual de educação, propicia uma formação holística e 
multidisciplinar aos voluntários e bolsistas, abrangendo distintas áreas da Biologia. Ao estimular a prática de 
ações em grupo e divisão de tarefas, o PCVAE contribui para a formação da cidadania. Os princípios teóricos e 
metodológicos do programa baseiam-se no construtivismo e são desenvolvidos de forma dialética. A metodologia 
empregada é a interativa, não exclusiva, e são desenvolvidas ações demonstrativas e expositivas como minicursos 
para professores, oficinas para alunos e professores, exposições permanentes e itinerantes, participação em feiras 
de ciências, produção de modelos e folders, montagem de aquários e terrários, desenvolvimento de kits didáticos 
e participação dos graduandos no monitoramento de visitas à exposição do MCN. As atividades têm produzido 
transformação através da ação multiplicadora dos professores e futuros professores. Os resultados obtidos são 
avaliados indiretamente através da participação e feedback durante as atividades e diretamente com questionários 
antes e após a programação. O desempenho dos alunos é avaliado pelos coordenadores dos projetos e durante a 
participação nos eventos de extensão. Os resultados obtidos são apresentados à comunidade em eventos externos 
de Educação e no ENEC – SIEPE. Assim espera-se contribuir com a popularização e divulgação científica entre 
alunos e professores da rede pública e privada, além de inserir os bolsistas nas atividades didáticas do MCN e 
de entidades parceiras. A demanda por atividades e as avaliações das visitas guiadas demonstram a eficiência do 
PCVAE. Ao término do projeto espera-se atender mais de 4.000 alunos e professores de ensino fundamental e 
médio além de outros integrantes não acadêmicos da comunidade.
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Este trabalho é uma ação complementar do Projeto de Extensão “PLANO DE ARBORIZAÇÃO DO CAMPUS 
CENTRO POLITÉCNICO - JARDIM DAS AMÉRICAS”, que compõe o Programa “PLANO DE ARBORIZAÇÃO 
E PAISAGISMO URBANO”, e foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a importância da arborização urbana 
no campus Centro Politécnico. Foi realizado uma revisão bibliográfica e um estudo de caso, com aplicação de 
um questionário de sensibilização com o propósito de conhecer o perfil da comunidade acadêmica e transeuntes 
que frequentam o Centro Politécnico, Campus da Universidade federal do Paraná. Foram avaliados os seguintes 
parâmetros: gênero, idade, estado civil, escolaridade, profissão, tipo de relacionamento com a instituição, forma 
de deslocamento até a instituição, tempo de permanência, assim como informações pertinentes a arborização 
urbana, como: qual a importância da arborização nos campi, qual a importância de um programa de educação 
ambiental nos campi, qual a importância da arborização na qualidade de vida, além de um espaço destinado 
a sugestões. Foram obtidas 343 respostas, representando cerca de 1% da comunidade acadêmica, onde foi 
constatada a predominância do gênero feminino (63%), em comparação ao masculino (37%). A faixa de idade 
variou, predominantemente, entre 20 e 30 anos, representando cerca de 56%, o estado civil da população avaliada 
é em sua maioria solteira (73,5%) e cerca de 51% tem como grau de escolaridade graduação, desse montante 
72% são alunos, que utilizam automóvel particular ou coletivo como forma de deslocamento até a instituição, a 
maioria permanece de 30 a 40 horas, podendo este valor ser também superior a 40 horas semanais, representando 
cerca de 67% dos entrevistados. No que se refere às questões relacionadas à arborização urbana: 87% considera 
muito importante a arborização nos campi, 81% considera muito importante a implementação de programas de 
educação ambiental e 94% considera muito importante a arborização urbana na qualidade de vida. No que se 
refere a sugestões, algumas em comum sugerem a substituição de espécies exóticas por nativas e por frutíferas. A 
partir deste estudo de caso é possível observar que a grande maioria dos entrevistados declara a importância da 
existência do manejo adequado da vegetação nas áreas urbanas
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A falta de planejamento e de manejo das áreas verde dos campi da UFPR vem causando diversos problemas, que 
contempla as áreas de infraestrutura e meio ambiente, no que se refere a infraestrutura, afeta significativamente 
as edificações, comprometendo os sistemas de infraestrutura, como alterações nas pavimentações do sistema 
viário, causadas por raízes de árvores; na interferência de galhos nas redes de energia elétrica; no entupimento 
de calhas e danos às coberturas, causados por quedas de folhas e grimpas não só nas edificações próprias como 
também de terceiros, além do comprometer áreas com potencial construtivo nos campi, devido a plantios em 
locais errado ou avanço de espécies invasoras, sendo este um dos problemas relacionados a questão ambiental 
a disseminação descontrolada de uma espécies exóticas invasoras no Campus Centro Politécnico. Os problemas 
acima relacionados tem trazido uma série de consequências à UFPR, seu patrimônio, seus usuários e a terceiros 
como: aumento significativo nos custos de manutenção das edificações e dos sistemas de infraestrutura e viário, 
risco de queda de energia e acidentes graves com as redes elétrica, infiltrações e vazamentos de grandes proporções 
nas edificações da instituição, restrição à implantação de novas edificações nos escassos terrenos livres da UFPR 
e redução da biodiversidade das comunidades vegetais nativas em áreas de preservação internas e vizinhas da 
UFPR, devido à proliferação de espécies exóticas invasoras além de senescência acelerada de árvores devido 
à falta de manejo. Visando reduzir os problemas apresentados, a Supeintendência de Infraestrutura da UFPR 
instituiu uma comissão de arborização para seus campi, que tem como objetivo a elaboração de um plano de 
arborização, que deverá contemplar os campi: Centro Politécnico, Setor de Ciências Agrárias e Jardim Botânico. 
Entre as ações contempladas no plano está a elaboração de uma resolução, que define as diretrizes para o Plano de 
Arborização e estabelece regramentos para o menejo da arborização nos campi da instituição. O escopo do plano 
de arborização contemplou duas fases: emergencial, que executou o levantamento de árvores que apresentassem 
risco ao patrimônio da instituição e a comunidade acadêmica definindo operações de corte/poda e a fase de de 
diagnóstico, que se refere ao inventário das espécies remanescentes. Os dados apresentados representam a fase de 
diagnóstico do plano, no campus Centro Politécnico, onde foram inventariadas 4335 árvores, sendo que 69 % das 
espécies amostradas são exóticas, em grande parte invasora ou com potencial.
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O projeto do DESAFIO INTERMODAL (DI) consiste em promover eventos/pesquisa para que a sociedade reflita 
sobre a mobilidade urbana, onde é usado o método de reunir diversos meios de locomoção, os quais devem 
sair ao mesmo tempo de um mesmo local, todos devem passar por um ponto intermediário antes de chegar ao 
destino final. Acontece preferencialmente em horário de pico quando o trânsito se complica prejudicando o ir e 
vir das pessoas. As regras são simples, respeitando sempre às leis de trânsito e sendo o trajeto a ser escolhido 
pelos próprios participantes. Vale ressaltar que todas as edições do Desafio Intermodal não são consideradas uma 
competição ou corrida, mas sim uma medição, um estudo, por isso o trajeto deve ser feito na velocidade comum 
do cotidiano. As variáveis analisadas são tempo, emissões e gasto financeiro, cada variável recebe uma pontuação 
conforme a classificação do modal no quesito e após é feita uma média que apresenta o resultado final. Em 
Curitiba, esta iniciativa vem sendo realizada anualmente desde 2007 e a partir de 2008 o Programa CICLOVIDA 
é o responsável pela sua realização. Os resultados das diversas edições indicam que a bicicleta se mantém como o 
meio de transporte mais eficiente, na média entre os aspectos analisados garantindo qualidade de vida para o seu 
usuário e inúmeras vantagens para a sociedade. Além do Desafio Intermodal de Curitiba realizado uma vez por 
ano no mês de Setembro, na UFPR o Desafio Intermodal foi incorporado como conteúdo das disciplinas “Cidade 
e meio Ambiente” do curso de Arquitetura e Urbanismo e “Engenharia de Tráfego” do curso de Engenharia Civil 
como um método para a avaliação da mobilidade urbana. No ensino fundamental na rede municipal de ensino de 
Curitiba algumas escolas tem usado o DI como uma ferramenta para o ensino de ciências.
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Este resumo relata os processos formativos internos da ITCP e seus principais resultados no decorrer do biênio 
(2018/2019). A Incubadora é um programa de extensão que atua em conformidade com os princípios da 
Economia Solidária, Desenvolvimento Local, Tecnologias Sociais e Turismo de Base Comunitária. Suas ações 
estão divididas em projetos: Incubação de Empreendimentos Econômicos e Solidários e Desenvolvimento Local 
e Turismo, Sustentabilidade e ECOSOL. O biênio se caracterizou como período consolidação e de construção 
de alianças estratégicas. O intercambio interinstitucionais e o fortalecimento da formação acadêmica além do 
trabalho junto aos grupos incubados foi à marca deste período. Trata-se portanto da consolidação das orientações: 
a Missão da UFPR e as diretrizes da extensão universitária que apontam para a indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão. A formação acadêmica adquirida se dá através da expertise e da relação com as comunidades 
de Tunas do Paraná, da Ilha de Superagui e Guaraqueçaba no litoral do Paraná, Governo de Angola, Associação 
de Alunos e Profissionais Haitianos, Projeto RONDON, e a realização de atividades formativa, desenvolvida em 
dois momentos, o primeiro formação teórica e o segundo a formação com atividades em campo, visitas técnicas, 
reuniões, execução de ações e elaboração de relatórios, possibilitando a oportunidade da junção dos saberes 
acadêmicos ao saberes populares. Essa foi a oportunidade tanto para acadêmicos como a comunidade de vivenciar 
e enriquecer a formação, seja pela vivência ou pela troca de saberes. Tendo por base a formação interdisciplinar 
foram discutidos temas como a organização no campo, agroecologia, o turismo de base comunitária, Política 
Nacional de Extensão, Impactos na formação estudantil e na transformação Social, Diretrizes de Política Públicas 
para o Novo Rural Brasileiro, PAA e Planejamento estratégico. Nessa experiência formativa onde predomina a 
interdisciplinaridade, a formação tem um forte conteúdo prático, mais da metade da carga horária é de contato 
direto com a realidade das comunidades. Os temas propostos fazem referência aos quatro elementos componentes 
do trabalho da ITCP: ECOSOL, Desenvolvimento Local, e Tecnologias Sociais e Turismo de Base Comunitária. 
Essa proposta fortalece a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, possibilita maior reflexão sobre a 
amplitude do trabalho realizado, e forma uma consciência de responsabilidade social, respeito e transformação da 
realidade.
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Objetiva-se com este resumo relatar a experiência do trabalho da Incubadora Tecnológica de Cooperativas 
Populares –ITCP/UFPR na intervenção e organização de produtores rurais familiares no município de Tunas 
do Paraná, pautada pela Economia Solidária, Desenvolvimento Local, Tecnologias Sociais e Agroecologia. A 
intervenção investiga a dinâmica do microssistema “família e comunidade” nas dimensões humanas, econômicas, 
ambientais e sociais. O referencial teórico parte da perspectiva de Desenvolvimento Local apresentada por Paul 
Prévost que pressupõe a inexistência de um modelo, mas sim a articulação de um conjunto de ações e projetos 
estruturantes e as reflexões sobre extensão rural de Tauk Santos & Callou e Campanhola & Graziano da Silva. A 
partir da compreensão da políticas públicas para o novo rural propostas por Graziano da Silva procurou-se utilizar 
as políticas públicas do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, voltado ao desenvolvimento das comunidades 
rurais, e para a fixação do homem no campo. Nesse sentido, além dos agricultores beneficiados pelo programa, 
também houve a demanda do poder público municipal no sentido de assessoramento na elaboração de um Plano 
Municipal de Apoio à Agricultura Familiar. Como a verba do PAA vem direto do MDS (Governo Federal), a 
Prefeitura economiza o dinheiro que seria gasto com merenda escolar e alimentação das instituições de assistência 
social, podendo investir em outros setores do município, o que indiretamente beneficia toda a população de Tunas. 
Os agricultores conscientizaram-se das políticas públicas, no fortalecimento do sentimento de pertença, de sua 
importância como parte da comunidade a partir do fornecimento de alimentos de boa qualidade para as escolas, 
cujos filhos se configuram como beneficiários diretos. Observa informalmente a qualidade técnica, a qualidade do 
serviço das cooperativas aos cooperados, a organização do grupo, a participação política das cooperativas e a sua 
inserção no debate local e regional e o empoderamento da cidadania. O empoderamento faz-se fundamental para 
a autogestão de empreendimentos solidários. O enfoque dado aos estudos permite alinhar os cenários rurais onde 
os temas (segurança alimentar, acesso a políticas públicas, educação, meio ambiente e modos de produção) são 
latentes. As experiências acumuladas nas comunidades resultam em produção científica, atende à tríade ensino-
pesquisa-extensão, os extensionistas ampliam o conhecimento, a formação profissional e a universidade, cumpre 
o seu papel social. 
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O Fandango Caiçara é um dos bens imateriais que compõe o Patrimônio Cultural do Brasil. Foi registrado pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 2012. O baile de fandango é uma confraternização 
dos caiçaras como pagamento pelos mutirões, tradicionalmente acompanhado de bebida e comida. É dançado 
com tamanco de madeira e tocado com instrumentos artesanais confeccionados pelos próprios fandangueiros. O 
município de Guaraqueçaba está localizado no Litoral do Estado do Paraná e inserido na Mata Atlântica em área 
de preservação ambiental e com isso, a cultura do Fandango Caiçara que adquiriu suas características a partir 
de modos de vida relacionadas às atividades rurais, ligadas à roça, à pesca e ao extrativismo, está se perdendo. 
O estudo objetiva apresentar as ações empreendidas pela Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da 
Universidade Federal do Paraná (ITCP UFPR) para valorização e resgate cultural do Fandango Caiçara no Litoral 
do Estado do Paraná através do Projeto de Extensão Mutirão Mais Cultura na UFPR, executado pela Pró-Reitoria 
de Extensão e Cultura (PROEC) da UFPR. Foram levantadas, de maneira participativa, algumas demandas 
do Grupo de Fandango Caiçara Fandanguará de Gauarqueçaba durante reuniões realizadas em Guaraqueçaba. 
As ações empreendidas foram: roda de conversa com mestres fandangueiros, oficinas de confecção e de tocar 
instrumentos, oficina de construção de tablado, oficina de confecção de figurinos, apoio financeiro para o grupo 
participar de eventos regionais sobre o Fandango Caiçara e apresentação cultural. O estudo objetivou apresentar as 
ações empreendidas pela ITCP para valorização e resgate cultural do Fandango Caiçara em Guaraqueçaba, Litoral 
do Estado do Paraná no Projeto de Extensão Mutirão Mais Cultura na UFPR. Os objetivos do Projeto Mutirão 
Mais Cultura na UFPR, referentes ao resgate e valorização cultural do Fandango Caiçara no Litoral do Paraná 
foram alcançados e contribuíram para que o grupo Fandanguará continue trabalhando para manter viva a cultura 
do Fandango. A ITCP UFPR apresenta-se como ator fundamental para o desenvolvimento local e territorial em 
Guaraqueçaba (VIEIRA et al, 2018). Este programa de extensão auxilia na organização comunitária, resolução de 
conflitos e instituição da Economia Solidária e do Turismo de Base Comunitária. As ações contribuíram para que 
o grupo Fandanguará continue trabalhando para manter viva a cultura do Fandango Caiçara na região.
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Objetiva-se com este resumo relatar a experiência do trabalho da Incubadora Tecnológica de Cooperativas 
Populares –ITCP/UFPR na organização de grupos de estrangeiros no exterior e no Brasil pautada pela Economia 
Solidária, Desenvolvimento Local, Tecnologias Sociais e Agroecologia. A intervenção possibilita a capacitação 
de comunidades e grupos de estrangeiros nas dimensões humanas, econômicas, ambientais e sociais. O referencial 
teórico parte da perspectiva de Desenvolvimento Local apresentada por Paul Prévost que pressupõe a inexistência 
de um modelo, mas sim a articulação de um conjunto de ações e projetos estruturantes e as reflexões sobre 
extensão rural de Tauk Santos & Callou e Campanhola & Graziano da Silva. A ITCP da UFPR vem atuando na 
organização de grupos populares e na consolidação de empreendimentos cooperativos de pequeno porte, através 
de ações de educação continuada de forma a possibilitar aos participantes o conhecimento sobre a importância da 
gestão territorial e de empreendimento coletivo tendo por base a doutrina, os valores e princípios da Economia 
Solidária do cooperativismo e da autogestão. Essa ação visa dotar este público (grupos de estrangeiros no Brasil 
e no exterior) de instrumentos que permitam compreender a estrutura e funcionamento destas organizações e a 
maneira de assumir o protagonismo destas estruturas. Atualmente a ITCP tem parceria com a Rede Ambiental 
Mayombe em Angola, auxilia na formalização da Associação de Profissionis e Alunos Haitianos no Brasil, está 
firmando termo de Cooperação Técnica com a Universidad Católica de Del Maule no Chile, participa há três 
anos do Curso denominado Escola de Verão, ofertado pelo PROCOAS/AUGM em países da América do Sul, 
e organiza pelo 9º ano a Giro de Estudos Brasil/Chile. As experiências acumuladas nas comunidades resultam 
em produção científica, atende à tríade ensino-pesquisa-extensão, os extensionistas ampliam o conhecimento, a 
formação profissional e a universidade, cumpre o seu papel social. 
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O projeto de extensão foi desenvolvido com o objetivo de formar multiplicadores de informação, para auxiliar na 
conscientização de novos doadores de medula óssea. Os pacientes que necessitam de um transplante de medula 
óssea e não encontram um doador compatível na família, dependem de um doador voluntário cadastrado no 
Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME). Os alunos da UFPR podem colocar 
em prática os conhecimentos adquiridos nas disciplinas de Imunologia, Genética, Imunogenética, Hematologia, 
Reumatologia e Saúde Pública. A relação entre Ensino-Pesquisa-Extensão é evidenciada pela participação de 
professores de diferentes áreas da Saúde que contribuem na relação com os alunos da graduação e pós-graduação. 
O banco de dados do Laboratório de Imunogenética e Histocompatibilidade (LIGH), composto por informações 
sobre os doadores cadastrados através do Projeto de Extensão, é utilizado para dissertações de mestrado, teses de 
doutorado e publicações em revistas indexadas. Além de poder transmitir o conhecimento adquirido em sala de 
aula e nos treinamentos sobre o transplante de medula óssea, os alunos do projeto tem a oportunidade de aprender 
com os profissionais de diversas áreas do conhecimento (médicos, enfermeiros, farmacêuticos bioquímicos, 
biomédicos, biológicos, assistências sociais) do Hospital Erasto Gaertner e do HEMEPAR e com os colaboradores 
do LIGH. A equipe mantém forte relação com a comunidade, trocando experiências em eventos externos em 
praças, parques e bosques, universidades, escolas e empresas. Como atividades do projeto, os envolvidos – 
professores, alunos e colaboradores - participaram de eventos externos em diferentes locais, além do trabalho 
diário, de segunda a sábado no HEMEPAR, totalizando mais de cinco mil novos doadores cadastrados. Além de 
auxiliar na conscientização e cadastro de novos doadores, os alunos são responsáveis por atualizar as informações 
cadastrais de pessoas já inseridas no REDOME. Em 2018, foram realizados 378 transplantes com doadores 
voluntários cadastrados no REDOME. A Universidade deve desempenhar um papel importante no repasse 
de conhecimento e assistência à população, promovendo uma perspectiva de sobrevivência de indivíduos que 
necessitam do transplante e consequentemente capacitando e conscientizando, por meio de projetos de extensão. 
O contato interpessoal proporcionado pelo projeto é algo que acrescenta muito aos futuros profissionais da área da 
saúde, visto a importância de se transmitir assuntos científicos em linguagem mais acessível.
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O presente projeto de extensão tem como objetivo geral favorecer a atuação do acadêmico de Odontologia em 
atividades de coleta de dentes humanos extraídos ou esfoliados, de crianças que estão em período de troca de 
dentição decídua para dentição permanente e armazenamento no Banco de Dentes Humanos de Odontologia da 
UFPR (BDH-UFPR). A metodologia consiste em informar as crianças, pais e professores das escolas visitadas 
sobre a destinação correta dos dentes esfoliados, além de informações necessárias em relação à possíveis traumas, 
comuns na infância. Além disso, são realizadas: 1) reuniões com membros das escolas e professores para 
organização das atividades; 2) elaboração de material informativo sobre a doação de dentes decíduos; 3) atividades 
com quebra-cabeça desenvolvido pelos acadêmicos de Odontologia com as crianças das escolas, atividades 
lúdicas e entrega da carteirinha dos doadores; 4) estudo de artigos sobre células-tronco da polpa dentária de 
dentes decíduos; 5) estudo da anatomia dos dentes decíduos em oficinas de separação e manipulação; 6) redação 
de material para o site do BDH-UFPR; 7) abordagem dos pacientes nas clínicas de Odontopediatria da UFPR e 
palestras para a comunidade, especialmente nas escolas envolvidas, orientando com relação a doação de dentes 
decíduos e correto armazenamento; 8) distribuição de folders explicativos e dos termos de consentimento aos 
pais. O BDH-UFPR possui organização criteriosa, sendo esta possível com auxílio dos acadêmicos, com valor 
não restrito apenas a Universidade, mas também à população que é beneficiada na medida em que o ensino e a 
pesquisa com dentes aperfeiçoam os estudos pré-clínicos e de futura aplicação clínica, promovendo uma redução 
do comércio ilegal de dentes ou armazenamento indevido e sem finalidade dos mesmos. A ação “Dente Presente” 
é realizada por uma equipe formada por alunos da graduação de Odontologia da UFPR, coordenação do BDH, 
professores e profissionais voluntários, nas clínicas de atendimento da Universidade, em Unidades de Saúde de 
Curitiba e região, e em escolas municipais, onde são realizadas as ações. O referido projeto viabiliza a inserção 
dos graduandos de Odontologia da UFPR em cenários concretos de ensino-aprendizagem durante sua formação, 
proporcionando a integração do acadêmico com a realidade social. 
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O objetivo deste projeto é levar as mulheres a internalizar os conceitos de violência doméstica e exercitá-los no 
cotidiano de sua vida, mediada pelas atividades artísticas de desenvolvimento da autoconsciência e a construção 
da autoimagem positiva e do seu empoderamento. O processo metodológico para o desenvolvimento cognitivo 
se deu por meio da educação não formal e pela arte e da técnica do grupo focal, para discutir e refletir sobre 
violência doméstica com base na “Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres”. Os 
resultados alcançados no ano de 2018 foram os seguintes: Reuniões com os equipamentos, nos quais se identificou 
ausência de notificação dos casos e também de trabalho articulado dos equipamentos em Rede. Para atender as 
orientações da Política, ofertamos uma oficina sobre notificação e nos preparamos em parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde de Paranaguá para este evento da constituição de Rede. Outro resultado alcançado foi o 
levantamento nos arquivos do Centro de Atendimento da Criança e da Mulher sobre registro em prontuários 
de casos de violência contra a Mulher, onde se constatou não haver registro de nenhum caso. Outro resultado 
alcançado foi o atendimento individual, semanal de 15 mulheres vítimas de violência em estado depressivo e 
com quadro de ansiedade, transtorno alimentar e distúrbio do sono e pânico. Essas mulheres foram encaminhadas 
pelo médico ginecologista-obstetra, após atendimento clínico. Assim, pode-se verificar que até o momento não 
houve a efetiva implementação da Política de Enfrentamento no município de Pontal do Paraná, tendo em vista 
que não houve a instalação de setor de notificação no Setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal 
de Saúde, muito menos houve um movimento dos equipamentos e da sociedade civil organizada para essa ação. 
Os equipamentos não se sensibilizaram para o trabalho em Rede, após muitas reuniões, permanecendo o trabalho 
individualizado sem a perspectiva do objetivo comum. Pela falta de conhecimento sobre o tema abordado e 
medo de identificação, optou-se pelo atendimento individual por meio das atividades artísticas. Os resultados 
acima, nos levaram a desenvolver ações com as pessoas idosas; e realizar diagnóstico sobre atendimento primário 
oferecido pelos profissionais de saúde de Pontal do Paraná no atendimento e acolhimento de mulheres vítimas de 
violência e dar continuidade na organização de grupos de mulheres na unidade de saúde, promovendo o processo 
de sensibilização e mobilização da comunidade para a concretização dessa política pública.
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Em 2003, foi lançada pelo Ministério da Saúde a Política Nacional de Humanização, a fim de promover a 
humanização do Sistema Único de Saúde por meio de ações com trabalhadores, usuários e gestores dos serviços. 
Neste sentido, o HumanizArte II vem com o objetivo de suprir a carência interna de uma formação profissional 
mais humanizada no meio acadêmico, desde a graduação. Este projeto é a continuidade do projeto HumanizArte, 
vigente de 2017 a 2019. Organizado em três frentes principais: “Contação de Histórias” e “Clown” – com 
oficinas semanais - e o “Moviement” - ocorrendo mensalmente - o projeto conta com a participação de estudantes 
da graduação na área da saúde matriculados em qualquer instituição de ensino superior de Curitiba e região 
metropolitana. Durante o primeiro semestre, são realizadas oficinas de capacitação para os aluno e no segundo, 
são realizadas visitas quinzenais em pequenos grupos às alas pediátricas e de clínica médica do Hospital de 
Clínicas da UFPR (HC/UFPR). Além disso, ao longo de todo o ano, são feitas visitas semanais ao Instituto 
Recriança, ONG que presta assistência a aproximadamente 40 crianças da região de Bateias em Campo Largo/PR. 
No total, em 2018 foram realizadas em torno de 60 visitas intercaladas entre as duas frentes de trabalho no HC/
UFPR no período de 15 semanas e 20 visitas ao Instituto Recriança, estimando-se 500 pessoas atingidas. Em 2019, 
o projeto reabriu as oficinas de Clown e Contação de Histórias em março, as quais ocorrerão até agosto, seguidas 
pelas visitas ao Hospital de Clínicas até dezembro. Paralelamente a isso, continua-se com as visitas aos sábados 
na instituição parceira. A terceira frente do projeto, “Moviement”, iniciada em 2018, promove mensalmente uma 
sessão de cinema aliada à discussão de temas relacionados à humanização, aberta a toda a comunidade. Assim, 
espera-se que o impacto direto e indireto da experiência proposta pelas 3 frentes do projeto proporcione para 
os estudantes aquisição de conhecimento, trabalho de compaixão e empatia, atingindo o objetivo proposto de 
humanização.
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O processo saúde/doença é um fenômeno complexo e multifacetado e o conhecimento acerca do tema é 
desenvolvido e transmitido através de múltiplos atores. A escola se configura como espaço formal fundamental no 
processo de construção de valores e difusão de conhecimentos. Por seu caráter educativo a prática de promoção 
a saúde voltada a qualidade de vida encontra importante interface com a escola. O trabalho de promoção da 
saúde nos espaços escolares se alicerça nos temas transversais contidos nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
que versam sobre questões como o cuidado do corpo e a adoção de hábitos saudáveis com o intuito de agir 
com responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva. Tais ações tem como objetivo potencializar 
a autonomia desses indivíduos para que sejam capazes de realizar escolhas referentes a sua situação de saúde. 
O projeto se caracteriza como interdisciplinar, pois inclui a participação de discentes de diferentes cursos do 
Setor Litoral, tendo como objetivo estimular a discussão sobre saúde ancorada na Promoção da Saúde e em 
práticas educacionais nos espaços escolares e comunitários articulando as compreensões de diferentes indivíduos 
provindos de diferentes contextos sociais. Além disso, o projeto tem como base teórico-metodológica diferentes 
perspectivas e estratégias pedagógicas. Para o ano corrente as ações do projeto estão passando por reconfiguração 
com o objetivo de estabelecer novas parcerias e práticas. Para o levantamento de temas prioritários pretende-se 
realizar novo processo de diagnóstico junto aos participantes do projeto e os diferentes atores na escola mantendo 
seu caráter dialógico com a comunidade atendida e suas demandas. As ações serão planejadas e executadas pela 
equipe extensionista em local a ser acordardo com as instituições parceiras.
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SINAPSE - LABORATÓRIO DE MÍDIA, CONSUMO E CUL-
TURA PARANAENSE

20195360
Autor(es): Adele Desiree Brandino Dos Santos, Aryovaldo De Castro Azevedo Junior, Bruna Bonin Martins De 
Souza, Dayane Garcia De Almeida, Fabio Hansen, Gabriel Tassi Lara, Graziella Santos Benedito, Lucas Ferreira 
Bittencourt, Lucas Matsumura, Nicole Kollross, Vinicius Antonio De Oliveira Dias, Vinícius Do Nascimento 
Barreto
Orientador(es): Hertez Wendel De Camargo
Setor: SETOR DE ARTES, COMUNICAÇÃO E DESIGN
Área Temática: Comunicação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Comercialização-E-Consumo; Empreendedorismo; Gestão De Conteúdos

SINAPSE – LABORATÓRIO DE MÍDIA, CONSUMO E CULTURA tem possui dois grandes objetivos: 1) 
Desenvolver pesquisas de conteúdo e pesquisas mercadológicas com aplicabilidade no mercado, atendendo, desta 
forma, demandas de organizações não governamentais, instituições culturais e pequenos empreendedores da 
comunidade; 2) Incentivar a formação profissional e cultural de formadores (alunos da UFPR, de outras IES e 
pessoas da comunidade) por meio de cursos, palestras, eventos culturais e científicos; 3) Desenvolver atividades 
experimentais em comunicação por meio do planejamento estratégico e produzindo conteúdos para diferentes 
linguagens e mídias (audiovisual, gráfica, digital, textual, visual, poética). Tais objetivos estão relacionados aos 
campos do consumo, da mídia, da comunicação, dos discursos, das imagens e das linguagens – compreendendo 
o consumo como troca simbólica e produtor de cultura. Assim, seu escopo foi alterado para que ele possa tanto 
analisar a relação entre mídia, consumo e cultura, como produzir cultura e conhecimento a partir do dialogismo 
entre universidade e sociedade. Como exemplo, em 2018 realizamos diferentes atividades que se mostraram 
atuantes nessa fronteira entre forma, conteúdo e consumo com impacto sociocultural tais como o festival III 
CURTA MOBILE – de filmes produzidos com celular e que envolveu outras universidades e colégios públicos. 
O projeto tem o envolvimento de alunos da graduação, pós-graduação e professores e possui como parceiros a 
Syntagma Editores (que está produzindo o primeiro e-book do projeto), uma empresa de pesquisa, a G2 Pesquisas, 
e outras instituições de ensino superior como a Unicuritiba. Este projeto de extensão também está integrado com 
os projetos de pesquisa dos professores do curso de Publicidade e Propaganda nele envolvidos e também integrado 
ao grupo de pesquisa institucionalizado ECCOS – Estudos em Comunicação, Consumo e Sociedade. Enfim, o 
SINAPSE compõe a articulação entre ensino, extensão e pesquisa, de forma indissociável, e viabiliza na área da 
Comunicação a relação transformadora entre a Universidade e os demais setores da sociedade.
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PRATTICA - AGÊNCIA EXPERIMENTAL DE RELAÇÕES 
PÚBLICAS - FASE 2

20197234
Autor(es): Adrielle Natali Silva Do Amaral, Amanda Amorim Sedoski, Anneliese Von Muller Berneck Murara, 
Breno Antunes Da Luz, Bruna Bonin Martins De Souza, Daniel Pagnozzi Ditchfield, Felipe Jurec Salles, Felipe 
Roceto Bacelar Fernandes, Glaucia Da Silva Brito, Joao Clemente Spinelli Neto, Joao Vitor Soares, Julia Akemi 
Gonçalves Nakazawa, Julia Del Carmen Pascual Andrade, Luis Gustavo Grzybowski, Pedro C Pimentel, Pedro 
Henrique Camara Adão, Rafaela Janna Dos Santos, Álvaro José Paulino Da Costa
Orientador(es): Claudia Irene De Quadros
Setor: SETOR DE ARTES, COMUNICAÇÃO E DESIGN
Área Temática: Comunicação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Comunicação; Prattica; Relações Públicas

A Prattica, agência experimental de Relações Públicas da Universidade Federal do Paraná (UFPR), vinculada ao 
Departamento de Comunicação Social, foi criada em 1987. A gestão das atividades é realizada pelos discentes 
e orientada por professores do curso de Relações Públicas (RP). O objetivo da agência é aproveitar o ambiente 
de aprendizado para disseminar o papel das RP, estabelecendo uma interação dialógica entre ensino, mercado 
e demais segmentos da sociedade. Sem fins lucrativos, a Prattica atende demandas da UFPR, da comunidade, 
e de clientes externos, desde que mantenha as características de projeto de extensão. Com base no tripé da 
Comunicação Integrada – institucional, mercadológica e interna –, a agência oferece experiência para estudantes 
de RP, Publicidade e Propaganda, e Jornalismo, que atuam nos seguintes cargos: Atendimento (contato com 
clientes, elabora briefings e faz mediação entre públicos); Comunicação Interna (monitora atividades e busca 
manter o bom relacionamento entre equipes); Coordenação de Eventos (planejamento, organização e execução 
de eventos); Direção de Arte (atividades de design e concepção estética); Mídias Sociais (gerencia a imagem 
da agência e clientes na internet); Redação (responde pela escrita da agência) e Planejamento (define objetivos, 
faz pesquisas de opinião pública e traça estratégias). O processo seletivo para cada função é realizado pelos 
próprios integrantes no início do ano letivo, com a supervisão dos professores orientadores. Os membros cumprem 
carga mínima de 12 horas semanais e a agência funciona de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h. A Prattica 
organiza eventos, elabora planos de comunicação, faz gestão de mídias sociais, assessoria de imprensa, pesquisas 
de opinião pública, identidade visual e outros serviços relativos às RP. Em 2019, entre os projetos ativos, a Prattica 
está desenvolvendo uma parceria junto à UFPR TV a fim de capacitar os integrantes em aspectos audiovisuais e 
fomentar o alcance das produções da Universidade por meio de ações estratégicas de comunicação e marketing. 
Também será realizada a organização do Festival de Inverno e da Feira de Cursos e Profissões da UFPR. 
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FINAS ESTAMPAS LATINO-AMERICANAS NA UFPR

20197768
Autor(es): Bruno Caron Ferreira, Edwin Ricardo Pitre Vasquez, Éverton Lucas Martins Silveira
Orientador(es): Toni Andre Scharlau Vieira
Setor: SETOR DE ARTES, COMUNICAÇÃO E DESIGN
Área Temática: Comunicação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Comunicação; Latinoamerica; Musicalidade

Existe um grande afastamento dos brasileiros da produção cultural dos povos dos demais países latino americanos. 
Esse senso comum é comprovado por especialistas, embora não haja pesquisas ou mesmo levantamentos 
históricos que possam atestar isso. Um pouco de memória, no entanto, nos faz perceber que o espaço castellano 
no mercado musical do Brasil já foi bem maior. Na segunda metade do século XX o tango, a rumba e muitos 
outros ritmos gerados no universo da América Central e nos países hispânicos da América do Sul, tocavam com 
muita frequência nas rádios e nas festas. Nos anos 1960 e 70 foi a vez de músicos que cantavam canções que 
receberam a etiqueta de “protesto” ocuparem importantes espaços no então mercado fonográfico e nas playlist 
das emissoras de rádio. Mercedes Sosa, Victor Jara, Violeta Parra, Daniel Vigletti, León Gieco, e as bandas Inti 
Illimani, Buenos Aires 8, Quilapayun, entre outras, chegaram a merecer um selo da Bandeirantes discos nos anos 
1980. Com esse histórico de aproximações e consumo do cancioneiro castellano, atualmente o Brasil praticamente 
não conhece os principais artistas que são celebridades mundiais, como o uruguaio Jorge Drexler (ganhador do 
Oscar ao compor a trilha do filme Diários de motocicleta) ou o argentino Fito Paez. A proposta desse projeto de 
extensão é fazer com que a UFPR contribua para diminuir essa verdadeira ausência de conhecimento cultural 
em relação ao universo musical hispano-americano. A ideia é produzir apresentações, audições e debates sobre 
o momento contemporâneo e ampliar a compreensão histórico cultural latino americana. Para isso estaremos 
trabalhando em conjunto na perspectiva de ensino e pesquisa de dois departamentos (DEARTES e DECOM). Os 
professores doutores Edwin Pitre Vásquez e Toni André Scharlau Vieira (respectivamente), serão os responsáveis 
pela organização de saraus, apresentações e debates públicos nas dependências do auditório do Departamento de 
Comunicação/SACOD.
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EXPERIMENTAR, CONSTRUIR E CONHECER O MUNDO A 
PARTIR DA ARTE E DO DESIGN

20197463
Autor(es): Claudia Regina Hasegawa Zacar, Hadassa Demenjeon Jacó, Julia Lins Da Silva, Luize Nunes Jordan, 
Milena Caroline Fernando De Oliveira, Nathan Samuel Da Costa Miranda, Natália Lemos Pilantir
Orientador(es): Ronaldo De Oliveira Correa
Setor: SETOR DE ARTES, COMUNICAÇÃO E DESIGN
Área Temática: Cultura
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Design; Exposição; Processos De Criação

O projeto tem por objetivo sensibilizar para a arte e o design por meio de ações tais como: exposições e mostras 
de trabalhos; tendo como diretrizes os princípios de design para o desenvolvimento sustentável em suas dimensões 
culturais. Tendo em vista que arte e o design são atividades expressivas que estimulam a experiência criativa e 
o envolvimento dos sujeitos com o mundo sensível a partir de suas mediações como objetos, cartazes, livros, 
animações, outros; que as disciplinas citadas tomam como princípio a criatividade e os processos de criação como 
formas de estimular a interação do indivíduo com o coletivo e com o mundo material e simbólico; e os processos 
de aprendizado das atividades expressivas estimulam a formação de habilidades e conhecimentos mais integrados 
à realidade e ao convívio social; acredita-se que um projeto de extensão que promova a experimentação com 
os processos de criação possa apoiar e estimular a compreensão sobre as formas de representação, como uma 
estratégia de integração lúdica com a realidade material, os processos de desenvolvimento de artefatos gráficos 
e tridimensionais, as formas de pensar os artefatos e seus usos, os espaços, logo a cidade. As atividades são 
realizadas por meio de oficinas de criatividade e processos de criação nos espaços bi e tridimensional, além de 
palestras, roda de debate, grupo de estudos e dinâmicas de grupo sobre o tema (arte e design). Como avaliação 
estabeleceu-se o acompanhamento por meio de relatórios de atividades, além de dinâmicas participativas (por 
meio de levantamentos qualitativos com os agentes que participam das atividades). Pretende-se como resultado 
estabelecer um repertório de conhecimentos sobre as formas técnicas e expressivas de representação gráficas 
e tridimensionais nas artes e no design, explicitando os processos de criação e mediação no formato de uma 
exposição com acesso gratuito à comunidade universitária e à sociedade em geral, na Sala Arte, Design e Cia, no 
Ed. D. Pedro I, Campus Reitoria.
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TOM - LABORATÓRIO DE PRÁTICAS DE COMUNICAÇÃO 
E DIFUSÃO PARA A CULTURA

20197479
Autor(es): Amanda Nicole Dos Santos Falcon Wiederkehr, Laura Sferelli Fontoura, Nicolas Lopes Mendes 
Goncalves, Patricia Guilhem De Salles, Ângela Mayumeoyafuso
Orientador(es): Ronaldo De Oliveira Correa
Setor: SETOR DE ARTES, COMUNICAÇÃO E DESIGN
Área Temática: Cultura
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Artes Visuais; Comunicação; Cultura

O projeto Tom, Laboratório de Práticas de Comunicação e Difusão para a Cultura, é uma ação extensionista que 
pretende atender ao eixo temático da comunicação em articulação com o eixo da cultura e direitos humanos. Tem 
por intenção a difusão de conteúdo relacionado aos temas da cultura e da arte, tomando por princípio a ideia de 
cultura como vetor para a educação plena e acesso aos direitos humanos. O projeto foi idealizado com base no 
Plano Nacional de Cultura (Lei Nº 12.343/2010) para a disponibilização de informações em meios consolidados 
como o rádio e a TV, as revistas e o jornais, bem como, aqueles ainda em consolidação como as plataformas 
compartilhadas e as redes sociais em ambientes da internet. O PNC orienta que as instituições públicas, que têm por 
objeto a cultura, na promoção e circulação de conteúdos sobre as práticas e produções culturais brasileiras; sempre 
em articulação com as práticas e produções internacionais. O projeto busca articular as atividades complementares 
à formação de estudantes que atuam em suas ações, assim como, a construção de um repositório de temas e 
conteúdos associados aos projetos-programas-eventos que a UFPR desenvolve. Para isso, o produto resultado dos 
processos do laboratório, o Caderno de Ensaios TOM, é um editorial desenvolvido pela equipe da Coordenadoria 
de Cultura – COC, unidade vinculada à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEC da Universidade Federal 
do Paraná UFPR em formato digital e periodicidade semestral, que pretende abordar crítica e reflexivamente 
os conteúdos culturais e artísticos por meio de ensaios verbais/textuais, visuais/imagéticos ou, ainda, híbridos 
(verbo-imagéticos). O caderno é disponibilizado em plataforma aberta para consulta pública. Acredita-se que com 
isso, a extroversão de temas relativos à cultura e arte, alcançarão leitores e leitoras tanto da comunidade interna 
quanto externa à UFPR. O TOM - Laboratório de Práticas de Comunicação e Difusão para a Cultura é dedicado 
à promoção e valorização dos temas da cultura e da arte. Tem por propósito fazer circular as diferentes vozes 
que constituem a pluralidade cultural brasileira de modo a ampliar o direito à liberdade de expressão cultural e 
à comunicação. No âmbito da UFPR, o laboratório tem como propósito abordar a produção cultural do Estado 
do Paraná, atentando para as diversidades regionais e suas especificidades em articulação crítica com a produção 
nacional.
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ESPAÇOS EM COMUM: PRÁTICAS ARTÍSTICAS EM CERÂ-
MICA- 2ª EDIÇÃO

20197848
Autor(es): Flávia Bührer Dos Santos, Gleuce Pinho Neckel, Milena Carolina Borges De Lima, Paula Maki Soa-
res, Thallyta Karoline Maia Piovezan
Orientador(es): Isabelle Catucci Da Silva
Setor: SETOR DE ARTES, COMUNICAÇÃO E DESIGN
Área Temática: Cultura
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Artes Visuais; Cerâmica; Extensão Universitária

O projeto “Espaços em comum: práticas artísticas em cerâmica” desenvolveu em 2018 e 2019 uma série de 
atividades voltadas para integração de áreas de saber distintas, tendo como eixo norteador a cerâmica e a arte. 
Foram realizadas diversas oficinas, com apoio de profissionais da música, antropologia e arte contemporânea, 
em parceria com outros projetos de extensão e grupos da UFPR. A abordagem colaborativa proposta pelo projeto 
foi tema de pesquisa para um TCC de Licenciatura em Artes Visuais, gerando oficinas e reflexões inovadoras na 
área. Com a participação de voluntários e bolsistas, foram realizadas propostas coletivas que contemplaram a 
pesquisa de materiais, de intervenções em espaços públicos, considerando o contexto social e relacional destes 
trabalhos artísticos. Dentre as atividades, pontuamos a “ 4ª Edição da oficina Caneca de Atelier”, com participantes 
externos e alunos dos cursos do Deartes; a “Oficina de Ocarina”, orientada pelo professor de Música e Educação 
Dr.Guilherme Romagnelli, com a participação dos alunos de música, artes visuais e comunidade externa. A 
oficina “Cerâmica e Arte colaborativa”, desenvolvida por Flávia Bührer, como parte do Trabalho de Conclusão 
de Curso em Licenciatura de Artes Visuais (a mesma oficina foi aplicada em formato diferenciado em 2019, 
para comunidade externa, na Semana de Mobilização em Defesa das Universidades Públicas). Acompanhando as 
atividades do Abril Indígena 2019, promovido pela PROEC, o projeto apoiou o projeto de extensão “Cerâmica: 
magia, técnica, arte e política”, na oficinação “Terra Moldada” conduzida pela Profª. Dra. em antropologia Ana 
Elisa de Castro Freitas, em uma experiência de roda de conversa e modelagem em argila, com a participação do 
Grupo PET Litoral Indígena/UFPR. Em 2018 foi realizada também, uma palestra com o artista visual Juan Parada, 
sobre cerâmica e processos de trabalho, em parceria com o Projeto de extensão “Arte e Vídeo na UFPR”. No final 
de 2018 os grupos de trabalho do projeto finalizaram e instalaram o Painel interativo na Biblioteca do campus 
Rebouças “Espaço Vírgula e Ponto”. Destas experiências de troca e compartilhamento de conhecimentos com a 
comunidade externa e outros projetos de extensão, novas propostas estão sendo elaboradas, visando aproximar o 
público para discussão de alguns conceitos de arte contemporânea e sociedade. Os alunos atuantes em 2019, estão 
pesquisando e aprimorando esculturas relacionais, como um totem com peças móveis e um objeto de fala-escuta, 
sendo este último para interação com o público em diversos locais da cidade.
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AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO ACERVO DIGITAL O ARTIS-
TA NA UFPR - 2A. EDIÇÃO

20197867
Autor(es): Maria Eduarda Almeida Pinto, Tania Bittencourt Bloomfield
Orientador(es): Luis Carlos Dos Santos
Setor: SETOR DE ARTES, COMUNICAÇÃO E DESIGN
Área Temática: Cultura
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Arte Contemporânea; Difusão Por Internet; Eventos Com Artistas Visuais

O projeto Ampliação e Difusão do Acervo Digital O Artista na UFPR – 2a edição tem o objetivo de promover 
eventos presenciais de arte abertos ao público, interno e externo à UFPR, no Departamento de Artes - Deartes, e 
em instituições culturais de Curitiba – palestras, mesas-redondas – assim como realizar entrevistas com artistas 
visuais, em seus ateliês ou no estúdio de TV do Departamento de Comunicação - Decom. Todos estes eventos 
são capturados em vídeo e editados pelo projeto Ampliação e Difusão do Acervo Audiovisual Arte em Vídeo 
na UFPR – 2a. edição, pertencente ao Decom. Como resultado da parceria entre estes dois projetos de extensão, 
geram-se fontes audiovisuais de pesquisa à comunidade, interna e externa à UFPR, acomodadas no acervo físico 
situado no Deartes. A articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, em parte, se dá pela geração de demanda 
de eventos das disciplinas dos cursos de Artes Visuais, pelos trabalhos de conclusão de graduação, mas também 
por necessidades de pesquisadores externos. Do ponto de vista metodológico, segue-se o aporte teórico conhecido 
como Abordagem Triangular, proposto por Ana Mae Barbosa. As atividades anuais compreendem a organização 
e a realização de dois eventos presenciais, no Deartes ou em outra instituição cultural, e seis entrevistas com 
artistas em seus ateliês, em Curitiba. Os bolsistas e alunos voluntários do Deartes auxiliam os coordenadores 
no contato com os artistas e com as demandas de professores dos cursos de Artes Visuais, colhem material de 
pesquisa para nortear os eventos e filmagens, organizam e ajudam na manutenção do acervo digital, e participam 
da captura e edição dos vídeos, em trabalho técnico conjunto com os bolsistas e voluntários do Decom. No 
presente exercício, a equipe do projeto está trabalhando na organização e no levantamento documental gerado 
pelos eventos realizados, para alimentar o relatório final do interstício de 2016-2020. Além disso, há um esforço 
direcionado ao cumprimento dos objetivos do projeto, previstos para cada ano letivo. A comunidade virtual do 
acervo O Artista na UFPR, criada no Repositório Digital do Sistema de Bibliotecas – SIBI, receberá uma leva 
expressiva de vídeos dos eventos realizados pelo projeto, que estão recebendo um tratamento de edição em que se 
pretende corrigir eventuais diferenças em suas rotinas e protocolos, entre o acervo físico e o digital, até o mês de 
dezembro do corrente.
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AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO ACERVO AUDIOVISUAL 
ARTE EM VÍDEO NA UFPR - 2A. EDIÇÃO

20197870
Autor(es): Rafaela Moura Do Nascimento, Tania Bittencourt Bloomfield
Orientador(es): Luis Carlos Dos Santos
Setor: SETOR DE ARTES, COMUNICAÇÃO E DESIGN
Área Temática: Cultura
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Artes Visuais; Geração De Acervo; Produção Em Vídeo

A proposta do Projeto “Ampliação e Difusão do Acervo Audiovisual Arte em Vídeo na UFPR – 2ª. Edição”, 
que compreende o período de 2016 a 2020, é de continuidade na geração de acervo em vídeo na área de Artes 
Visuais e se realiza de forma interdepartamental, entre os Departamentos de Comunicação Social (DECOM) e 
o Departamento de Artes (DEARTES). Como foco do projeto, estão a gravação e edição em vídeo de eventos 
como palestras, mesas-redondas, visita a ateliês, debates, exposições, ações poéticas e outras atividades na área 
de Artes Visuais. A metodologia de trabalho é a relativa a uma produção audiovisual (pré-produção; gravação; 
edição e finalização do material em mídia física e em arquivo digital. As mídias físicas são catalogadas e incluídas 
no acervo do Projeto, localizado no Laboratório de Multimeios, do Departamento de Artes e ficam à disposição 
das comunidades acadêmicas interna e externa à UFPR. Os arquivos digitais, depois de convertidos no formato 
específico, são inseridos no repositório do projeto, dentro do site do Sistema de Bibliotecas. Como estrutura 
de produção, o projeto utiliza equipamentos de gravação e edição e espaços dos Departamentos de Artes e de 
Comunicação Social. Por meio dos materiais produzidos no Projeto, pretende-se: incentivar a compreensão da 
produção artística contemporânea; maximizar os resultados dos eventos presenciais, permitindo que seus conteúdos 
sejam vistos por um grande número de pessoas e segundo diversas formas de utilização; fornecer material de apoio 
e de pesquisa às atividades didático-pedagógicas; manter um espaço para consulta in loco ao acervo; Permitir o 
acesso aos conteúdos, por meio da Internet, a partir da parceria recém estabelecida com o Sistema de Bibliotecas 
da UFPR. Em termos quantitativos, até o final de 2019, pretende-se realizar a gravação de oito novas produções em 
vídeo, sendo duas delas presenciais na UFPR, abertas aos públicos interno e externo, e seis produções externas, 
no formato de entrevistas com artistas locais, em seus ateliês. Além disso, muito do esforço do projeto neste ano 
está focado na reedição de grande parte dos vídeos do acervo físico para adequação, conversão e inclusão na 
plataforma digital do Sistema de Bibliotecas da UFPR. Atualmente, o acervo do Projeto conta com mais de cem 
produções, realizadas com artistas do Paraná, do Brasil e também do exterior. Além do aspecto extensionista e da 
preservação da memória na área de Artes Visuais, as produções já serviram de fonte de pesquisa para monografias 
de alunos de graduação, dissertações de mestrado e teses de doutorado.
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NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO POPULAR

20197860
Autor(es): Alisson De Souza Alves Luiz, Heloiza Da Silva, Hiago Rizzi Zanolla, João Eduardo Pereira Pedro, 
Toni Andre Scharlau Vieira
Orientador(es): Jose Carlos Fernandes
Setor: SETOR DE ARTES, COMUNICAÇÃO E DESIGN
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça
Programa Institucional: PROGRAMA DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Cidadania; Comunicação; Comunidade

O Núcleo de Comunicação e Educação Popular (Ncep) surgiu em 2003, no Departamento de Comunicação Social 
(Decom-UFPR), com a intenção de desenvolver as teorias e práticas da educomunicação junto a comunidades. Em 
síntese, o programa de extensão atua no sentido de aproximar os meios de comunicação de associações, escolas e 
organizações em geral, de modo a mediar o desenvolvimento de roteiros, produções audiovisuais e textos das mais 
diversas matizes, na função de protagonistas, criadores e difusores da informação. Participam estudantes dos cursos 
de Jornalismo, Relações Públicas e Publicidade e Propaganda. Em 2019, o Ncep conta com 22 membros, que se 
dividem em uma dezena de ações, cotizadas, além do programa, em dois projetos vinculados – Educomunicação 
nas Escolas e A Laje. Calcula-se que na soma os “ncpers”, como os membros gostam de ser chamados, circulem, 
no total, uma média de cem quilômetros por semana, em ações nos bairros da Caximba, São Dimas de Colombo, 
Guaíra, Sítio Cercado e Centro. As atividades podem ser fixas, de médio prazo ou “relâmpago”, a exemplo das 
três semanas em que o grupo se envolve na Feira do Livro do Sesc/UFPR. Dentre as atividades fixas do Ncep se 
destacam as oficinas de protagonismo com adolescentes das áreas de ocupação irregular do bairro da Caximba; 
os laboratórios de rádio-escola com estudantes do Colégio Estadual Santos Dumont, no Guaíra; e as oficinas de 
texto (crônica e reportagem) com alunos do fundamental do Colégio Estadual João Gueno, no bairro São Dimas, 
em Colombo. Esse trabalho rendeu a publicação de uma coletânea de crônicas, lançada de forma independente: 
Pés no chão – o São Dimas em que vivemos. Dentre as atividades de médio prazo, destacam-se o recolhimento 
de depoimentos de populações vulneráveis – na linha da história oral e jornalismo de personagem – junto aos 
soropositivos do Grupo de Adesão do Hospital de Clínicas da UFPR e catadores de recicláveis da Associação 
Mutirão, no bairro Sítio cercado. As duas atividades renderam livros – ambos em processo de lançamento. Some-
se ao rol de atividades do Ncep a colaboração dos extensionistas no Programa Brasileiro de Migração Humanitária 
(PBMH), desenvolvido pelos cursos de Direito, Psicologia e Letras, dentre outros, na UFPR. O envolvimento dos 
Ncep com refugiados data de 2016 e se notabiliza pela produção de audiovisuais, material didático e produção de 
informação jornalística. Neste ano, a equipe registrou em perfis os professores e voluntários que trabalham sábado 
à tarde no projeto de ensino da língua portuguesa para haitianos, sírios e demais migrantes.
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JORNAL A LAJE (CONTINUAÇÃO)

20197875
Autor(es): Giovana Vieira Frioli, Hiago Rizzi Zanolla, Ligia Parize Silva, Mariana Pallú Martins, Mônica Tayna 
Ferreira Dos Santos, Toni Andre Scharlau Vieira, Virginia Lemos Leal Newton
Orientador(es): Jose Carlos Fernandes
Setor: SETOR DE ARTES, COMUNICAÇÃO E DESIGN
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Comunicação; Educação Não Formal; Periferia

O programa de extensão Núcleo de Comunicação e Educação Popular (NCEP) – por meio do projeto vinculado 
A Laje – realiza atividades com grupos vulneráveis nas periferias da capital. Por meio da teoria e prática da 
educomunicação, oferece ferramentas para que seu público alvo possa ter voz. Uma das áreas de atuação de A 
Laje são as ocupações irregulares no bairro da Caximba, sede do antigo Aterro Sanitário da RMC. Em 2018/2019, 
os extensionistas realizaram três oficinas de protagonismo com o tema “Comunicação e Juventude”. Ao final, 
os adolescentes e jovens participantes criaram – além de círculos de debate – jornais impressos, fotografias e 
podcasts, divulgados para a comunidade em tempo real. As oficinas de A Laje têm características lúdicas – incluem 
caminhadas pela ocupação, mapeamentos e esquetes teatrais, na forma de performances e jograis, que podem se 
estender a suportes radiofônicos e audiovisuais. A proposta do projeto para o Enec é realizar uma versão compacta 
das oficinas criadas para juventude, adaptadas a professores e alunos da UFPR. A primeira dinâmica proposta é 
a do “Fui!”, feita com uma bola. Os oficineiros se encontram em roda e são convidados a não deixar a bola cair. 
Essa tática trabalha o básico da comunicação: todos precisam prestar atenção no que ocorre e escutar o outro. A 
comunicação também se dá por meio dos movimentos corporais. Os participantes andam pela sala para conhecer 
o ambiente. Ao ouvir o comando “palma”, são convidados a explorar algum nível do espaço com o corpo e seguir 
pelo local em que estão, de modo a explorá-lo. A brincadeira pode ter vários níveis, a depender da resposta dos 
oficineiros. Na sequência, outro exercício investiga o coletivo e a alteridade. Enquanto caminha pela sala, grupo 
faz contagem até o número 20, em voz alta, mas não pode falar junto. Em caso de erro, a contagem recomeça. 
Para fixar esses elementos, o próximo exercício é feito por gestos e olhares, à moda de um “espelho”, em dupla. 
Um será o reflexo do outro. O que um participante faz, o outro deve repetir. Na segunda parte da oficina, o foco 
é a interpretação. Cada participante escreverá uma frase num papel, dobrando a folha de maneira que somente 
a última frase escrita fique visível. A escrita de frases se repete entre os membros. Por fim, lê-se o texto que se 
formou coletivamente, com base nas mais diversas percepções sobre aquilo que o outro registrou. O exercício 
permite também aprendizados sobre o uso da voz como ferramenta de comunicação e improvisações teatrais – 
tendo sempre como ponto de partida palavras registradas pelo grupo.
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LIVRO DE CRÔNICAS - UMA EXPERIÊNCIA NA PERIFE-
RIA DE COLOMBO

20197404
Autor(es): Alisson De Souza Alves Luiz, Ana Carolina Franco Bezerra, Elson Faxina, Kathleen Varela Ribas, 
Milena Aissa Da Silva Guilmo, Rafaela Moura Do Nascimento
Orientador(es): Jose Carlos Fernandes
Setor: SETOR DE ARTES, COMUNICAÇÃO E DESIGN
Área Temática: Educação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Adolescentes; Literatura; Periferia

Extensionistas do Núcleo de Comunicação e Educação Popular (NCEP), da Universidade Federal do Paraná, por 
meio do projeto vinculado “Educomunicação nas Escolas”, produziram um livro de crônicas em conjunto com 
alunos do Colégio Estadual João Gueno, localizado nas rebarbas de Colombo, Região Metropolitana de Curitiba. 
O núcleo tem como objetivo promover o empoderamento social e comunicacional de pessoas à margem da mídia 
tradicional, em ambientes educacionais e em comunidades empobrecidas. Amparados na teoria e método da 
educomunicação, os universitários construíram com os alunos uma perspectiva crítica e afetiva sobre o bairro onde 
está situada a escola, local marcado pela violência e notícias negativas na imprensa policial. O “João Gueno” está 
situado no São Dimas, uma periferia de 12,6 mil habitantes conhecida por apresentar altos índices de violência 
e criminalidade. Os alunos vivem em situação de vulnerabilidade econômica e social e, muitas vezes, tendem a 
não enxergar pontos positivos na região em que residem e acabam por reproduzir esses estigmas. Participam do 
núcleo alunos do 1.° ao 5.° período, vinculados aos cursos de Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Relações 
Públicas. As oficinas no Colégio Estadual João Gueno tiveram como objetivo desenvolver nos alunos um olhar 
apurado sobre o enquadramento dado pelos meios de comunicação à região onde a escola está situada; desenvolver 
noções de território e “lugar”, por meio de mapeamentos e relatos afetivos sobre o bairro (foram feitas caminhadas 
e mapeamentos em todas as ruas da comunidade); exercitar a escrita criativa. A crônica foi avaliada como o gênero 
mais apropriado, por provocar o olhar sobre as relações cotidianas, ressignificando-as. As oficinas se iniciaram com 
dinâmicas de interação, para estimular o vínculo entre universitários e estudantes. Os 40 minutos restantes foram 
separados entre a etapa teórica e a prática, na qual os adolescentes realizavam exercícios de aplicação dos novos 
conhecimentos. Uma das marcas da atividade foi a tutoria – extensionistas acompanharam de perto a produção de 
textos de grupos de alunos do colégio. As atividades contaram com a participação de nove acadêmicos e foram 
executadas com os estudantes das duas turmas do 8.º ano, uma no período matutino e a outra no vespertino. Ao 
todo, 54 adolescentes (de em média 13 anos) ajudaram na elaboração do produto final do semestre: a coletânea 
de crônicas De pés no chão: o São Dimas que vivemos. O livro foi lançado em dezembro de 2018, com soma de 
recursos da escola e do Ncep.
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SENSIBILIZAÇÃO PARA O USO DA BICICLETA COMO 
MODAL DE TRANSPORTE PELA COMUNIDADE UFPR - 
FASE II

20197515
Autor(es): Carolina Teixeira Dos Santos, Celso Bento De Godoi Filho, Elisa Strobel Do Nascimento, Felix Viei-
ra Varejao Neto, Kamila Elisabeth Do Espirito Santo Almeida Coelho Da Cruz, Letícia Zem Messias, Marina 
Caus Dos Santos, Stefany Santana Jorge
Orientador(es): Gheysa Caroline Prado, Ken Flavio Ono Fonseca
Setor: SETOR DE ARTES, COMUNICAÇÃO E DESIGN
Área Temática: Meio Ambiente
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Bicicleta; Design; Mobilidade Sustentável

O projeto Sensibilização para o Uso da Bicicleta como Modal de Transporte pela Comunidade UFPR - fase II 
tem o objetivo de sensibilizar e promover a mudança de hábitos na comunidade interna e externa à UFPR para o 
uso racional dos meios de transporte motorizados em seu deslocamento diário e a adoção da bicicleta como uma 
alternativa saudável e sustentável. Este resumo descreve o processo de desenvolvimento desse sistema colaborativo 
de compartilhamento de bicicletas utilizando os princípios do Design Thinking de Serviços e Fundamentos 
para Colaboração em Design, aplicação e análise de resultados da implantação do projeto, que consiste no 
recolhimento de bicicletas abandonadas nos bicicletários da UFPR, realização da manutenção/conserto destas e 
redirecionamento para o empréstimo por um período de dois a seis meses para alunos e servidores da instituição. 
Como estratégias adicionais de incentivo e sensibilização ao uso da bicicleta, também foram desenvolvidas ações 
paralelas ao sistema de empréstimo como: passagem de bicicletas entre os usuários do distema, oficina de bolsas 
de guidão em banner reciclado - na Semana Acadêmica de Design/2018 e café da manhã com ciclistas no Dia 
Mundial de Bike ao Trabalho com distribuição de Guias do Ciclista e equipamentos básicos de sinalização. No 
sistema de empréstimo é feito um processo de seleção dos interessados, de modo que o candidato preencha alguns 
requisitos de perfil de acordo com o período (semestre ou férias). As bicicletas são passadas de um usuário a outro 
após a realização de um grupo de foco e durante o período do empréstimo os participantes são acompanhados pela 
equipe de projeto através de sondas culturais e outras formas de contato, que incluem convites para participação 
das demais atividades mencionadas. Após o empréstimo os participantes respondem um último questionário 
referente à sua experiência como ciclista. As respostas obtidas apontam para eficácia do projeto como incentivador 
deste uso, permitindo melhorar e ampliar a percepção dos usuários em relação à integração da bicicleta como 
parte do sistema de trânsito. Além disso a maioria dos participantes tem a intenção de adquirir uma bicicleta. 
Numa perspectiva mais ampla, os resultados do projeto podem auxiliar na implementação de mais programas 
que promovam a utilização da bicicleta e no embasamento do Planejamento de Mobilidade Urbana das cidades, 
incentivando, principalmente, o começo da prática do ciclismo urbano entre os iniciantes.
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PROGRAMA CICLOVIDA - FASE II

20197518
Autor(es): Celso Bento De Godoi Filho, Kamila Elisabeth Do Espirito Santo Almeida Coelho Da Cruz, Ken 
Flavio Ono Fonseca, Letícia Zem Messias, Marina Caus Dos Santos, Silvana Nakamori Belotto, Stefany Santana 
Jorge
Orientador(es): Carolina Teixeira Dos Santos, Gheysa Caroline Prado, Jose Carlos Assuncao Belotto
Setor: SETOR DE ARTES, COMUNICAÇÃO E DESIGN
Área Temática: Meio Ambiente
Programa Institucional: PROGRAMA DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Bicicleta; Mobilidade Sustentável; Mobilidade Urbana

O CICLOVIDA foi criado no âmbito do Programa Institucional de Qualidade de Vida da UFPR (PIQV), o 
qual funcionou entre 2002 e 2005 e tinha como MISSÃO: “Criar, apoiar, executar e divulgar projetos e ações 
que se relacionem com Qualidade de Vida”. Foi formalizado a partir de 2008 na PROEC/UFPR sob o número 
0072/08 com o objetivo de transformar a Universidade Federal do Paraná em um NÚCLEO IRRADIADOR 
de uma CULTURA de MOBILIDADE URBANA mais SAUDÁVEL E SUSTENTÁVEL com ênfase no uso da 
BICICLETA, ou seja, uma comunidade universitária que pesquise, use e divulgue os benefícios da bicicleta como 
meio de transporte, pratica esportiva ou de lazer. Para atingir o seu objetivo, as diversas ações desenvolvidas pelo 
CICLOVIDA estão agrupadas basicamente em três eixos de atuação: 1) Reuniões de articulação e promoção de 
eventos: com representantes de órgãos oficiais dos três poderes, nos níveis municipal, estadual e federal; com a 
Sociedade Civil, através de ONG’s, OSCIP’s, Associações comunitárias e esportivas, Empresas Privadas, outras 
instituições de ensino etc. 2) Fomento à produção acadêmica sobre a temática, pesquisas, publicações, estudos 
e projetos que viabilizem a implantação de infraestrutura cicloviária nos campi da UFPR, em Curitiba/Região 
Metropolitana e Estado do Paraná, visando fomentar a mobilidade ativa e sustentável. 3) Financiamento: neste 
âmbito de atuação as ações consistem na submissão do Programa Ciclovida a Editais Públicos de financiamento 
de projetos sociais, e de outras formas de financiamento à pesquisa e à extensão, eventualmente disponíveis; 
além da articulação com demais entidades públicas ou privadas para financiamento de projetos específicos. Os 
discentes envolvidos participam das atividades gerais do programa como eventos, reuniões e formatação de 
relatórios e publicações. Cada um contribui com tarefas especificas que sejam afins com o seu curso, contando 
com a orientação dos professores colaboradores. O principal impacto na formação destes estudantes se da pelo 
experimento e vivencia do trabalho colaborativo e inter-multidisciplinar e do uso de expertises de diversas areas 
para que se atinja um objetivo comum. A atuação no Ciclovida também colabora para despertar o discente da 
consciência cidadã e a importância da participação conjunta, sociedade civil, meio acadêmico e poder publico 
para a concretização das políticas públicas.
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PENSAR E FAZER DESIGN - FASE 2

20197363
Autor(es): Andre Schlemmer, Camilla Dandara Pereira Leite, Carlos Felipe Urquizar Rojas, Elisa Costa Mielke, 
Isabela Baniski Bulyk, Isabella De Souza Sierra, Ken Flavio Ono Fonseca, Maria Do Val Da Fonseca Nardoni 
Da Costa, Mauricio Perin Neves Da Silva, Nicolas Almeida De França, Rodrigo Diego De Oliveira, Tayane Ca-
roline Fiametti Camera, Thais Scaglione, Vanessa Kupczik, Vinicius Miranda De Morais
Orientador(es): Adriano Heemann, Aguinaldo Dos Santos
Setor: SETOR DE ARTES, COMUNICAÇÃO E DESIGN
Área Temática: Tecnologia
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Design; Design Estratégico; Interdisciplinaridade

Neste projeto levamos em conta a vocação interdisciplinar do design e, nesse sentido, como não poderia deixar 
de ser, acreditamos que as atividades de extensão relacionadas ao design devem ter uma caráter interdisciplinar. 
Entendemos que a percepção de tal caráter nos ajuda a pensar e a reconstruir historicamente as novas fronteiras 
e práticas da atuação do design. O Objetivo geral do Projeto de Extensão “Pensar e Fazer Design: Fase 2” é 
contribuir para integrar o ensino e a pesquisa em Design com demandas sociais, contribuindo para ampliar o 
comprometimento do corpo discente e docente do Departamento de Design com estas demandas através de 
melhor inter-relacionamento entre o saber em Design desenvolvido na UFPR e os demais segmentos da sociedade. 
O projeto procura também fomentar as conexões entre as várias sub-áreas que compõe a área do Design. A 
metodologia proposta para este projeto prevê o alinhamento da programação semestral de atividades de extensão 
com as temáticas desenvolvidas nas linhas de pesquisa do PPGDesign, ou seja, “Sistemas de Produção e Utilização” 
e “Sistemas de Informação”. A estrutura do projeto para o ano de 2019 foi organizada em forma de ciclo de 
palestras. Tal ciclo contará com três palestras ministradas sequencialmente a cada semana, onde um tema central 
definido é abordado a partir de perspectivas diferentes, procurando assim, evidenciar o caráter interdisciplinar do 
design e de suas práticas. As atividades ocorrerão nas sextas-feiras, das 11h00 às 12h30, que é quando não há aula 
no Curso de Design de Produto e Curso de Design Gráfico. As pautas das atividades de extensão terão como um 
critério de seleção as demandas didáticas apontadas pela coordenação de Design de Produto e Design Gráfico, 
assim como pelo comitê discente que participa efetivamente da organização do projeto. Para esta fase do projeto 
esperemos atingir os seguintes resultados: socialização do conhecimento acadêmico desenvolvido no âmbito do 
Design na UFPR, promovendo a maior participação de setores da sociedade; incentivar na prática acadêmica 
do curso de Design a ampliação da contribuição para o desenvolvimento da consciência social e política dos 
nossos alunos; contribuir através da reflexão crítica obtida através da extensão em Design, na reformulação e 
implementação de novas concepções e conteúdos no Curso de Design de Produto e Gráfico da UFPR. Concluímos 
que este projeto pode contribuir para ampliar o diálogo entre a universidade e os demais segmentos da sociedade, 
potencializando novas formas de construção do conhecimento e das práticas do design.
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Setor de Ciências Agrárias
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PORTAL DE LIVRE ACESSO AO CONHECIMENTO DA 
EQUIDEOCULTURA

20197269
Autor(es): Alini Tereza Gularte, Vitória Alves Branco Riezemberg
Orientador(es): Joao Ricardo Dittrich
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Área Temática: Educação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Cavalo; Ensino; Manejo

O Portal GRUPEEQUI vem se consolidando como uma importante fonte de informações aos interessados no 
conhecimento da Equideocultura. Os temas principais de busca pelos visitantes ao Portal são: disciplinas de 
Equideocultura e Plantas Tóxicas, O Livro Equinos - Livro Multimídia, versão on line e A Revista Acadêmica de 
Ciência Equina, on line. O Portal recebe acessos de todo o Brasil e até de outros países, permite ao usuário enviar 
demandas por meio de perguntas diretas por e-mail ou por respostas de questionários disponíveis no site. No 
período de 01/05/2018 a 31/04/2019, o portal recebeu 18.149 acessos de vários países, principalmente de língua 
portuguesa: Brasil, Portugal, Angola, Moçambique e Cabo Verde. O mês de maio/2018 foi o que mais recebeu 
acessos, chegando a 2.002 sessões (período de tempo em que um utilizador está interagindo com o seu website). 
Nesse período o número de páginas visualizadas foi de 55.781. Os temas mais visualizados foram o Livro Equinos, 
com os variados tópicos, e a disciplina de Equideocultura. No Brasil, os usuários das regiões Sudeste e Sul foram 
as que apresentaram maior número de acessos, totalizando 6.528 e 4059, respectivamente. As cidades dos usuários 
foram principalmente as capitais, mas também do interior, de todos os estados brasileiros, inclusive onde não 
há universidades. Estes resultados mostram a abrangência do Portal como instrumento de estudo. O controle 
dos acessos no Portal, por meio do aplicativo Google Analytics possibilitou identificar a abrangência nacional e 
internacional da demanda pelo conhecimento. Assim, percebe-se a necessidade de novos estudos, elaborar novos 
textos de temas ainda não disponibilizados para atender as demandas enviadas pelas vias de comunicação. Vários 
temas foram desenvolvidos e melhorados nesse período. Pode-se exaltar o trabalho realizado no tema Plantas 
Tóxicas, principalmente no visual, no mecanismo de busca e nos textos disponíveis para o estudo. O livre acesso 
ao Portal GRUPEEQUI dissemina o conhecimento para várias regiões do país, e consequentemente, para os 
cidadãos brasileiros, independente do grau social ou intelectual.
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20197712
Autor(es): Vitor Afonso Hoeflich
Orientador(es): Luiz Antonio Correa Lucchesi
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Área Temática: Educação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Agronomia; Ambiente; Sustentabilidade

Mudanças aconteceram no Brasil e no mundo neste ano de 2019. Um novo Governo, um novo Congresso, e 
com eles novas propostas e políticas que afetam a todos. Um novo marco legal para o Saneamento Básico, 
alterações no Código Florestal Brasileiro, alteração no processo de registro de defensivos agrícolas, revisão de 
acordos relacionados ao aquecimento global, ampliação do mercado internacional para os produtos agrícolas 
brasileiros, reestruturação de estratégicas instituições como o IAPAR, questionamento do sistema universitário, 
proliferação de Instituições de Ensino Superior privadas, abertura indiscriminada de cursos das Ciências Agrárias 
e inadequada adoção da metodologia EAD, projetos que buscam redução de custos e geração de emprego, renda 
e impostos. Enfim, questões diretamente relacionadas com as atividades da Agronomia. Portanto, neste momento 
faz-se importante esclarecer aos atores sociais sobre quando e como a Ciência Agronômica pode ajudar no 
equacionamento de problemas afetos a estes temas. Esta é a missão do projeto de Extensão Universitária Agronomia 
& Sustentabilidade levada a cabo por meio de ações articuladas com as instituições parceiras, destinadas ao 
esclarecimento tanto do publico interno quando do externo à UFPR. Dentre as realizações recentes destaca-se o 
evento “O Futuro da Pesquisa Agropecuária no Paraná”, a organização do “V Simpósio Nacional de Reciclagem 
de Resíduos de Origem Rural, Urbana e Industrial”, o apoio à realização da Semana do Calouro da Agronomia 
e do XLI Ciclo de Atualização em Ciências Agrárias, a promoção do intercâmbio de acadêmicos de Agronomia 
por meio do “The Ohio Program” dentre outros. Neste exercício dialógico tem-se enfatizado a importância de se 
praticar a Sustentabilidade. A interdisciplinar agricultura, baseada na exploração de grandes áreas, na significativa 
alteração do ambiente, na dependência do mercado, sob estreitíssimas margens econômicas e na regulamentação 
nem sempre correta, requer interação entre o mundo agronômico e o público. Para atender a tal demanda tem-se 
criado Cursos de Agronomia, dos quais destaca-se o da UFPR em Curitiba. Em vigor, o Decreto 23.196/1933, 
regulamenta a profissão de Engenheiro Agrônomo cuja atuação encontra-se sob a Lei 5194/1966. O projeto 
Agronomia & Sustentabilidade busca educar a sociedade sobre o papel dos Engenheiros Agrônomos na produção 
de alimentos seguros e na sustentabilidade ambiental.
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O solo é um dos principais componentes que tornam a vida na terra possível, e apesar de ser muito importante a 
contextualização adequada na educação básica, isso muitas vezes não acontece. A falta de conhecimento sobre 
ciência e conservação do solo favorece a degradação e manejo precário do mesmo, o que acontece frequentemente 
no quadro ambiental. Infelizmente muito do que é compartilhado nas escolas trata do solo de maneira equivocada 
e grande parte das vezes o conteúdo é insuficiente na formação básica. O Programa de Extensão Solo na Escola/
UFPR tem como principal objetivo geral a popularização do conhecimento científico e tecnológico relacionado 
à ciência do solo, promovendo a conscientização de que o solo é um componente dos ambientes naturais ou 
antropizados, contribuindo para a atualização do ensino de ciências, biologia e geografia. Este Programa da UFPR 
conta com quatro projetos que visam divulgar conteúdo de qualidade sobre ciência e conservação do solo, quais 
sejam: “Educação Ambiental em Solos 2019-2022”; “Formação Inicial e Continuada em Solos para Educadores 
2019-2022”; “Exposição Didática de Solos 2019-2022” e “Recursos Didáticos para Educação em Solos 2019-
2022”. O objetivo do programa está distribuído entre esses projetos está distribuído, e todo o conteúdo produzido 
é disponibilizado para a comunidade externa para que haja disseminação de conceitos básicos e de relevância 
significativa na área. A aplicação desses projetos apresentou resultados visíveis sendo destacados os seguintes 
em 2018: a) Elaboração de materiais didáticos como cartilhas e roteiros de experiências; b) Apresentação de 17 
trabalhos em diversos eventos de pesquisa e extensão; c) Organização de oficinas, mini cursos e cursos de extensão 
universitária presenciais para docentes da educação básica, em articulação com as secretarias municipais e estadual 
de educação e outros parceiros; d) Manutenção da página e fan page do Programa na Internet; e) Manutenção e 
atualização da Exposição Didática de Solos; f) Realização de visitas guiadas para 1.700 professores e alunos 
da educação básica, técnica e superior; g) Articulação do Programa ao projeto de pesquisa “Contribuições da 
pedologia na educação formal e não formal em solos” para avaliação dos procedimentos educacionais propostos e 
apoio na criação do Grupo de Pesquisa “Educação em Solos”; h) Apoio à disciplina “Solos na Educação Básica” 
para os cursos de licenciatura em geografia e ciências biológicas; i) Apoio à criação de novos projetos Solo na 
Escola em outras Instituições de Ensino Superior no Paraná e no Brasil
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TÍTULO DA OFICINA: Vendo e tocando o solo: abordagem morfológica para o ensino de solos
Apesar do seu papel para a sociedade, o solo é progressivamente degradado através da sua utilização inadequada, 
gerando diminuição do crescimento vegetal, além prejuízo de outras funções ambientais que afetam diretamente 
a população urbana e rural. Muitas vezes, o conteúdo “solo” é apresentado em sala de aula de forma pouco 
interessante, descontextualizada ou, até mesmo, equivocada. Em parte, isso ocorre devido à deficiência de formação 
adequada dos professores para abordar esse tema importante na educação básica e técnica. O objetivo geral deste 
projeto é fomentar a formação inicial e continuada em solos para docentes da educação básica, técnica e superior, 
e estudantes das licenciaturas, pedagogia e pós-graduação. Este objetivo geral é atingido através das seguintes 
ações: a) Realização de cursos e eventos de extensão universitária (presenciais e à distância) para docentes e/ou 
estudantes de licenciaturas; b) Sistematização de procedimentos metodológicos e pedagógicos para a reprodução 
destes cursos através de parcerias; c) Contribuição para a formação inicial dos licenciandos; d) Avaliação as 
experiências produzidas neste projeto. Este projeto está articulado ao Programa de Extensão Universitária Solo na 
Escola/UFPR. Como resultados parciais do projeto nos últimos doze meses, podem ser destacados: a) Realização 
de cursos gratuitos presenciais de extensão universitária para professores do ensino fundamental e médio em 
parceria com a Secretaria de Estado da Educação do Paraná/Parque da Ciência Newton Freire Maia e Secretarias 
Municipais de Educação de Curitiba (PR), Campo Largo (PR) e Cristalina (GO); b) Parcerias com o Instituto 
Federal do Paraná e Instituto Federal Goiano para ampliação do alcance das ações; c) Realização de palestras, 
oficinas e mini cursos em diversos eventos técnicos e científicos; d) Interação com as disciplinas “Solos na 
Educação Básica” (AL 040) para os cursos de licenciatura em Ciências Biológicas e Geografia da UFPR e na 
criação de novas disciplinas na área de educação em solos no Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo 
da UFPR; e) Articulação como Grupo de Pesquisa “Educação em Solos” (registrado no Diretório de Grupos de 
Pesquisas do CNPq), com uma dissertação de mestrado e um trabalho de conclusão de curso concluídos.
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O conteúdo relacionado ao “solo” discutido em sala de aula e nos livros didáticos da Educação Básica no país 
não enfatiza a devida relevância desse bem natural para a preservação e manutenção da vida no planeta. Com o 
objetivo de contribuir para a Educação em Solos para estudantes e professores, a Exposição Didática de Solos é 
um espaço educacional que serve como uma ferramenta auxiliar à rede de Educação Básica de Curitiba e região 
metropolitana. A Exposição abrange uma variedade de experimentos, uma coleção de monólitos e um perfil 
didático de solos, que, em conjunto, proporcionam o diálogo entre as pesquisas sobre solos desenvolvidas na 
Universidade e a sociedade, abordando questões sobre a formação do solo, suas propriedades e as suas funções 
no ecossistema. Como resultados do ano de 2018, a Exposição recebeu 1.702 visitantes entre março a novembro, 
sendo: 60 % estudantes do Ensino Fundamental; 14 % do Ensino Médio; 11 % do Ensino Superior (cursos 
de Agronomia, Engenharia Florestal, Zootecnia, Geografia, Ciências Biológicas, Licenciatura em Educação no 
Campo); 13 % de cursos técnicos; e 2 % educadores da Educação Infantil e Básica. Além disso, a Exposição 
ainda foi utilizada para aulas práticas das disciplinas Pedologia; Formação e Caracterização dos Solos; Solos na 
Educação Básica, e Recursos Naturais Renováveis, em nível de graduação; e Gênese, Morfologia e Classificação 
dos Solos em nível de pós-graduação. Por meio de questionários solicitados aos professores-visitantes após as 
visitas, 96 % dos entrevistados afirmaram que a visita à Exposição contribuirá para abordar com melhor qualidade 
o tema solo nas suas atividades pedagógicas, indicando que a Exposição atingiu o objetivo de oferecer suporte ao 
professor para atuar de forma autônoma na Educação em Solos e possibilitar também a realização dos experimentos 
na própria escola. É válido ressaltar que seis bolsistas e dois voluntários do Programa Solo na Escola/UFPR, do 
qual esse projeto faz parte, foram responsáveis pela recepção e acompanhamento das visitas na Exposição, no ano 
de 2018, sendo eles graduandos nos cursos de Agronomia, Zootecnia, Engenharia Florestal e Geografia da UFPR. 
E as avaliações da Exposição por parte dos visitantes indicaram que a abordagem dos bolsistas – linguagem e 
profundidade – foram “ótima” e “boa”. Sendo assim, a Exposição Didática de Solos se constituiu uma estratégia 
para a Educação em Solos e popularização da Ciência do Solo, contribuindo para uma maior divulgação do 
conteúdo de solos e suas relações com a vida humana na região metropolitana de Curitiba.
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A população canina urbana inclui um grande número de indivíduos nas ruas, envolvendo problemas de proteção 
animal e saúde pública, tais como zoonoses e acidentes. Uma estratégia de vanguarda para contribuir com o 
manejo populacional de cães é o Programa Cão Comunitário (PCC), que busca estreitar laços entre cães de 
rua e seus cuidadores, promovendo bem-estar único. Entretanto, o programa tem pouca visibilidade no meio 
social. O nosso objetivo foi gerar e disseminar conhecimento para a sociedade em geral, utilizando o design em 
prol do bem-estar único, envolvendo bem-estar de cães de rua e saúde pública, por meio da construção de uma 
plataforma digital. O trabalho, iniciado em setembro de 2017, contemplou a captação de informações por meio 
de revisão bibliográfica sobre o PCC e de entrevistas com cuidadores, funcionários de prefeituras, residentes de 
medicina veterinária, docentes e pesquisadores. O conteúdo obtido foi analisado e formatado para uma linguagem 
informal, visando atingir um público mais abrangente. A identidade visual também seguiu esse preceito, com 
a adição de elementos carismáticos. Assim, foram criados um personagem e um logotipo, que se utilizam de 
conceitos sobre o vínculo afetuoso entre o cão e o ser humano, para despertar a simpatia do usuário. O conteúdo foi 
organizado conforme a prioridade das informações em relação ao PCC, de acordo com os resultados da entrevista, 
evidenciando as principais necessidades de cuidadores e funcionários das prefeituras quanto ao programa. A 
estrutura da plataforma foi configurada em fluxograma, para visualizar o material em blocos de informação. Assim, 
sua construção foi conduzida com base em conceitos de usabilidade, com destaque para a facilidade de localização 
de conteúdos. Os principais blocos abordam conteúdos relativos ao PCC, como dinâmica populacional de cães, 
bem-estar animal, legislação e contatos relevantes. A plataforma está hospedada no sítio do www.labea.ufpr.br, 
com acesso exclusivo para os desenvolvedores. O planejamento da avaliação da plataforma foi detalhado e envolve 
a utilização do programa online Inspectlet, para diagnóstico de possibilidades de melhoria, com a visualização do 
acesso às diferentes áreas da plataforma, incluindo a avaliação do tempo de execução das ações pelo usuário. Em 
síntese, este trabalho revelou as prioridades para a disseminação de conhecimento sobre o PCC, as quais foram 
organizadas em blocos de conteúdo específico. Até o momento, a plataforma está configurada de modo a atingir o 
público-alvo, sendo que nos próximos meses será avaliada a sua usabilidade.
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A ausência de um desenvolvimento vinculado à sustentabilidade trouxe a necessidade de uma conscientização 
voltada a preservação do ambiente. O projeto de extensão Floresta-Escola tem como objetivo desenvolver atividades 
educativas não-formais por meio de excursões com trilhas em um fragmento de floresta urbana e, na realização 
de palestras nas escolas públicas e privadas, enfocando principalmente a conservação da natureza. As excursões 
na trilha são realizadas no campus III da Universidade Federal do Paraná, Jardim Botânico, Curitiba. A trilha se 
encontra dentro de um fragmento florestal urbano (15 ha) conhecido por Capão do Tigre e possui, aproximadamente, 
750 metros de extensão. Diversas atividades são realizadas no decorrer da trilha para conscientizar os estudantes 
sobre os benefícios das florestas em ambientes urbanos, tais como redução sonora, manutenção de corpos hídricos 
e a importância da diversidade de espécies nativas no local. A identificação e usos das espécies florestais nativas 
pelos acadêmicos favorece muito a fixação de informação por ser uma experiência vivenciada. As avaliações das 
atividades educativas foram feitas através de questionários para os estudantes e professores das escolas visitantes 
antes e após as trilhas. Até o momento foram recebidos um total de 105 participantes para as atividades de 
educação ambiental na trilha, sendo estes divididos em 3 instituições, destas, 2 turmas provenientes de apenas uma 
instituição. Com a avaliação dos questionários dos estudantes, foi possível verificar que os mesmos adquiriram 
conhecimento durante a trilha visto que as respostas posteriores a excursão foram mais coerentes com a temática 
abordada e que houve um acréscimo no número espécies florestais citadas. Já por parte dos professores denota-se 
que todos concordam que existe um complemento e acréscimo efetivo ao conteúdo abordado em sala de aula, porém 
todos questionaram aspectos relativos à estrutura para receber as escolas, tendo em vista que não há banheiros no 
local onde os estudantes são recepcionados. De acordo com os resultados obtidos, nota-se a efetividade do projeto 
em relação a complementação do aprendizado e ensino dos estudantes sobre o tema meio ambiente, demonstrando 
um aumento na sensibilização dos participantes. Quanto aos acadêmicos, voluntários e bolsistas, pode-se perceber 
um aumento no comprometimento em assumir responsabilidades e de se inteirar de forma mais aprofundada nos 
assuntos temáticos, demonstrando maior capacidade de transformar informações técnicas em algo mais acessível.
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Embora abordado por poucos, deixado ao descaso e por muitas vezes transmitido de forma errônea, o tema 
solo é de suma importância, por caracterizar a geração e destino de toda a vida existente, além de atuar como 
base global. O objetivo geral do projeto “Educação Ambiental em Solo” tem como cerne o desenvolvimento, a 
avaliação e a validação de materiais e estratégias didáticas, que auxiliem e viabilizem o processo de educação 
ambiental em solos, principalmente voltado a projetos e obras ligados a infraestrutura, que impacta fortemente 
este recurso natural. Neste espaço de um ano, foram validados resultados parciais satisfatórios em âmbito 
educacional à discentes e docentes, pertencentes a escolas de ensino fundamental, médio e instituições de ensino 
superior como por exemplo o IFGoiano de Cristalina, localizado em áreas de influência de pequenas centrais 
hidrelétricas do estado de GO. Foi celebrado convênio de cooperação técnica entre IFGoiano, São Bartolomeu 
Geradora de Energia Renovável SA e Programa de extensão universitária Solo na Escola onde está inserido o 
projeto Educação Ambiental em Solos visando o desenvolvimento de atividades de educação ambiental em solos 
para alunos de ensino fundamental e médio, colaboradores/comunidade direta e indiretamente afetada por obras 
de infraestrutura, localizadas nos municípios de Cristalina e Luziânia, no estado de Goiás, visando orientar, dentre 
outros aspectos, o uso e manejo dos solos durante e ao final dessas obras de infraestrutura, bem como a promoção 
de palestras e atividades didáticas orientando a recuperação do solo ao final da atividade. Avaliação do publico 
alvo e as atividades de educação em solos realizadas nas escolas em GO, foi apresentada parcialmente ENEC 2018. 
Como atividade complementar ao projeto foram promovidas também duas oficinas, cujo objetivo foi aperfeiçoar 
o conhecimento de novas geotecnologias aplicadas ao melhor entendimento do recurso solo aos estudantes. Nesse 
sentido, foi positiva a prerrogativa de utilização do projeto, como um “laboratório” de inserção de novos conteúdos 
com a utilização de diferentes meios e aperfeiçoando sua validação efetiva na comunidade atingida.
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HORTO AGROFLORESTAL SABORES E SABERES 2
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OFICINA - O mundo secreto das abelhas nativas. Em uma área no Campus do Botânico da Universidade Federal 
do Paraná -UFPR, são desenvolvidos trabalhos baseados na agroecologia, tendo como objetivo a solidificação 
de conhecimentos dos acadêmicos como também a de receber a comunidade externa da universidade, para 
conhecer e trocar conhecimentos sobre as formas de cultivo agroecológico e alternativas dos usos dos quintais 
e espaços urbanos e periurbanos. Este trabalho apresenta uma proposta de extensão universitária que objetiva 
colocar em prática o conhecimento teórico adquirido e construído pelos estudantes de graduação da UFPR de 
maneira interdisciplinar e suas experiências pessoais, conciliando com a troca de conhecimentos entre estes e 
a comunidade, principalmente, da região metropolitana de Curitiba que se fazem presentes em eventos. São 
realizados encontros Semear Conhecimentos em Curitiba, com parceria do INICIOITALICOGrupo Semear 
ConhecimentosFIMITALICO
VOLTAPARAGRAFO e com a INICIOITALICOFundação Cultural de CuritibaFIMITALICO
VOLTAPARAGRAFO, objetivando a troca de saberes, experiências, receitas, mudas e sementes. São realizadas 
feira comunitária de produtos artesanais do desapego para estimular a economia solidária. São realizados cursos de 
capacitação, estudos dirigidos e estágios supervisionados nas áreas de agroecologia, agrossilvicultura, soberania 
alimentar, alimentação saudável, uso de materiais sustentáveis para cultivo alimentício, planejamento paisagístico 
de jardins comestíveis, fortalecimento do comércio local, cestas solidárias (compra de alimentos direto do produtor), 
plantas medicinais, uso de probióticos naturais (Kefir, Ville e Kombucha), plantas alimentícias não-convencionais 
- PANC, minhocultura, uso do bambu nas construção urbana e rural, fabricação de pães com fermentação 
natural, culltivo de cogumelos, manejo das abelhas nativas, sistemas de irrigação por capilaridade, construção 
de uma agrofloresta comunitária urbana, troca de saberes locais sobre o uso sustentável dos recursos urbanos e 
naturais. Este projeto busca o fomento da extensão universitária com uma maior abertura da universidade para 
uma maior participação da comunidade externa, mostrando que o espaço público é acessível a todos. Essas ações 
proporcionam a geração de competências necessárias à atuação em ambientes sócio-culturais, visando à prática 
de projetos que valorizem o desenvolvimento sustentável e que contribuam para a melhoria da qualidade de vida 
das comunidades e na humanização dos universitários para a formação de profissionais-cidadãos comprometidos 
com uma sociedade justa e igualitária.
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TÍTULO DA OFICINA: Oficina de montagem de experimentos com solo para uso na educação básica
Água, ar, solo, energia solar, entre outros fatores, são responsáveis pela vida em nosso planeta. Mas alguns 
desses recursos, como por exemplo o solo, não são renováveis ou levam milhares de anos para formação de 
delgadas camadas. O solo vem sofrendo diversos processos de degradação, como a formação de erosão, solos 
acidificados ou salinos, poluição, perda de carbono e a biodiversidade, desequilíbrio de nutrientes, compactação, 
entre outros. Segundo a FAO, que desenvolve um projeto chamado Global Soil Partnership, um terço de todo o 
solo do planeta já é considerado degradado. Atualmente, os materiais didáticos utilizados na educação básica 
retratam conteúdos de formas desinteressantes, descontextualizadas e até mesmo equivocadas. Assim, o objetivo 
deste projeto é desenvolver, aprimorar, avaliar e validar material didático sobre solos para professores e escolares 
da educação básica. Este, será atingido através das seguintes ações: A) Produzir suportes didáticos educativos 
(experimentoteca, vídeos, cartilhas, painéis, etc.) sobre solos; B) Propiciar interação com editores e autores 
visando o aperfeiçoamento de livros didáticos; C) Divulgar os suportes didáticos desenvolvidos pelo projeto e 
outros projetos similares. Destaca-se que este projeto não se limita somente a produção de material didático, 
mas, ao estar articulado dentro do Programa de Extensão Universitária Solo na Escola/UFPR, também busca 
espaços privilegiados para avaliar e efetivar os materiais produzidos. Como resultados do projeto, ao longo do ano, 
foram: A) Disponibilização de materiais on-line com o objetivo de auxiliar os educadores do ensino básico; B) 
Desenvolvimento e apresentação de artigos e trabalhos científicos em eventos; C) Continuação no desenvolvimento 
site e redes sociais para divulgação da educação em solos; D) Auxílio na realização de materiais especificamente 
à disciplina “Solos na Educação Básica” para os cursos de Ciências Biológicas e Geografia, ambos licenciatura da 
UFPR; E) Elaboração de oficinas com o objetivo de divulgar o uso de experimentos e materiais on-line visando a 
educação em solos.
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PROJETO MEU BICHO É LEGAL: TODOS CONTRA O TRÁ-
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Da Cruz Filho, Heloisa Gouveia Nogueira, Heloise Milena Dambrat, Jaqueline Gembarowski, Julia De Macedo 
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O tráfico de animais silvestres é considerado a terceira maior e mais lucrativa atividade ilícita do mundo, 
perdendo apenas para o tráfico de drogas e o tráfico de armas. Além do impacto que essa atividade gera no meio 
ambiente, os maus-tratos e altas taxas de mortalidade dos animais que são transportados e mantidos em condições 
inadequadas, o tráfico ainda afeta a saúde humana, a partir do contato com animais retirados diretamente da 
natureza que podem transmitir zoonoses. Com o objetivo de conscientizar a população quanto ao tráfico, ao risco 
de transmissão de zoonoses, a ética, ao bem-estar animal e a compra legalizada de animais, o projeto de extensão 
“Meu Bicho é Legal” conta com alunos de Medicina Veterinária, Zootecnia, Engenharia Florestal e Biologia da 
UFPR e de demais universidades, que contribuem com ações de educação ambiental para a melhoria da relação 
homem-animal e homem-meio-ambiente. As atividades educativas ocorrem principalmente em escolas e no 
Acantonamento do Zoológico de Curitiba, tendo como público-alvo o infanto-juvenil. São ministradas palestras e 
atividades lúdicas, a fim de melhor permitir o entendimento das crianças sobre temas como a extinção dos animais 
nativos, biodiversidade, a diferença entre animais domésticos e selvagens, maus-tratos e guarda-responsável, as 
zoonoses transmitidas por animais mantidos em cativeiro, a importância dos animais no equilíbrio ecológico e 
o grande problema do tráfico de animais. Ao final da atividade, questionários são realizados para averiguar o 
aprendizado das crianças sobre o tema abordado. Assim, verificou-se que todas as crianças assimilaram o conteúdo 
da palestra, sendo que 100% responderam que os animais não devem ser retirados da natureza. Com enfoque na 
conscientização pública a curto, médio e longo prazo, o projeto também tem como propósito inserir o acadêmico 
nas realidades sociais e regionais, educando a população quanto a sua responsabilidade direta ou indireta no tráfico 
de animais, desestimulando esta prática.
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A FLORESTA E OS SERVIÇOS AMBIENTAIS: VIVÊNCIAS 
NA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE RIO NEGRO
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Introdução: A Estação Experimental de Rio Negro é uma unidade modelo no que se refere à manutenção de 
remanescentes florestais nativos e na condução de plantios experimentais de espécies nativas e exóticas, tornando-
se apropriada para atividades de extensão e ensino sobre a temática dos serviços ecossistêmicos florestais, a 
conservação da natureza e o desenvolvimento sustentável. Além das atividades realizadas por docentes e discentes 
da UFPR, interações com a comunidade local, como escolas, prefeituras, exército, bombeiros e associações tem se 
intensificado, e a Estação começou a ser conhecida como uma importante área para a divulgação dos benefícios 
das florestas e conscientização da conservação da natureza. Objetivos: Sistematizar as interações da Estação com 
a comunidade como forma de proporcionar a conscientização sobre a importância das florestas e de seus serviços 
ambientais. Justificativa: O aumento da densidade da população e de construções de pólos industriais nas periferias 
dos municípios tem ocasionado o desaparecimento de áreas florestais, reduzindo a biodiversidade e a oferta de 
serviços ambientais. Isso faz com que cada vez mais as pessoas tenham menos contato com áreas florestais, 
dificultando principalmente aos educadores-professores demonstrarem aos seus alunos de forma prática aspectos 
relacionados às florestas e ao meio ambiente. Metodologia: Foi desenvolvido um canal de comunicação online 
para a interação com a sociedade. Durante as visitações, são realizadas atividades em campo com caminhadas 
na Estação, onde são apresentadas os potenciais das espécies, a importância ecológica e comercial das mesmas e 
fundamentos de serviços ambientais, conservação da fauna, flora e outros recursos ambientais, estruturados em 
tópicos como: i) ecologia; ii) interação agrossilvipastoril; iii) desequilíbrio e danos ambientais; iv) preservação 
da água; v) equilíbrio climático; vi) riscos e danos das queimadas, etc. Ao final, em uma dinâmica de grupo cada 
participante comenta sua opinião sobre os assuntos ministrados. O tempo estimado da visitação é de 2h e 30min. 
Resultados esperados: Além das contribuições já mencionados, esse projeto resultará em i) participação em eventos 
de extensão e pesquisa; ii) confecção de cartazes; iii) canal de comunicação online para divulgação dos materiais; 
iv) produção de conteúdos e relatórios técnicos. Considerações finais: Espera-se que o projeto promova com ações 
extensionistas a educação e conscientização sobre a importância das florestas e de seus serviços ambientais.
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Este projeto atua junto a pequenos agricultores familiares da Região Metropolitana de Curitiba, através de parcerias 
com a Rede ECOVIDA de Agroecologia e da Associação para o Desenvolvimento da Agroecologia - AOPA. São 
desenvolvidas ações de discussão e orientação quanto ao planejamento e as técnicas de produção orgânica, vários 
aspectos do funcionamento do mercado de orgânicos, principalmente de circuitos curtos de comercialização como 
feiras. Entre estes aspectos destacam-se o acesso a políticas públicas, a logística de distribuição, a estrutura das 
feiras, divulgação, atendimento ao público, apresentação de produtos, gerenciamento de estoques e formação de 
preços. Esse trabalho é feito com reuniões semanais com feirantes, visitas a agricultores, reuniões bimestrais com 
os grupos de agricultores envolvidos e reuniões bimestrais com as entidades parceiras. São realizadas visitas aos 
agricultores para orientação técnica e vistorias de certificação de orgânicos. Estão em funcionamento três feiras 
semanais de produtos orgânicos dentro da UFPR: no SCA, na Reitoria e no SEPT. A realização destas feiras exigem 
várias atividades e geram resultados diversos. Com os agricultores são 82 família de quatro grupos diretamente 
envolvidas na produção que abastecem as feiras, podem aumentar a produção e obter mais renda. A cada semana, 
as três feiras envolvem diretamente onze agricultores e dez estagiários de vários cursos que juntos, entre 6:00hs 
e 14:00hs, montam a estrutura necessária e desenvolvem diversas atividades, trocam conhecimentos e aprendem 
com os agricultores e consumidores sobre agricultura, mercado, nutrição, saúde, relações sociais e humanas. 
Cerca de 750 consumidores frequentaram semanalmente nossas feiras, recebendo alimentos, saúde e atenção. Os 
locais das feiras servem de espaço para realização de eventos de extensão de outros projetos ou disciplinas. Feiras 
pontuais em eventos e a organização de grupos de consumo também fazem parte das iniciativas. Várias disciplinas 
do curso de agronomia recebem apoio para realizar suas aulas de campo, e desenvolver trabalhos acadêmicos nas 
propriedades dos agricultores envolvidos no projeto. O projeto mantém uma página na internet onde informa sobre 
o funcionamento das feiras, promove um trabalho de formação e conscientização dos consumidores sobre várias 
temáticas associadas a agricultura orgânica, alimentação saudável, agricultura urbana, entre outros.
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Com o objetivo de disseminar o conhecimento sobre plantas nativas e a importância de conservação da 
biodiversidade vegetal, a equipe realizou atividades voltadas a vários setores da comunidade. Em maio de 2018 
teve início o projeto de elaboração do Plano de Manejo do Bosque São Francisco de Assis (Irati), no momento em 
fase de diagnóstico, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Irati (SMMA). Foi realizado 
o diagnóstico da vegetação (censo florestal e análise fitossociológica) e social da região. No mês de junho de 
2018 foi realizada a atividade Expedição Ecológica – Missão Árvores do Paraná, com o Grupo de Escoteiros 
São Judas Tadeu. Seu objetivo foi conscientizar e informar os escoteiros sobre a biodiversidade das florestas 
paranaenses e a importância de conservá-las, através da capacitação sobre fitogeografia, morfologia vegetal e 
da vivência prática de identificação de espécies em campo. No final do mês de julho de 2018 foi realizada a 
visita ao morro do Anhangava com os calouros de Eng. Florestal, em parceria com o Centro Acadêmico de Eng. 
Florestal (CAEF). A visita teve como objetivo expor o tema Unidades de Conservação, explicando as categorias 
e sua importância, além de abordar aspectos de ecologia, dendrologia, recuperação ambiental e fitogeografia do 
Paraná. Em setembro de 2018 foi realizado o Curso de Ecologia e Fitossociologia de Restingas na Ilha do Mel, 
em parceria com o CAEF. O curso foi teórico prático, englobando o reconhecimento dos tipos de vegetação da 
restinga e seus condicionantes ambientais, levantamento de dados em campo e análise fitossociológica. Em abril 
de 2019 a equipe do projeto efetivou um planejamento participativo com a diretora do Colégio Suíço Brasileiro 
para a realização de uma trilha interativa dentro de um bosque no próprio colégio. A atividade terá como objetivo 
a disseminação do conhecimento sobre a importância das florestas e de sua conservação. Em junho de 2019 o 
Herbário EFC recebeu a visita de alunos de ensino médio do Colégio Estadual Professor João Batista de Barros, 
com objetivo de revisar e complementar conhecimentos adquiridos pelos alunos sobre o reino Plantae, através de 
atividades práticas realizadas tanto no herbário quanto no Capão do CIFLOMA. O projeto vem cumprindo com 
seus objetivos pois atua de forma efetiva na disseminação do conhecimento sobre plantas e a importância de sua 
conservação, por meio de diversas atividades com segmentos estratégicos da sociedade.
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20197918
Autor(es): Ana Carolina Coelho Schimaleski, Jefter Da Silva Muniz, Lucas De Oliveira, Rui Andre Maggi Dos 
Anjos
Orientador(es): Alessandro Camargo Angelo
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Área Temática: Meio Ambiente
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Educação; Extensão Universitária; Silvicultura

O projeto Arboreto – Extensão Florestal possui como objetivo divulgar informações sobre a silvicultura de 
espécies de interesse comercial e/ou ambiental para o estado do Paraná. O trabalho está sendo desenvolvido em 
conjunto com o órgão de extensão rural do estado, a Emater, e busca solucionar questões como a escolha adequada 
de espécies para o plantio, a aplicação das técnicas silviculturais para o mesmo e o efeito do uso de insumos 
nestes cultivos em pequenas propriedades rurais. O projeto almeja contribuir com a ampliação e melhoria no 
uso de recursos florestais em pequenas propriedades rurais, através da geração e difusão de informações junto ao 
público alvo. Entre os propósitos técnicos do trabalho pode-se relacionar a avaliação no uso de espécies arbóreas 
em diferentes contextos de solo e clima, bem como avaliar a resposta à fertilização sobre o desenvolvimento 
em campo de vinte e cinco espécies florestais pré-escolhidas. Os experimentos estão sendo conduzidos na 
Estação Experimental Canguiri, da UFPR em Pinhais-PR. Plantios destas mesmas espécies foram replicados 
em propriedades rurais parceiras do projeto. O contato dos acadêmicos com os produtores rurais se dará tanto 
através da recepção destes nas dependências da universidade como em visitas nestas propriedades parceiras do 
projeto. Dentre as espécies estudadas estão Araucaria angustifolia, Ilex paraguariensis, Eucalyptus benthamii, E. 
dunnii, E. saligna, um híbrido de E. urophylla x E. globulus, Pinus maximinoii, P. taeda, Cryptomeria japonica, 
Liquidambar styraciflua e Acca selowianna. Os experimentos com fertilização foram constituídos em delineamento 
inteiramente casualizados, onde cada parcela continha 80 plantas de cada espécie. Os plantios ocorreram a partir 
de dezembro de 2012 com avaliações semestrais. Entre as variáveis usadas estão sobrevivência, diâmetro do colo e 
a altura do peito, altura total, projeção de copa, produção de biomassa e teor de óleos essenciais. Foram aplicados 
três tratamentos de fertilização consistindo em testemunha, adubação “convencional” e adubação de liberação 
lenta. O acompanhamento e as avaliações periódicas pretendem trazer respostas sobre o uso das espécies em 
questão, bem como sobre o uso dos insumos testados, contribuindo com a silvicultura destas espécies. O projeto 
tem proporcionado a aplicação e o aprimoramento de conhecimentos obtidos pelos acadêmicos em seu processo 
de formação, além de permitir vivências com profissionais extensionistas e pequenos produtores rurais parceiros 
do projeto, através dos quais ocorre também a troca de conhecimentos.
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PORCOS MOURA - CARACTERIZAÇÃO DE SISTEMAS 
TRADICIONAIS E FOMENTO DA CRIAÇÃO DE PORCOS 
NACIONAIS
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Setor: SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
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Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Agricultura Familiar; Conservação De Recursos Genéticos; Sistemas Tradicionais De Produção

A raça de suínos Moura foi desenvolvida a séculos nos sistemas de produção tradicionais no Sul do Brasil, mas 
tanto a raça quanto os sistemas, correm risco de extinção. Com as ações do projeto houve aumento significativo 
do rebanho nos últimos 5 anos, chegando a mais de 419 reprodutores monitorados e expansão de 54 para 69 
pequenos criadores, mais de 80 % deles pequenos agricultores com plantel de até 3 porcas. O projeto tem 
procurado sensibilizar, qualificar e integrar produtores, estudantes, processadores e consumidores por meio de 
várias ações de extensão, incluindo um curso internacional. Em 2018, com a participação de 3 bolsistas e 6 
voluntários de graduação, além de uma pós-doutoranda e dois mestrandos, foram realizados 8 dias de campo na 
Fazenda Experimental Canguirí, 12 visitas zootécnicas ou veterinárias à criadores, 3 visitas à frigoríficos, além de 
2 reuniões para articulação de produtores e chefes de cozinha. As informações técnicas foram difundidas também 
em 4 palestras dos membros da equipe, além do Curso International Certification of Pork Quality, ministrado como 
disciplina concentrada do PPG Zootecnia, mas aberta a técnicos e criadores, resultante de convênio (financiado 
pela Agência FIBRA) com a Universidade de Bologna-IT, de onde vieram 4 professores, além de dois professores 
da UFPR e técnicos do MAPA e da Embrapa Suínos e Aves. Esse convênio ainda permitiu o treinamento por 
duas semanas de dois pós-graduandos do projeto no sistema de certificação do Prosciutto di Parma, na Itália, cuja 
experiência foi compartilhada com o público do projeto nas diversas ações daquele ano. A equipe participou ainda 
de vários eventos gastronômicos organizados por Chefes de Cozinha para promoção da carne do porco Moura 
em Curitiba e Palmeira, PR. Também foram realizadas duas entrevistas em rádio, artigos em jornal e divulgação 
em mídias sociais, atualizando informações sobre a raça, pesquisa, informações sobre os criadores, salumeria e 
gastronomia, e nos três grupos do Whatsapp mantidos pelo projeto (Criadores, Charcuteiros e Chefes) e ainda na 
página FB @projetoporcomoura, que em 2018 atingiu mais de 1300 seguidores que compartilharam o conteúdo 
para mais de 2800 pessoas. Essas ações têm qualificado criadores e técnicos, e despertado gradativa demanda 
no mercado consumidor, mas os desafios a serem vencidos continuam sendo a articulação dos criadores para 
vencer as barreiras de logística de abate e distribuição, e para conseguir a valorização com obtenção de selos de 
certificação dos produtos de Porco Moura no Sul do Brasil.
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BACIAS URBANAS: QUALIDADE DOS SOLOS E RIOS DE 
CURITIBA COM OS SERVIÇOS DE SANEAMENTO E RE-
GULARIDADES NA REDE PLUVIAL
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Área Temática: Meio Ambiente
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O fator limitante para o manejo de uma bacia hidrológica que é submetida à intervenção antrópica reside na 
regularização hídrica necessária, principalmente para mitigar os processos de prejudicamento de nascentes, 
desequilíbrio hídrico da região ripária e transposições entre bacias. Em bacias urbanas estes processos se tornam 
extremamente complexos. Neste Sentido o Projeto Bacias Urbanas vem desenvolvendo estudos na região do 
Parque Barigui onde cerca de 2.500 pessoas foram entrevistadas sobre a percepção de aspectos ambientais. Neste 
ano de 2019 os trabalhos direcionaram na análise dos resultados das pesquisas e na parceria com Fórum Pró-
Barigui, hoje sob a liderança do Rotary Club Curitiba Batel e na realização de Curso de Extensão Gerenciamento 
de Bacias Urbanas: Estudo de Caso do Rio Barigui, onde participaram alunos da UFPR e pessoas da comunidade.
No sentido de equacionamento técnico para a Bacia do Rio Barigui o Projeto Bacias Urbanas com o Fórum Pró-
Barigui está sendo desenvolvido um modelo hidrológico ambiental para especificação gerencial das intervenções 
na bacia, que incluem desde a criação de nascentes artificiais a um sistema de gerenciamento ambiental avançado 
de transposições com o uso de novas tecnologias em proposição de regularização hídrica integrada com uso 
de hidrelétricas de pequeno porte. Sendo assim adicionado aos estudos acumulados da UFPR, adiciona-se os 
do Fórum Pró-Barigui que é constituído de 67 instituições com a missão de especificar soluções ambientais 
para o Rio Barigui e mobilizar as pessoas e instituições governamentais para tornar estas soluções realidade. 
Os resultados deste projeto são: a proposta conceitual para a bacia do Barigui, com especificações referentes às 
tecnologias e características ambientais; os parâmetros para os projetos de engenharia básica para intervenções na 
bacia; e, um modelo hidrológico conceitual e quantitativo.
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PERFIL DA PRODUÇÃO DE LEITE EM BUSCA DA MELHO-
RIA DA QUALIDADE
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Vicente De Lima, Paloma De Carvalho Ribeiro, Suzana Maria Rocha
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Existem diversos fatores relacionados à qualidade do leite, aos quais podemos denominar multivariados, os mesmos 
incluem desde o acesso restrito a novas tecnologias até a desinformação causada por problemas educacionais 
das pessoas que atuam na leiteria, com isso objetivo deste trabalho foi verificar o perfil socioeconômico de 
ordenhadores e as práticas executadas por eles para a obtenção do leite. Para isso foi utilizado um universo 
amostral de 14 propriedades rurais do município de São José dos Pinhais, PR, nelas foram caracterizados o perfil 
socioeconômico dos ordenhadores, as condições de trabalho que possuíam e dados de produtividade. Em média, 
os produtores tinham 47 anos, 24 deles dedicados à leiteria; boa parte dos produtores verificou que os filhos não 
pretendem continuar desenvolvendo as mesmas atividades dos pais, tendo migrado para a área urbana. Neste 
estudo, com exceção de um funcionário, todos os trabalhadores residiam na propriedade rural e a mão de obra 
era familiar. Quanto à escolaridade dos produtores, 9 (64%) concluíram o ensino fundamental e cinco (36%), o 
ensino médio. O número médio de vacas em lactação/propriedade foi de 15 animais, produzindo 234 litros/dia 
(14 L/vaca/dia), nesse contexto havia produtores de somente 20 litros de leite e produtores de 800 litros de leite. 
Eram realizadas duas ordenhas/dia por 93% dos produtores e três ordenhas/dia por 7% deles. O sistema mecânico 
do tipo “balde ao pé”, canalizada e manual era praticado por 71%, 21% e 7% dos produtores, respectivamente. 
Das 14 propriedades, 86% não possuíam água tratada. A água encanada, pia e/ou torneira estavam presentes em 
93% das propriedades e o piso em 86% das instalações. Todas apresentavam teto e iluminação elétrica no local de 
ordenha. Para higienização de equipamentos e utensílios foram citados diversos produtos pelos ordenhadores. Com 
relação às boas práticas de ordenha, 79% dos produtores lavavam as mãos antes da ordenha, 50% desprezavam 
os três primeiros jatos de leite, 7% utilizava o bezerro ao pé, 71% lavavam os tetos das vacas, 64% usavam papel 
tolha descartável, 29% usavam panos, 79% não realizavam pré e pós-dipping, 43% alimentavam as vacas após a 
ordenha. Todos os produtores refrigeravam o leite após a ordenha (tanque de expansão: 79% e de imersão: 21%) 
e higienizavam os utensílios e equipamentos, que eram secos de forma invertida (93%). Foi possível inferir que 
há grande variação nas realidades vivenciadas pelos produtores de leite do município estudado e que para que 
recebam assistência técnica adequada a mesma deve ser individualizada.
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FORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INDICADORES AGROPE-
CUÁRIOS PARA O ESTADO DO PARANÁ
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Autor(es): Flavio Filipe Rodrigues Apolonio
Orientador(es): Paulo Rossi Junior
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Área Temática: Produção e Trabalho
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Palavras-chave: Comércio De Bovinos; Indicadores De Preços; Mercardo De Bovinos

A pecuária é uma atividade de extrema importância econômica para o Brasil, pois este é um dos maiores produtores 
e exportadores mundiais de carne. Em geral, a produção é afetada por diversos fatores controláveis e incontroláveis 
sendo a oferta de animais um destes fatores, causando, por sua vez, um mercado de preços oscilantes. Quanto 
mais se conhece o comportamento dos preços, mais fácil fica de se prever e antecipar ações mais efetivas para 
minimizar as incertezas e os riscos da atividade. Assim, conhecer o comportamento dos preços da pecuária é um 
aspecto mercadológico fundamental, pois quanto mais transparente for esse mercado mais fácil torna-se a tomada 
de decisão dos vendedores e compradores de animais, permitindo um bom desempenho de todos e uma maior 
competitividade da atividade. Desta forma o objetivo deste projeto foi disponibilizar à comunidade ligada ao 
agronegócio, indicadores de preços para orientá-los na tomada de decisão em suas atividades, que poderão servir 
como referencial no direcionamento de operações de compra e venda de animais pelos produtores e frigoríficos, 
no Estado do Paraná. O CIA/UFPR conta com aproximadamente 110 informantes que diariamente, sob sigilo de 
informações individuais, repassam seus dados para compor os indicadores gerados diariamente. O levantamento 
dos dados coletados, é realizado através de contato telefônico. Todos os indicadores são divulgados no site www.
ciaufpr.com.br, que funciona como um portal da pecuária de corte paranaense. Diariamente são apurados com 
os informantes (pecuaristas, frigoríficos, escritórios de compra e venda de gado e leiloeiras) os preços nominais 
(considerando a inflação) de negócios efetivamente realizados (mercado físico) e os prazos de pagamento. Os 
preços nominais de cada fonte são descontados pelo prazo de pagamento acima referido através da taxa de juros 
do custo de oportunidade, DI (Depósito Interbancário), divulgada diariamente pela BM&F Bovespa. Uma vez 
obtidos os preços à vista de cada informante, é calculada a média ponderada em cada mesorregião do estado (10 
no total), gerando-se assim os preços regionais à vista. A principal forma de avaliação do uso das informações 
geradas pelo CIA, foi o acompanhamento do acesso as informações disponibilizadas no site do CIA/UFPR. Isto é 
possível através de ferramentas específicas de acompanhamento de acesso ao site disponibilizado. Além disso, o 
CIA também gera outros produtos deste trabalho como boletins mensais na forma de conjunturas publicadas em 
revistas do setor.
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EDUCAÇÃO EM GUARDA RESPONSÁVEL DE ANIMAIS E 
PREVENÇÃO DE ZOONOSES
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Larissa De Lara Viero, Laura Barazetti, Leticia Matos De Rezende, Letícia Damázio Pacheco, Letícia Fernandes 
De Carvalho, Luisa Inti Gatti, Marcela Marcon Pimentel Dos Santos Peres, Mariana Ulanin, Mayra Regina Go-
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Rebeca Mariel Teixeira De Freitas Lemos, Roberta Carareto, Shayene Suota, Tainah Godzinski Pereira, Thyemi 
Caroline Tschannerl Cheng, Vanessa Balan Julio
Orientador(es): Simone Tostes De Oliveira Stedile
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Área Temática: Saúde
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Crianças; Ensino Lúdico; Medicina Veterinária

A transmissão de conhecimentos a respeito de guarda-responsável e zoonoses é fundamental para a promoção de 
saúde, bem-estar e harmonia entre humanos e animais. O Projeto de Extensão Educação em Guarda Responsável 
de Animais e Prevenção de Zoonoses atua na propagação desses conceitos a crianças entre quatro e doze anos 
na forma de atividades lúdicas. Na ação denominada “Mini-Hospital Veterinário”, graduandos, pós-graduandos 
e professores de universidades de Curitiba simulam o ambiente de um hospital veterinário em escolas da rede 
pública e particular de Curitiba e região Metropolitana, bem como nos Mutirões de Educação Ambiental e 
Limpeza, em parceria com o município de Pinhais e em outros ambientes nos quais seja possível montar as 
atividades. Os cenários são compostos por bichinhos de pelúcia e jogos, nos quais as crianças buscam, de maneira 
descontraída, por soluções para os problemas propostos durantes as brincadeiras. As atividades envolvem ausculta 
do coração de um bichinho de pelúcia; vacinação e microchipagem e resgate de animais vítimas de maus-tratos; 
controle de pulgas, carrapatos e sarna; e zoonoses como raiva, bicho geográfico e leptospirose, e seus diferentes 
meios de prevenção e tratamento. Após serem paramentados também são feitas “cirurgias” para a retirada de 
corpos estranhos ingeridos pelos animais, como brinquedos no estômago de um cão, ou materiais plásticos de uma 
tartaruga marinha. As crianças demonstram grande interesse, manifestado pelo seu grande entusiasmo, dúvidas 
e soluções propostas. Eles também contam suas próprias vivências sobre as situações apresentadas. Através da 
educação nessa fase infantil, se busca formar uma geração mais consciente e que dissemine o que foi aprendido 
para as outras pessoas de seu círculo de convivência. Os professores responsáveis também demonstram grande 
satisfação com o projeto, evidenciada pela análise dos questionários de avaliação do projeto, que são entregues 
após as atividades para feedback próprio. Entre o segundo semestre de 2018 e o primeiro de 2019 o projeto atendeu 
1580 crianças em 23 ações.
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MANEJO POPULACIONAL DE CÃES E GATOS E UNIDADE 
MÓVEL DE ESTERILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE - 
UMEES
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Setor: SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
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O abandono de cães e gatos é um problema mundial da maioria dos centros urbanos, trazendo problemas para a saúde 
coletiva e implicando, também, em maus-tratos aos animais. Para controlar e prevenir o abandono há necessidade 
da implantação de programas de manejo populacional de cães e gatos (MPCG) que incluem o envolvimento de 
inúmeros setores e a implantação de diferentes estratégias, tendo como base o registro e identificação, o controle 
reprodutivo, legislação e educação. O projeto de extensão envolve a atuação na Unidade Móvel de Esterilização e 
Educação (UMEES) fundada em 2010 com o objetivo principal de promover o MPCG na região metropolitana por 
meio da educação e do controle reprodutivo cirúrgico (castrações). O Projeto integra a universidade com outros 
setores da sociedade como as prefeituras (saúde, educação, meio ambiente e assistência social), Organizações 
não Governamentais (ONG), protetores independentes, escolas públicas e privadas, oportunizando a interação 
com a sociedade. O projeto auxilia a vivência e prática nas áreas de medicina veterinária do coletivo, controle 
de zoonoses, clínica médica e cirúrgica por meio da orientação dos docentes, pós-graduandos e residentes aos 
discentes. Permite também o desenvolvimento de pesquisas, rendendo participações em congressos, publicações 
e projetos de iniciação científica. As ações incluem as castrações semanais no castramóvel de cães e gatos em 
vulnerabilidade ou de famílias vulneráveis. Os alunos da graduação são divididos em grupos e há tarefas específicas 
durante a semana a fim de garantir a preparação de todo material necessário para as cirurgias. No dia da ação os 
alunos participam de três áreas, em forma de rodizio: pré-cirúrgico, trans-cirúrgico e pós-cirúrgico. Há um manual 
de procedimentos operacionais padrão da UMEES com a descrição de todas as atividades, de forma a garantir 
um bom funcionamento do projeto. Entre 2010 e 2016, em parceria com a Prefeitura de Pinhais, foram realizadas 
1.086 castrações com uma média de 155 animais por ano. Exclusivamente durante o ano de 2017 o projeto realizou 
316 castrações de animais, representando um aumento de 103,8% em comparação à média dos anos anteriores. 
Os caninos são os usuários mais frequentes, representando 59,8% em 2017. No ano de 2018 foram castrados 316 
animais, 61,7%(n=195) fêmeas e 38,3%(n=121) machos. Os responsáveis pelos animais recebem orientações 
sobre a tutela responsável e bem-estar dos animais. As prefeituras possuem programas educativos específicos com 
palestras e eventos para a promoção dos bons cuidados para com os animais.
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MEDICINA VETERINÁRIA EM AÇÃO NAS COMUNIDADES
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A Medicina Veterinária do Coletivo (MVC) visa à promoção da saúde dos indivíduos e comunidades, cuidados 
do meio ambiente e bem-estar animal, integrando as áreas de saúde coletiva, a medicina de abrigos e a Medicina 
Veterinária Legal. O projeto de extensão Medicina Veterinária em Ação nas Comunidades (AÇÃO) propicia a 
atuação dos alunos nessas três áreas de forma interprofissional e intersetorial, incluindo as áreas da assistência 
social, meio ambiente, educação e saúde, com abrangência tanto na comunidade acadêmica como externa. Em 
conjunto com a Rede de Proteção Animal de Curitiba, residentes em MVC da UFPR, alunos da graduação e do 
projeto realizam atendimento clínico de cães e gatos e cadastro dos animais para futuros mutirões de castração em 
bairros com vulnerabilidade social. Essas ações, além de visarem o controle populacional dos animais, também 
auxiliam nas políticas de saúde coletiva, educação e guarda responsável. Junto à Prefeitura de Pinhais foi realizada a 
Estimativa Populacional Canina e Felina, o que gerou a publicação de artigo científico. Em abril de 2018, o Projeto 
AÇÃO, junto com alunos de Iniciação Científica, realizaram o curso “Identificação, Diagnóstico e Conduta em 
Casos de Maus-tratos aos Animais”, cujo objetivo foi proporcionar conhecimentos na área de Medicina Veterinária 
Legal. Em setembro, foi realizado o “I Simpósio de Prevenção ao Suicídio” no Setor de Ciências Agrárias, o qual 
abordou o suicídio no meio universitário e fatores que devem ser considerados para identificar e ajudar pessoas 
que precisem de auxílio psicológico. Em novembro de 2018 foi realizado evento para atender as demandas de 
Prefeituras que necessitavam de orientação sobre como colocar em ação as unidades móveis doados pelo governo 
federal. O Projeto AÇÃO juntamente com o CRMV-PR, UFPR e Sindivet-PR realizaram o evento “Castramóvel: 
aspectos técnicos e legais”. Em novembro, durante a Campanha de enfrentamento da violência contra a mulher, 
o projeto AÇÃO realizou evento “Paz a nossa causa – Violência doméstica e animais de estimação” juntamente 
com a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, do Tribunal de Justiça 
do Paraná. Em fevereiro de 2019 foi realizada estimativa de animais abandonados em Campo Magro, junto com 
a Prefeitura. O Grupo de Estudos de Medicina Veterinária do Coletivo, Legal, Alternativa, e Bem-estar Animal 
(GECOLAB), também com a participação de alunos do projeto AÇÃO ocorreu quinzenalmente em 2018 e 2019, 
com palestras realizadas por profissionais atuantes na área de interesse.
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SAÚDE ÚNICA GLOBAL: APRENDENDO SAÚDE HUMA-
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Autor(es): Anahi Chechia Do Couto, Anna Julia Zilli Lech, Carla Cristine Da Silva Ramos, Caroline Constanti-
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O conceito de Saúde Única pode ser sintetizado pela abordagem comparativa e indissociável da saúde animal e 
humana, considerando a inserção e interação com o meio ambiente. A partir do desenvolvimento de uma linha de 
pesquisa, pode-se perceber que pessoas em situação de rua estão desassistidas e vivem em extrema vulnerabilidade, 
necessitando de suporte e atenção à saúde. Além disso, parte dessa população possui animais, principalmente 
cães, que auxiliam na estabilidade emocional, companheirismo e autoestima desses indivíduos. Porém pessoas 
em situação de rua e seus cães estão expostos a diversos patógenos zoonóticos, como há uma relação íntima de 
convivência, os animais podem servir de sentinelas na identificação de doenças e como fator de risco para a sua 
ocorrência. Há também preocupação com o piolho de corpo (Pediculus humanus humanus), pois pessoas em 
situação de rua, refugiados e presidiários são as populações acometidas por esse parasita. Além de incômodo, 
o piolho pode transmitir para os humanos três patógenos (Bartonella quintana, Borrelia recurrentis, Rickettsia 
prowazekii) que podem causar anemia e febre recorrente. O objetivo desse projeto é orientar a população sobre 
as principais zoonoses (leptospirose, toxoplasmose, leishmaniose) e a existência do piolho de corpo. Com isso, 
pretende-se disseminar informações a fim de auxiliar no processo saúde-doença e na conscientização dos mesmos. 
O projeto está sendo desenvolvido no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 
(Centro POP) na cidade de São José dos Pinhais, com o auxílio de professores, alunos e pós-graduandos da 
Universidade Federal do Paraná, além de funcionários do município. Inicialmente foi realizada uma campanha 
de arrecadação de roupas, estas foram doadas ao Centro POP, dessa forma, quando ocorre infestação de piolhos 
de corpo nos indivíduos frequentadores, os funcionários oferecem roupas limpas. Também foi produzida uma 
cartilha informativa que será distribuída as pessoas em situação de rua e um banner elucidativo que ficará fixo no 
Centro POP, os materiais confeccionados abordam às principais zoonoses e os diferentes piolhos existentes. Além 
disso, foi realizada uma primeira palestra no Centro POP sobre as doenças e outras palestras foram agendadas. 
Dessa forma, espera-se que essa população seja beneficiada pelo projeto, por meio de cuidado e orientações 
preventivas sobre as doenças. Quando a Universidade promove ações que garantem interação com a população, 
trazem benefícios para ambas as partes, propiciando saúde, conhecimento e desenvolvimento social.
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PROJETO TECNOLOGIA SOCIAL: DIFUSÃO DE TECNOLO-
GIAS SOCIAIS PARA O USO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA E 
ENERGIA EM ÁREAS RURAIS E URBANAS
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Autor(es): Jeison Willy De Souza Magnabosco, Leticia Krupa Mocelin
Orientador(es): Jorge Luiz Moretti De Souza
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Área Temática: Tecnologia
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
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Considera-se tecnologia social todo produto, método, processo ou técnica criados para solucionar problemas 
sociais, que atendam aos quesitos simplicidade, baixo custo, aplicabilidade e impacto social comprovado. É um 
conceito inovador de desenvolvimento, baseado na disseminação de soluções para problemas voltados às demandas 
de água, alimentação, educação, energia, habitação, renda, saúde e meio ambiente. Neste contexto, o Projeto de 
Extensão Tecnologia Social, tendo como unidade organizacional o Departamento de Solos e Engenharia Agrícola 
(DSEA), tem como objetivo difundir, promover, conscientizar e constituir junto aos estudantes, professores, 
técnicos e proprietários rurais, tecnologias sociais voltadas ao desenvolvimento sustentável de áreas rurais 
e urbanas, que permitam a utilização e racionalização da água e energia. O Projeto está em sua fase inicial e 
pretende-se no segundo ano de atuação realizar as seguintes atividades: i) Revisão e constituição de banco de 
referências bibliográficas da área para consulta e disponibilização para os alunos da graduação e pós-graduação; 
ii) Organização de banco de exercícios resolvidos da disciplina “Eletrificação rural”, para publicação na forma de 
manual; iii) Divulgação de materiais técnicos (planilhas e programas) desenvolvidos na Plataforma MORETTI; 
iv) Distribuição e divulgação de materiais desenvolvidos no Projeto Tecnologia Social para escolas, promovendo 
palestras abordando temas sobre uso racional da água/energia e sua importância para as atividades humanas; 
v) Criação de vídeos simples e didáticos para Alunos das Ciências Agrárias, informando como usar planilhas 
e programas envolvendo a utilização da água e energia; vi) Treinar e capacitar alunos e técnicos quanto ao 
desenvolvimento de rotinas computacionais, utilização de programas e equipamentos que facilitem a criação e 
difusão de tecnologias sociais; vii) Levantar e organizar parâmetros das curvas duração, intensidade e frequência 
de ocorrência (IDF) da precipitação pluviométrica em determinado período de retorno, obtidos de estudos 
realizados em todo o território nacional, e desenvolver um programa que permitam calcular a intensidade, duração 
ou frequência de ocorrência de precipitações pluviais máximas dos principais locais e regiões brasileiras. Além 
da participação de Professores e Pós-Graduandos, as ações realizadas têm parceria com o Projeto de Pesquisa 
“Ciência e tecnologia voltada à utilização racional e sustentável do solo, água e energia em áreas agrícolas e 
urbanas”, visando a potencialização, implementação e execução das atividades.
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GESTÃO E SUSTENTABILIDADE DE EMPRESAS E PRODU-
TOS DE BASE FLORESTAL
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Área Temática: Tecnologia
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A madeira é um dos mais antigos elementos estruturais e ainda hoje é um dos mais utilizados na Europa e nos Estados 
Unidos para construções habitacionais de até 8 pavimentos. No Brasil, um país com abundante disponibilidade 
deste recurso, a madeira ainda é subutilizada na construção civil como subestrutura de detalhados e algumas 
decorações. Mesmo com tantos processos de silvicultura e industrialização, o desmatamento e o comércio ilegal 
geram grandes apreensões de madeira pelos órgãos. Vários lotes de madeira acabam ficando desperdiçados nos 
pátios. A doação para instituições públicas e de interesse social tem sido uma saída para a destinação destas 
apreensões, assim, de algo ilícito é possível ainda tira algum benefício social.
Com o objetivo de trabalhar a prática da engenharia com projetos de pertinência social através de ações de extensão, 
o Projeto Gestão e Sustentabilidade de Empresas e Produtos de Base Florestal criou um grupo de pesquisa em 
projetos de implantação de habitação social para pessoas em condições de vulnerabilidade utilizando para isto 
madeira. Neste projeto integrado de ensino-pesquisa-extensão, ao mesmo tempo que os alunos desenvolvem o 
conhecimento acadêmico de disciplinas como anatomia da madeira, resistência dos materiais e estruturas de 
madeira, ainda desenvolvem a pesquisa através da metodologia de conhecimento científico e por fim geram desta 
interação com a sociedade a formação mais ampla de ação social pela extensão dos conhecimentos para atender 
uma demanda social, contribuindo para a formação do aluno e para o desenvolvimento sustentável.
Foi realizado um levantamento da demanda social e desenvolvidos alguns projetos de estruturas em madeira 
para atender a situações de vulnerabilidade. Os projetos foram desenvolvidos sob a perspectiva do baixo custo, 
acessibilidade de construção e modulares. O objetivo é que seja fácil de construir, fácil de adaptar as necessidades 
de tamanho de cada e família e, mais importante, para que possa ser construído pela própria população, de modo 
que a população não seja somente assistida, mas que possa ser também um agente de transformação da própria 
condição social. Para o segundo semestre iremos trabalhar com a construção de uma casa piloto, a fim de validar o 
projeto, bem como criar uma rede de parcerias para viabilizar a implantação deste. As etapas envolverão seleção do 
local, reuniões de vivências com a comunidade local, cursos e palestras de treinamento da comunidade envolvida 
na construção, disponibilidade de material e acompanhamento da construção da primeira habitação modelo.
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A MADEIRA MÁGICA
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Mendes, Jullyan Becker Ferreira, Larissa De Jesus Ferreira, Leonardo Antonio Alves, Leonardo Jose Pivova Da 
Rosa, Mauricio Luis Buhrer, Otávio Felipe Bertoli, Pedro Paulo Boing, Rafaela Komar, Rui Andre Maggi Dos 
Anjos
Orientador(es): Mayara Elita Braz Carneiro
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Área Temática: Tecnologia
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Extensão Universitária; Oficinas; Tecnologia Da Madeira

A indústria de base florestal brasileira possui uma inquestionável importância econômica e social. A utilização 
da madeira de forma sustentável é uma realidade, mas o discurso de que o setor é exploratório está enraizado 
em nossa cultura. A falta de informações levam as pessoas a chegarem a falsas conclusões. Ao aprender sobre 
tecnologia da madeira e sobre os produtos florestais é possível descobrir como a madeira é magica. O intuito deste 
projeto é promover a conscientização que a madeira é um produto de consumo diário em nossas vidas e um recurso 
renovável, por meio de situações de mediação pedagógica. Este projeto conta com atividades organizadas na forma 
de 14 oficinas, oferecidas de acordo com a faixa etária do público. Até o momento, foram realizadas visitas em 
escolas públicas, lar de idosos e a recepção de universitários. As oficinas consistem em atividades práticas, jogos 
e exercícios de identificação de espécies vegetais. As oficinas já realizadas foram: aeromodelismo, construção de 
pipas, pontes de palito de sorvete, bolinhas de sabão com diferentes espécies vegetais, a resistência de lápis de cor, 
o que tem madeira?, fotossíntese, brinquedos em madeira entre outras. Com esta aproximação com a sociedade 
possibilitou identificar que a madeira é pouco conhecida tecnicamente. Outro resultado evidenciado foi que a 
integração de conceitos técnicos aliados as atividades lúdicas, mostram-se ferramentas adequadas para exercitar 
diversos conceitos científicos. As oficinas estam sendo compiladas em um livro para divulgação do projeto. Cada 
integrante do projeto produziu um capítulo onde descreveu a teoria de sua oficina e uma descrição do experimento. 
Assim, com o livro a divulgação e abordagem de parceiros ficará mais efetiva do projeto, sendo uma pequena 
amostra da proposta de trabalho. 
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO FÍSICA 
EM AMBIENTES DE ARTES CIRCENSE E GINÁSTICAS

20197208
Autor(es): Beatriz Lopes Gabriel, Bruno Barth Pinto Tucunduva, Felipe De Souza Schelbauer, Fernanda Do 
Nascimento Matias, Yasmin Vicente Vieira
Orientador(es): Sergio Roberto Abrahao, Soraya Corrêa Domingues
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Este projeto de extensão está entre na área de Ginástica, Educação Física e Arte e nasce pela necessidade de 
aperfeiçoar a formação de professores de Educação Física no trabalho das atividades circenses e ginásticas. 
O objetivo é desenvolver um trabalho direto de capacitação, orientação e supervisão de professores na arte da 
ginástica circense, colocando o acadêmico em contato com alunos da comunidade em geral, alunos de Escolas e 
orfanatos envolvidos no projeto, possibilitando a aprendizagem de ser professor de ginástica e à comunidade de 
experimentar e vivenciar as atividades de extensão. A metodologia é a pesquisa ação, tendo o Circo de Soleil como 
referencial teórico e prático, pois o circo mantém em seu núcleo o cunho não competitivo e os ideais lúdicos, risíveis 
e solidários provenientes da sua estruturação no sistema clássico do circo milenar. Com característica espetacular, 
ele proporciona a relação íntima com as diversas formas de expressão artística fértil, pois são compostas por uma 
cultura corporal riquíssima em conteúdos e vivências cinestésicas que proporcionam um repertório motor com 
nuances psicológicas presentes e positivas à coletividade e à ludicidade. O envolvimento com a comunidade 
se processa pela relação que o projeto tem com escolas do município de Curitiba, oportunizando a vinda de 
crianças e adolescentes ao Departamento de Educação Física da UFPR e criando, desta maneira, condições para 
o desenvolvimento das Ginásticas e Atividades Circenses, visto que aproximamos os acadêmicos do curso de 
Educação Física às crianças e adolescentes da comunidade em atividades de extensão. Resultados: Participação 
em Festivais de Ginásticas, com o envolvimento de, em média, 600 pessoas de forma direta, e mais de 700 de 
forma indireta, visto que são espectadores em apresentações em colégios e espaços alternativos. O aprendizado 
em formação acadêmica de assuntos burocráticos e administrativos, acompanhamento e orientação dos alunos da 
comunidade. Conclusão: Através desse trabalho foi revelada uma prática composta pela diversidade e com grande 
capacidade de construção de alicerces estruturais psicomotores variados. Sendo assim, buscou-se a comprovação 
na literatura da influência corporal dessa arte popular, aumentando a utilização do circo novo como ferramenta 
para a superação de paradigmas corporais, exploração cinestésica e experimentação social de todos envolvidos 
neste projeto de extensão. Forma-se, assim, uma comunidade de aprendizagem cujo o centro é a valorização do 
Ser Humano.
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AS ARTES CIRCENSES E DE GINÁSTICAS COMO POSSIBI-
LIDADE PARA UMA NOVA PRÁTICA EDUCATIVA
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O projeto “Circo e artes ginásticas: uma nova prática educativa. Tem como objetivo desenvolver conhecimentos, 
conteúdos, habilidades artísticas e culturais por meio de práticas educativas ginásticas e circenses envolvendo 
diversos atores sociais de forma gratuita. O projeto é norteado pelo tripé ensino, pesquisa e extensão. Na parte de 
ensino são realizados grupos de estudos e compartilhamento de conhecimentos entre acadêmicos de Educação 
Física e professora coordenadora. Também são realizadas pesquisas e apresentações de trabalhos com base neste 
projeto. E a extensão é realizada com crianças da comunidade que possuem de 6 a 11 anos. Os encontros de 
formação acadêmica e de vivências e experiências com a ginástica ocorrem no Departamento de Educação Física 
da Universidade Federal do Paraná e nas escolas públicas. Tem como objetivo formar o docente em Educação 
Física, com atuação em situação real de ensino, com atividades de espetáculos, festivais, mostras artísticas que 
envolvem o público de crianças, pais e/ou responsáveis, professores e acadêmicos, tendo como foco o circo e 
as ginásticas, desenvolvendo capacidades para criar e atuar por meio do repertório artístico e transdisciplinar 
visando à integração e cooperação entre os profissionais. O planejamento, a experimentação. A metodologia é a 
pesquisa ação e parte de estudos e pesquisas, discussões e entrevistas são os instrumentos de coleta de dados que 
utilizamos para organizar, analisar e discutir as informações, fomentando assim novos encontros de discussão, 
pari passu ao seu desenvolvimento. Os acadêmicos, alunos da UFPR, e diversos atores novamente, avaliam, 
discutem e planejam os futuros rumos do projeto de forma dinâmica. Potencializando uma capacitação não só 
da arte do circo e das ginásticas, como também do planejamento global dos conteúdos que compõem as aulas 
no projeto. Dentre os conhecimentos necessários para se desenvolver o projeto, exalta-se a interdisciplinaridade 
entre diversas áreas do conhecimento como: produção cultural, cenografia, coreógrafos, nutricionistas e etc. A 
conclusão é que são percebidos nas avaliações processuais desenvolvidas durante o percurso do projeto, tais como 
trabalhar em conjunto para alcançar e efetivar os interesses e anseios da comunidade envolvida, aqui objetivada 
pela ascensão técnica e artístico-pedagógica das crianças da comunidade. Um objetivo norteador nas ações dos 
atores envolvidos, principalmente os acadêmicos, no que se refere à forma de trabalho na pesquisa-ação e a 
comunidade de aprendizagem.
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CIRTHESIS - COMPANHIA DE CIRCO DA UFPR
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O projeto de extensão Cirthesis - Cia de Circo da UFPR explora a pluralidade de práticas corporais circenses e 
o seu processo artístico e criativo. Os participantes do projeto se encontram duas vezes por semana para discutir 
e pesquisar a pedagogia do circo, estudando possíveis estruturas de aula e atividades. Uma das preocupações do 
projeto é fazer com que o circo seja ensinado como um todo, com suas múltiplas possibilidades, evitando uma 
abordagem esportivizada. O aluno, então, deve sair das aulas com algo a mais do que novos movimentos em seu 
repertório. A criatividade e a expressão do aluno é trabalhada assim como suas capacidades e habilidades físicas. 
Para que tudo isso aconteça, lemos e estudamos autores de diversas áreas, como Marco Bortoleto, Ermínia Silva 
da área do Circo; Rudolph Laban da dança e Jacques Lecoq do teatro. Esses dois últimos autores nos dão a base 
para trabalhar o ‘corpo artístico’. Isso se baseia nas diversas qualidades e intenções de movimento mapeadas por 
Laban e as bases para teatro físico de Lecoq, que trouxe para o teatro a evidência no corpo. Os participantes, então, 
aplicam o conhecimento que eles recebem das disciplinas do curso de Educação Física (ensino), realizam pesquisas 
temáticas e aplicam esses saberes em aulas abertas à comunidade (extensão). O processo é refinado avaliando 
o funcionamento das aulas e a experiência dos alunos, aprimorando a pedagogia do circo, e acompanhando o 
desenvolvimento dos alunos, criando uma relação ensino, pesquisa e extensão. Os bolsistas e voluntários de 
educação física, assim, ganham experiência de como ensinar, como trabalhar o medo dos alunos, que se mostra 
presente em muitos movimentos, e como fazer o individuo não só melhorar seu condicionamento físico, mas 
descobrir novas possibilidades de seu corpo. Assim, esses alunos terão um diferencial no mercado de trabalho 
depois de sua formação. A comunidade também é beneficiada, tendo a possibilidade de entrar em contato com 
essa arte gratuitamente e melhorar sua saúde, e condicionamento físico, além de ser uma atividade que causa 
socialização dos participantes, o que fica muito evidente nas aulas de acrobacias coletivas. As aulas acontecem 
no departamento de educação física sete vezes por semana, no horário do almoço e a noite, com dezoito alunos 
presentes em cada aula. Atualmente o projeto atente cinquenta e três alunos e abre vagas todo o mês, que são 
preenchidas por ordem de inscrição em formulário online.
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Este projeto é uma continuidade das atividades de extensão desenvolvidas anteriormente, para aproximar os 
acadêmicos junto a realidade escolar nas primeiras séries do Ensino Fundamental e no Educação Infantil (CMEIs) 
no sentido de desenvolver, por meio da Extensão, estudos a partir do referencial teórico das ciências humanas e 
sociais sobre práticas corporais da Educação Física presente nas diferentes instituições de educação infantil e a 
formação de professores/as em situação real de ensino/aprendizagem. Tem como objetivo aprimorar as práticas 
pedagógicas atuais da linguagem Movimento na Educação Infantil, inserindo elementos novos, que se agregam 
aos já existentes, representa uma busca pela inovação, que deve ser qualitativamente fundamentada. Na Educação 
Infantil, em especial, o desenvolvimento da autonomia e a ampliação das experiências culturais e motrizes por 
parte do aluno são extremamente relevantes. A metodologia é a pesquisa-ação que se desenvolve através da criação 
de “ambientes de aprendizagem”, ambientes previamente preparados, com materiais diversificados, nos quais 
os alunos descobrem as múltiplas possibilidades do brincar, nas aulas de movimento, assumindo um papel mais 
autônomo. E aos professores de Educação Física, além da observação participante, cabe mediar à construção do 
movimento, próprio da criança, sobre o objeto de conhecimento, contribuindo assim para o desenvolvimento da 
referida autonomia do aluno. Como conclusões provisórias, podemos afirmar que a atuação docente fundamenta-
se nos pressupostos da descoberta guiada, da resolução de problemas, do jogo livre, espontâneo e colaborativo 
e da produção criativa do conhecimento garantindo um “ambiente de aprendizagem” que deve sempre ser 
atraente e motivador para a criança pequena, portanto os professores de Educação Física precisam ser agentes 
transformadores, trabalhando transdisciplinariamente na observação de tudo o que acontece no espaço infantil e 
dedicando-se à escuta ativa da criança, que interage por meio de suas múltiplas linguagens, considerando a criança 
e sua produção, na busca pela inovação pedagógica, e um amplo processo de aprendizagem, direta ou mediada, em 
relação ao objeto de conhecimento, neste caso por meio do movimento.
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O projeto envolve o planejamento, treinamento, execução e avaliação de 12 aulas relacionadas à Fisiologia e saúde 
humana: o corpo humano; puberdade, hormônios e reprodução; DST e métodos anticoncepcionais; noções de 
higiene, saúde e bem-estar; saúde ambiental; ritmos biológicos; depressão e transtornos alimentares; principais 
drogas e efeitos; riscos da automedicação; o jovem e sua relação com familiares/comunidade. O público-alvo 
(PA) inclui crianças e adolescentes provenientes de famílias vinculadas às duas instituições parceiras de Curitiba: 
(1)Centro Assistencial e Educacional Padre Giociocondo (Cajuru) e (2)Projeto Abrindo Caminhos (ABENP/
Tatuquara). Do ponto de vista social, o projeto visa que o PA torne-se ciente do cuidado com seu corpo, saúde e 
papel cidadão na sociedade. A linha pedagógica apóia-se na abordagem construtivista, com diversas atividades 
práticas (jogos, teatro, dinâmicas) e exposição dialogada em pequenos grupos. O PA têm recebido bem as aulas 
e faz avaliações durante e no final do projeto. Um certificado de participação é dado aos que atingem 75% de 
frequência e média 60 nas avaliações. Além delas, o PA responde questionários aprovados pelo CEP-UFPR sobre 
suas condições gerais de saúde/moradia, gerando dados que trazem ao projeto também o caráter de pesquisa. 
Os educadores e responsáveis das instituições recebem treinamento, opinam sobre os temas e podem dispor de 
materiais do projeto. Parte dos temas contemplam aspectos interdisciplinares. Os alunos da UFPR participam em 
todos os níveis de execução, convivendo e comunicando conceitos sobre saúde em situações extraclasse, ampliando 
sua vivência acadêmica. Alunos da PG em Fisiologia também têm participado com palestras à comunidade. Além 
das aulas para o PA, o projeto incentiva ações visando a melhoria das condições de vida do mesmo e produz 
materiais didáticos virtuais, amplamente disponibilizados, via blog (http://www.fisiojovens.blogspot.com – 2.990 
acessos) e site (http://www.pt.slideshare.net – 342.853 acessos), acessos até 23/05/19. Os resultados do projeto 
em 2018-9 incluem coleta dos dados de pesquisa obtidos via preenchimento dos questionários pelo PA, um 
artigo publicado na Revista de Extensão e Cidadania da UESB, outro aceito pela Revista Ciência e Extensão da 
UNESP e a publicação de uma cartilha didática virtual feita por ex-bolsistas (https://www.slideshare.net/anamfila/
cartilha-sistema-respiratrio). Concluindo, o projeto tem tido boa aceitação, respeitado os princípios extensionistas, 
interferido positivamente na realidade local e gerado produtos sociais relevantes.
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Aulas de microscopia podem auxiliar na compreensão de conteúdos relacionados a estruturas de pequenas 
dimensões, incluindo organismos que podem interferir positiva e negativamente em nossa saúde. Muitas escolas 
possuem microscópios, porém estes, com frequência, são subutilizados por diversos motivos, incluindo a falta 
de formação específica dos professores. Foram realizadas duas oficinas de formação continuada, intituladas 
“Explorando o Mundo Microscópico” e “Seres Diminutos e a Saúde”, sendo que cada uma foi ofertada para 
duas turmas de professores de Ciência e Tecnologias das escolas integrais da Rede Municipal de Curitiba 
(aproximadamente 100 participantes). O objetivo foi estimular a realização de aulas de microscopia nas escolas 
e contribuir com ideias de recursos alternativos para abordar o tema de forma ativa, inclusive em escolas que não 
tem microscópio ou em que estes estão danificados. A construção do conhecimento científico a respeito de células 
e microrganismos foi abordada em um contexto histórico, com a construção coletiva de uma grande linha do tempo 
e a representação lúdica de descobertas científicas através de teatro de fantoches. Estimulou-se a aprendizagem 
baseada na investigação e experimentação. A partir de situações cotidianas, levantou-se possibilidades de como 
explicá-las usando a metodologia científica, levando à execução de experimentos simples e rápidos, que suscitaram 
a formulação de hipóteses e discussões. Algumas descobertas clássicas realizadas ao longo de séculos de pesquisas 
foram colocadas em prática, utilizando-se diversos equipamentos ópticos, desde uma esfera contendo água, lentes 
de aumento, microscópios construídos artesanalmente, microscópios estereoscópicos e convencionais. Pelas 
práticas, foi destacada a importância da higiene e cuidados com os alimentos na manutenção da saúde. As oficinas 
contribuíram para que os professores tirassem as dúvidas sobre a manipulação dos equipamentos e aumentassem 
seu repertório de conhecimento teórico, recursos e metodologias, que podem ser facilmente reproduzidos nas 
escolas. Todas as ações foram cuidadosamente planejadas e executadas por estudantes de Ciências Biológicas sob 
orientação das docentes participantes do projeto. Assim, as ações contribuíram também para a formação inicial 
desses futuros professores de Ciências e Biologia, que além de terem a oportunidade de vivenciar todas as etapas 
de uma prática pedagógica diferenciada, puderam trocar experiências com os professores ativos da educação 
básica, o que certamente contribuiu para a sua iniciação à docência.
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A melhoria do ensino de Ciências e Biologia inclui o investimento na formação de professores, para que se tornem 
capacitados, motivados e seguros e, possam promover o desenvolvimento ideal do processo educacional tornando 
a aprendizagem significativa. Dessa maneira, é função do professor descobrir e aplicar novas estratégias e/ou 
recursos didático-metodológicos para fazer com que seus alunos queiram aprender, fornecendo subsídios para a 
motivação. Tendo em vista que, é objetivo do ensino de Ciências e Biologia, formar cidadãos capazes de se apropriar 
do conhecimento científico e atuar de forma crítica e participativa nas discussões contemporâneas envolvendo a 
Biologia, o uso de alternativas em paralelo às aulas expositivas e dialogadas vem sendo uma constante preocupação 
no cenário educacional. Na maioria das escolas, a execução de aulas práticas de laboratório, uma metodologia 
essencial no ensino de Ciências e Biologia, torna-se difícil pela precariedade que os espaços destinados para essas 
aulas, os quais nem sempre são de fato laboratórios, são encontrados. Com isso, este projeto tem como objetivo a 
revitalização dos laboratórios ou espaços utilizados para aulas práticas, reorganizando desde sua estrutura básica, 
até a disposição dos equipamentos existentes, além de oferecer protocolos de aulas práticas rápidas, de baixo 
custo e de fácil realização, executadas em conjunto com os professores das escolas. Todas as ações têm sido 
planejadas mediante visitas prévias às escolas participantes, as quais são realizadas com o objetivo de promover 
um diagnóstico inicial do espaço para que, então, as atividades relacionadas às adaptações e modificações possam 
ser realizadas. Em todas as etapas, existe a participação de docentes do Departamento de Biologia Celular, de 
professores das escolas públicas participantes e de estudantes do Curso de Ciências Biológicas, cuja participação 
constitui uma experiência relevante que pode contribuir positivamente na formação como futuros professores. 
Como membros atuantes nas ações propostas, esses graduandos podem ter acesso às escolas e aos professores das 
mesmas, vivenciando práticas pedagógicas e trocando experiências, fundamentais no processo de formação de 
professores. Espera-se que, com os espaços preparados e organizados e, ainda, com os protocolos de aulas práticas 
organizados em manuais, os professores sintam-se motivados a utilizá-los, promovendo assim uma aprendizagem 
mais significativa para seus alunos.
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A compreensão da anatomia do próprio corpo e dos processos fisiológicos neles envolvidos é crucial para uma 
boa qualidade de vida, em todas as etapas da vida. Na adolescência reveste-se de especial importância os sistemas 
reprodutores humanos em virtude da prevenção da gravidez precoce e de infecções sexualmente transmissíveis 
(ISTs). Normalmente atribui-se aos professores de ciências e biologia a tarefa de abordar esse tema com os 
adolescentes e jovens que frequentam as escolas do ensino básico, uma vez que este conteúdo está diretamente 
relacionado com a área de biologia. Considerando esses pressupostos, este trabalho tem os objetivos desenvolver 
estratégias didáticas de aprendizagem ativa nos assuntos ‘sistemas reprodutores humanos’, aplicá-las aos estudantes 
e avaliar se essas metodologias propiciaram a compreensão dos temas abordados. Além disso, objetiva proporcionar 
aos futuros professores a vivência prática nos temas em questão. A estratégia metodológica foi a realização de uma 
oficina que se entendeu ao longo de duas tardes. A primeira tarde da oficina, desenvolvida pelos extensionistas, 
teve como foco a anatomia e fisiologia dos sistemas em questão. Iniciou-se com o diagnóstico do conhecimento 
prévio dos estudantes cujos resultados indicaram o pouco conhecimentos deles acerca do assunto. Na sequência 
foi realizada uma discussão com o auxílio de imagens projetadas a respeito da anatomia dos órgãos reprodutores 
masculinos e femininos. Uma caixa de perguntas foi passada para que os estudantes pudessem escrever suas 
dúvidas as quais foram respondidas contando com o auxílio da professora de ciências. Após isso, os educandos 
modelaram os sistemas reprodutores utilizando massa de modelar. Os processos de fecundação e menstruação 
foram trabalhados com o recurso Stop Motion, desenvolvidos pelos estudantes usando como base modelos 
tridimensionais do sistema reprodutor feminino previamente produzidos pelos extensionistas. A participação dos 
estudantes da escola nas atividades, a modelagem dos órgãos e sistemas anatomicamente corretos, bem como a 
boa compreensão da fecundação e menstruação indicaram que as estratégias de aprendizagem ativa se mostraram 
eficazes para propiciar uma melhor compreensão destes temas. Na segunda tarde, desenvolvida por uma equipe 
da Secretaria Municipal da Saúde, foram abordados aspectos diretamente relacionados à saúde dos adolescentes. 
Todo o planejamento e a reflexão sobre este tema que precederam a oficina bem como a aplicação na escola 
consistiram em uma rica experiência formativa para os futuros professores.
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O morango é uma fruta bem aceita pelo consumidor, contudo, para que a expansão da sua produção ocorra de 
forma sustentável, são necessários estudos que identifiquem e ajudem a sanar os pontos críticos nos diversos 
segmentos que compõem a cadeia produtiva. Neste contexto, os objetivos do projeto Colhendo Bons frutos 
foram: Difundir conhecimentos e transferir a normas de Boas Práticas Agrícolas a produtores rurais da Região 
Metropolitana da Curitiba; fomentar, construir e disseminar o conhecimento, contribuindo para a formação 
dos futuros profissionais de Agronomia e Ciências Biológicas. Para tanto, adotaram -se como metodologias: 
Acompanhamento de lavouras comerciais de morango na Região Metropolitana; Desenvolvimento de pesquisas 
básicas para resolução de problemas levantados nas áreas de produção; Incentivo ao controle biológico de doenças 
e pragas; Difusão dos resultados. Os resultados obtidos foram: Visitas técnicas em produtores de Mandirituba, 
São José dos Pinhais, Pinhalão; Envio e aceite de 30 resumos em Congresso, 10 artigos em periódicos científicos 
de impacto; Orientação de duas pesquisas de monografias TCC na área de pragas do morangueiro; Apoio ao 
desenvolvimento de oito trabalhos de pesquisa de Pós-graduação; Participação da equipe do projeto em cincos 
palestras e quatro dias de Campo do morango em parceria com a EMATER PR, Prefeitura Municipal de Pinhalão, 
Prefeitura Municipal de Rancho Queimado, Campos Novos, SC e Epagri com 340 participantes com distribuição 
de folders de pragas, inimigos naturais, de doenças do morangueiro e de exemplares do livro Guia de identificação 
de pragas. Publicação da segunda edição do livro Como produzir morangos. O público-alvo atingido de forma 
direta foi 560 considerando os dias de campo, cursos, palestras e produtores visitados. Organização e realização 
do Congresso Brasileiro de Fitossanidade em agosto de 2019. Conclui-se que o projeto contribui para a formação 
cidadã dos estudantes, pela prática na comunidade, a oportunidade de reverem e trabalharem sistematicamente os 
conhecimentos adquiridos na UFPR, e, para a melhoria da qualidade de vida do produtor rural e do consumidor.
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Este projeto se constrói a partir de demandas resultantes da primeira etapa (2016-2018), na qual foi realizada 
uma aproximação aos conceitos iniciais e às escolas em Regiões próximas aos rios, indicando um mapeamento 
de escolas da Cidade de Curitiba. O objetivo desta segunda etapa, foi a realização de intervenções nas escolas 
envolvidas nas atividades de extensão, redimensionamento do currículo escolar na perspectiva da valorização da 
Cultura Corporal do Movimento humano na Dimensão da Educação Ambiental, e identificando a cultura Ribeirinha 
de toda a comunidade escolar envolvida, e trazendo esta cultura como possibilidade de práticas curriculares. A 
metodologia tem como fundamento na pesquisa-ação, na qual através da reflexão teoria e prática, ou seja, práxis, 
buscou-se estabelecer o diálogo com a realidade do cotidiano escolar, abrindo possibilidades aos participantes 
de construir e redimensionar o conhecimento pedagógico sobre currículos e cultura corporal do movimento nas 
escolas Ribeirinhas. Os passos da pesquisa foram: Avaliar ações de extensão anteriores identificando a atual 
organização curricular da escola; Proporcionar encontros com os docentes sobre o currículo; Leitura e análise do 
projeto político pedagógico da escola; Articulação de ideias interdisciplinares entre professores; Estabelecimento 
de princípios fundamentais para elaboração do currículo na dimensão da Educação Ambiental; Efetivar projeto 
curricular na dimensão da Educação Ambiental; Avaliar a efetivação deste currículo; Elaboração de relatório 
técnico científico; Desenvolver estudos sobre os temas do projeto. Resultados: As atividades foram construção 
e revalorização da horta na escola, atividades rítmicas e ambiente, jogos e brincadeiras ecológicas e verdes, e 
atividades de relaxamento e concentração, nas quais os estudantes da graduação em educação física e da pós-
graduação em Educação da UFPR, juntamente com professores e alunos das escolas envolvidas planejam e 
vivenciam as atividades. Para desenvolver as atividades de extensão também há o envolvimento das disciplinas de 
Projetos Integrados “Educação Ambiental e Educação Física”, Currículos em Educação Física e Pedagogias; na 
Pós-graduação em educação, há envolvimento dos estudantes, e do Grupo de Pesquisa em Filosofia. A conclusão 
é que há necessidade de trabalhar com o tema Educação Ambiental na Formação de Professores, já que é uma 
temática emergente na atual sociedade e precisa ser pensada dentro da escola com projetos interdisciplinares sem 
negligenciar os conteúdos específicos de cada matéria escolar.
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O trabalho de extensão na Educação Infantil e nas primeiras séries do Ensino Fundamental tem como áreas de 
influências para estudos e pesquisa a Educação Ambiental, Filosofia, Educação e Educação Física. O Objetivo 
é desenvolver ambientes de aprendizagem nos quais as crianças possam experimentar e vivenciar o mundo, a si 
mesmo e o outro de modo que transcenda a relação entre ser humano e meio ambiente em direcionando a educação 
para a emancipação. O método para desenvolvimento deste projeto é a pesquisa-ação com fundamentos teóricos 
da fenomenologia. Considerando a noção de corpo próprio como fundamental nos estudos sobre ambientes de 
aprendizagem na prática pedagógica da educação infantil e na Educação Física Escolar, os passos para desenvolver 
este projeto são compreensão do conceito de corpo próprio de Merleau Ponty, a forma da Gestalt teoria, que traz o 
corpo como um total que tem diversas partes de um mesmo de um organismo consciente de si no mundo e que por 
isso é em potencial um articulador do conhecimento com base nos princípios da Educação Ambiental. Em geral, 
na Educação Física, é comum partir da compreensão de um corpo definido pela morfologia estática da biologia 
e da psicologia que considera o corpo fragmentado entre o físico e o comportamento. Neste projeto, as análises 
partem da noção indissociável de corpo e movimento, inato e adquirido, que unem a percepção de si, do outro e do 
mundo nos espaços de aprendizagem que é a teoria do “Se-movimentar”, na Educação Física como pressuposto 
teórico metodológico. Como conclusão pode afirmar que proposições teóricas sobre fundamentos para pensar 
a formação do organismo no ambiente escolar está na relação dialética entre aprendizagem, comportamento e 
forma, e que os professores da Educação Infantil podem estar familiarizados com esses conceitos para desenvolver 
espaços de formação humana que busque a relação harmoniosa entre ser humano, o outro e o mundo.
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Este trabalho é um desdobramento do projeto de Extensão intitulado “Dimensão da Educação nas escolas do Campo 
e da Cidade: identificando comunidades Ribeirinhas”. Está entre os que estudam Educação, Educação Física e 
Currículos na escola. Tem como objetivo trabalhar conjuntamente com a comunidade escolar, especificamente 
a gestão escolar e professores de Educação Física com atividades lúdicas na temática ambiental. A extensão 
favoreceu a relação entre os envolvidos no projeto da Universidade Federal do Paraná com a realidade escolar 
em regiões ribeirinhas. Neste trabalho as atividades de Educação Física que foram desenvolvidas nas escolas 
Ribeirinhas têm como fundamento a vivência do Lúdico como possibilidade para trabalhar com a Educação 
Ambiental. Entendendo o lúdico como uma categoria primária da vida como o raciocínio, a fabricação de objetos, 
significando que o elemento lúdico está na base do surgimento e desenvolvimento da interação, ou seja, é a 
linguagem do ser humano com o outro e com o mundo, a relação entre ser humano e ambiente. Para desenvolver 
essas atividades foi adotado a metodologia da pesquisa ação, seguindo os seguintes passos de aproximação 
com a realidade escolar: aprofundamento teórico sobre a Educação Física, ribeirinhos, o currículo, o lúdico, e 
processos de urbanizações de Curitiba; compreensão do fenômeno complexo pesquisado, entendendo a realidade 
e seu contexto histórico, social, político, cultural e econômico; diálogos e entrevistas com professoras, direção e 
coordenação das escolas pesquisadas; sistematização de relatórios parciais para retorno à comunidade escolar; 
desenvolvimento de atividades relacionadas a temática educação ambiental, como aula de atividades rítmicas e 
jogos e brincadeiras relacionando a cultura local, os rios e a água; por último análise da relação escola e região 
ribeirinha com os professores e equipe gestora das escolas. Os resultados são: as atividades foram desenvolvidas 
entre professores, equipe pedagógica da escola e alunos da UFPR, dessa forma com a conscientização da relação 
ser humano e ambiente ribeirinho, através das atividades lúdicas vivenciadas nas aulas. Contudo, pode-se 
concluir que as atividades de extensão, ensino e pesquisa contribuiu para aproximar a formação de professores 
à realidade escolar, e também contribuiu com a comunidade escolar no sentido de proporcionar vivências nas 
aulas de Educação Física alterando de modo participativo as práticas curriculares com possibilidade de projeto 
interdisciplinar na Dimensão da Educação Ambiental.
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A prevenção da saúde busca, entre outros, tornar os indivíduos autônomos nas escolhas para sua saúde. As 
doenças cardiovasculares são a principal causa de morbimortalidade no Brasil e no mundo e, portanto, tornam-
se essenciais ações de conscientização. O projeto tem o intuito prevenir o aparecimento e/ou o agravamento do 
risco cardiovascular em adolescentes do ensino médio de escolas públicas do estado do Paraná. As atividades 
incluem: perguntas subjetivas sobre a qualidade das ações educativas, um questionário de conhecimento sobre as 
doenças cardiovasculares e seus fatores de risco (CARRF-KL), específico para esta faixa etária, entregue antes e 
após a atividade educativa, que se baseia em uma roda de conversa, atividades práticas e textos na internet, unindo 
teoria e prática e possibilitando a troca de saberes científicos e populares entre acadêmicos da UFPR e alunos do 
ensino médio.. A atividade educativa serve como facilitador para que os adolescentes acessem conhecimentos por 
meio de conteúdos sobre doenças associadas a hábitos de vida. O questionário avalia o conhecimento prévio e o 
aprendizado após as atividades. Ao final das 12 atividades previstas, cada uma para cerca de 30 alunos, as quais 
estão em andamento e que irão ocorrer até o mês de setembro, será possível a análise e discussão da efetividade do 
projeto. Informações sobre o projeto (principalmente o seu desenvolvimento em 2018) e doenças cardiovasculares 
estão publicamente disponíveis no blog https://projetoabatidaperf.wixsite.com/ufpr e em https://www.facebook.
com/projetobatidaperfeita/. Dessa forma, as atividades envolvendo a sociedade e a UFPR (Departamento de 
Prevenção e Reabilitação em Fisioterapia e Departamento de Comunicação – alunos de Jornalismo e Relações 
Públicas) de modo a ampliar conhecimentos reciprocamente, aprimorar metodologias educacionais e atender às 
demandas sociais, garantem a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Para os graduandos, o projeto 
permite o aprimoramento de conteúdos teóricos e de experiência prática, além do incremento da cidadania e 
responsabilidade social. Por último, todos os envolvidos se tornam conscientes dos benefícios da prevenção da 
saúde, aumentando a qualidade de vida de todos. Sendo assim, o desenvolvimento do projeto tendo como público-
alvo os adolescentes, aumenta a sua efetividade para que estes se tornem adultos conscientes e autônomos em seu 
autocuidado.
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Saúde e doença são constantes na vida humana e suas causas são continuamente investigadas e seus conceitos 
e possíveis intervenções atualizados. Parte deste sistema de intervenção na saúde/doença consiste no 
desenvolvimento de remédios ou Pharmakons, que levam a um empoderamento na saúde. Remédios são pensados 
para atuar na causa das doenças, modificando o seu curso. Uma vez que muitas doenças foram sendo descritas 
e muitos medicamentos desenvolvidos e mais, que além de efeitos benéficos efeitos adversos também foram 
observados, tornou-se necessária a formação de profissionais na área de saúde. Entretanto, ao mesmo tempo em 
que temos profissionais altamente qualificados, equipamentos sofisticados e medicamentos específicos, persiste 
ainda em alta escala a AUTOMEDICAÇÃO, em que um indivíduo sem a devida formação acadêmica e técnica, 
projeta uma possível doença e um determinado tratamento. Advém daí conseqüências funestas, tais como, além 
de não proporcionar a cura, causar reações adversas ao medicamento, desde as mais simples até intoxicações 
graves e mesmo mortes. O projeto AUTOMEDICAÇÃO se propõe a estudar esta questão e interferir pela via 
da EDUCAÇÃO. O processo se dá por reuniões semanais, revisão bibliográfica, módulos temáticos, palestras, 
teatro, entrevistas, congressos e criação de páginas na internet (Facebook - Rebam Extensão Ufpr, https://www.
facebook.com/profile.php?id=100010639174899&fref=ts, sutilezas da automedicação, http://www.mcunico.
com.br/?numpg=120306114756 e http://grupopram.blogspot.com.br/;) e produção de folders, “amostra grátis de 
medicamentos”, cartilhas e já foram publicados 8 livros e mais dois estão em desenvolvimento. Neste ano será 
apresentado TEDi – Temas de Debate e Inovações sobre o cotidiano e a experiência de quem vive APS – Assistência 
Primária à Saude no Congresso Brasileiro de Medicina de Família e módulo temático no projeto Automedicação 
sobre “Desmame aos Benzodiazepínicos”, foi realizada oficina sobre Plantas Medicinais no CESPA – Colégio 
Estadual São Pedro Apóstolo com os alunos do Curso Técnico em Farmácia e o tema AUTOMEDICAÇÃO 
também foi abordado com os alunos de graduação em Medicina, Educação Física e Biologia da UFPR. O projeto 
visa portanto melhorar a capacidade de autocuidado, diminuindo a ocorrência de práticas nocivas e enfatizar e 
estimular que quem tem a capacidade de realizar diagnóstico diferencial e prescrever o medicamento adequado 
para determinada patologia é o médico, e que o tratamento deve ter o acompanhamento deste e dos demais 
profissionais da área da saúde e afins.
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O projeto tem por objetivo disseminar informações seguras, com respaldo científico, a respeito do uso terapêutico 
de plantas medicinais através de vídeos postados no YouTube® e no site do projeto. Após a produção da primeira 
série de vídeos sobre Camomila em 2018, observou-se a necessidade de se abordar temas introdutórios para que o 
espectador possa ter acesso a conhecimentos básicos sobre fitoterapia, facilitando a compreensão das informações 
específicas sobre cada planta. A equipe multidisciplinar do projeto definiu que os temas dos vídeos introdutórios 
necessários para o melhor entendimento do assunto seriam: um breve relato da história da fitoterapia, a presença 
dessas práticas terapêuticas no SUS (Sistema Único de Saúde), a forma adequada de armazenamento, toxicidade, 
a interação dessas plantas com outras plantas ou com medicamentos, modos de preparo e medidas. Esta escolha 
foi feita, partindo do princípio que a fitoterapia é largamente empregada e geralmente é considerada uma prática 
segura. Porém, grande parte dos usuários ignora que as plantas medicinais, drogas vegetais e fitoterápicos podem 
apresentar toxicidade, bem como interagir entre si ou com drogas alopáticas, causando efeitos indesejados, 
sendo importante mencionar alguns exemplos de interações, como elas podem ocorrer e o que fazer para evitá-
las. Para o uso seguro e eficiente das plantas medicinais, outros fatores importantes a serem considerados são 
as formas de armazenamento para conservação das propriedades medicinais e a procedência dos produtos 
(que pode ser assegurada pelas informações do rótulo). É importante que o usuário tenha conhecimento que, 
segundo as normatizações da vigilância sanitária, algumas informações são obrigatórias no rótulo, auxiliando na 
rastreabilidade do produto e permitindo a notificação das autoridades sanitárias em casos de desvio de qualidade 
ou eventos adversos. Também é fundamental que o usuário saiba como armazenar e por quanto tempo, tendo em 
vista a garantia de qualidade do produto usado para o tratamento das enfermidades. Assim sendo, foi feito um 
levantamento bibliográfico e foram elaborados vídeos de animação sobre cada um desses temas com auxílio da 
ferramenta on line PowToon®. Esse material tem o objetivo de conscientizar os usuários de plantas medicinais 
dos perigos que a automedicação pode trazer, inclusive na fitoterapia, e conhecer informações que garantam maior 
segurança em sua utilização.
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Os parasitos afetam a saúde dos animais, o bem estar e a produção; além de contaminarem o meio ambiente e serem 
transmitidos ao ser humano. O presente projeto tem como por objetivo trabalhar com a população a importância das 
parasitoses animais. O público alvo inclui tutores de animais (leigos, médicos veterinários, zootecnistas, biólogos), 
e também pessoas que não possuem animais. Normalmente, tutores de animais de Curitiba e outras cidades 
entram em contato com os representantes do projeto ou o projeto seleciona os participantes, e, a partir do interesse 
mútuo, as atividades se iniciam. Dentre as atividades, estão: 1) realização de diversas reuniões entre a equipe e 
os tutores, por telefone ou pessoalmente, para ter um conhecimento da necessidade deste público variado com 
relação à saúde animal; 2) em se tratando de escolas, as atividades são direcionadas às crianças, de forma lúdica, 
3) em se tratando de tutor de animal, fazemos visita à propriedade para análise da propriedade, dos animais e do 
manejo. Independente do público alvo, as ações são planejadas para informar as pessoas quanto à problemática 
das parasitoses, orientando sobre as formas de transmissão, diagnóstico, controle e prevenção, de acordo com a 
necessidade. Quando o participante é um tutor de animais, são realizados: 4) exames parasitológicos para conhecer 
quais parasitoses estão presentes e a carga parasitária; 5) construção, juntamente com os tutores, de medidas de 
controle das parasitoses, de acordo com a epidemiologia local. Desde o início do projeto, em março de 2019, até 
maio, foram realizadas atividades com 25 tutores (de bovinos e equinos, de biotérios, da polícia militar montada, 
de um Centro de Controle de Zoonoses, do Zoológico Municipal e de uma cooperativa de bovinos de leite); além 
de exames parasitológicos de fezes de 169 animais. A grande maioria dos animais estava parasitada e, de uma 
forma geral, parece existir um desconhecimento das parasitoses animais pelos tutores leigos, e negligência ou falta 
de tempo, por parte dos veterinários, biólogos e zootecnistas responsáveis. Por meio de conversa ou depoimentos, 
observou-se que os resultados do projeto são positivos e impactantes. É visível o aprendizado mútuo decorrente 
da interação entre as coordenadoras, alunos e a comunidade. Os resultados já estão fomentando material para o 
ensino e a pesquisa, com perspectivas de publicações e expansão das colaborações. Este projeto será apresentado 
no 37o Seminário de Extensão Universitária da Região Sul, em Florianópolis, 3-4 de julho de 2019.
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O projeto é realizado no centro assistencial e educacional Padre Giocondo (CAEPG), localizado no Cajuru, 
mantido pela ordem religiosa de freiras dominicanas, com auxílio do Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS). No CAEPG são atendidas crianças de 6 a 12 anos nos períodos manhã e tarde. O objetivo deste projeto 
é promover mudanças positivas de hábitos individuais e/ou coletivos, contribuindo para a melhoria da qualidade 
de vida e saúde das crianças e, consequentemente, gerar uma transformação social nesta comunidade. Tanto para 
planejamento como no desenvolvimento das atividades, com as acadêmicas e o público alvo, busca-se ressaltar e 
manter a indissociabilidade entre Ensino-Pesquisa-Extensão e a importância da interdisciplinaridade, tendo em 
vista a participação interprofissional para a educação em saúde e sua contribuição na formação de estudantes da 
UFPR. A partir do tema saúde, foram elaboradas diferentes estratégias de incentivo ao aprendizado, visando também 
à melhoria da qualidade de vida dos envolvidos. Após uma avaliação diagnóstica para inserção das crianças em 
grupos de níveis de leitura semelhante, foram abordados os seguintes temas: o corpo humano, a higiene corporal, 
os cinco sentidos, o sono, o exercício físico e a alimentação saudável. Através de vídeos, atividades de leitura e 
matemática buscou-se incentivar o raciocínio lógico. O envolvimento da família foi assegurado pela realização 
de reunião (periodicidade semestral) em que estavam presentes 32 responsáveis, que relataram a melhora no 
desempenho escolar das crianças que participam do projeto. Nesta ocasião ressaltou-se para a comunidade a 
importância da ação conjunta da Universidade e Sociedade. As acadêmicas também observaram o aumento 
crescente do interesse das crianças e seu progresso na prática das atividades. Assim, acredita-se que o projeto 
tem atingido seu objetivo ao despertar nas crianças interesse pela saúde e pelo conhecimento, estendendo isto 
aos familiares e à comunidade. Ainda, o desenvolvimento do projeto tem promovido um impacto significativo na 
formação das acadêmicas envolvidas que atuam no âmbito da saúde.
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O presente estudo visa descrever e analisar as ações e resultados do projeto de extensão universitária “Sem 
Fronteiras: atividades corporais para adultos maduros e idosos”, o qual se caracteriza por ser um programa de 
atividades corporais de caráter social e educacional. Vigente desde o ano de 1999, o mesmo tem como objetivos: 
1) a inserção social e a ampliação da condição física e psicológica de indivíduos adultos maduros e idosos; 2) aos 
acadêmicos são atrelados à formação docente e formação em pesquisa e produção do conhecimento. O projeto 
acontece no Centro de Educação Física e Desportos (CED) do Campus Centro Politécnico da UFPR e é ofertado 
para duas turmas distintas (manhã e tarde), duas vezes na semana. As atividades desenvolvidas nas aulas abrangem 
práticas corporais que privilegiam as capacidades físicas (força, agilidade, velocidade, resistência aeróbica, 
equilíbrio, flexibilidade e coordenação motoro), as psicológicas e cognitivas (memória, percepção, raciocínio 
logico e matemático, palestras preventivas na área da saúde) e as atividades socioculturais (visitas á museus, 
parques, festas temáticas, gincanas, danças, entre outros). Durante as aulas são transmitidas informações sobre 
os cuidados na realização das atividades, assim como sobre os benefícios das mesmas para o indivíduo, havendo 
a necessidade de comprovação de atestado médico para a prática das mesmas. Os resultados foram obtidos por 
meio de observações participantes, falas espontâneas e fichas de avaliação respondida pelos idosos, e relatórios 
de ex-bolsistas e atuais bolsistas e voluntários do referido projeto. Em relação aos integrantes adultos maduros e 
idosos constatamos benefícios psicossociais e físicos. Aos acadêmicos notamos ganhos em saberes experienciais 
docentes, os quais são desenvolvidos por meio da construção de planejamentos de aulas, a partir das trocas de 
conhecimentos entre colegas, professores e a afetuosa vivência com o grupo de idosos envolvidos no projeto, 
intervenções praticas, avaliações e análise da prática docente. Ressaltam-se também ganhos intelectuais como 
a formação para a pesquisa e a produção de conhecimento cientifico. Consideramos a guisa de conclusão que o 
projeto favorece a melhoria na qualidade de vida dos adultos maduros e dos idosos, assim como a formação inicial 
docente de acadêmicos do curso de Educação Física.
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III ESTUDO DA ANATOMIA ATRAVÉS DE IMAGENS
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III ESTUDO DA ANATOMIA ATRAVÉS DE IMAGENS: “CEIA”- CENTRO DE IMAGENS DE ANATOMIA
INTRODUÇÃO: A escassez e o desgaste do material cadavérico humano para as aulas práticas de anatomia e 
a dificuldade na sua reposição podem ser resolvidos com alternativas didáticas para complementar o estudo da 
Anatomia.
OBJETIVO: Complementar o estudo tradicional da Anatomia com a utilização e criação de material de estudo 
em mídia.
METODOLOGIA: Captar, organizar e disponibilizar traduzindo e legendando material didático em mídia para o 
estudo da Anatomia visando auxiliar o ensino dos alunos da graduação de vários cursos (medicina, enfermagem, 
nutrição, terapia ocupacional, ciências biológicas, educação física, biomedicina, odontologia, fisioterapia) do 
Setor de Ciências Biológicas e do Setor de Ciências da Saúde da UFPR. Centralizar o material reunido em espaço 
físico com terminais de computadores que contenham material didático em mídia que pode ser acessado pelo 
aluno e desta maneira complementando o ensino. Desenvolver material próprio, como o Atlas de Osteologia, 
armazenar e oferecer aos alunos o material no Centro De Imagens de Anatomia (CEIA), utilização do acervo 
de imagens anatômicas de nosso Departamento e da disciplina optativa de dissecação anatômica, que estamos 
registrando em video e fotograficamente.stamos Desenvolver “games” (quiz) para testar o aproveitamento dos 
alunos com o material do CEIA.
RESULTADOS: Há vários períodos escoares ocorre a divulgação e a disseminação de conhecimento anatômico 
democratizado, traduzido, especificado com normas anatômicas atualizadas aos alunos da graduação de todos 
os cursos que tem como disciplina o ensino da Anatomia Humana, Veterinária, Odontológica. A preocupação 
da criação de normas e regulamentos do uso do Centro de Imagens de anatomia captação em HD do material já 
existente como vídeos (Wisconsin University), softwares da Biblioteca da UFPR (Biodigital, Asclepio, Anatomy 
TV); legalização para uso na universidade; adaptação do material didático: tradução (legenda); organização dos 
conteúdos; implantação dos sistemas em espaço físico dentro do Departamento de Anatomia, com material de 
informática composto de telas planas (n=12) e CPUs carregados com todo material captado e organizado para 
acesso em horário de estudo; criação de material específico para uso em cursos de extensão e aulas da graduação 
manutenção e atualização dos sistemas (contínuo); em desenvolvimento de softwares próprios, desenvolver 
material próprio das estruturas anatômicas do Departamento de Anatomia da UFPR.
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O envelhecimento é um processo natural e as mudanças físicas fazem parte desse processo. A perda de massa 
muscular, da elasticidade dos tendões e ligamentos, além da diminuição do comprimento, do número de fibras 
do sistema musculoesquelético pode afetar no cotidiano do idoso. A prática de exercício físico oportuniza 
manutenções nos sistemas garantindo bem-estar e qualidade de vida, oportunizando que o indivíduo realize as 
tarefas do seu dia a dia, com maior independência e segurança. Esse estudo tem como objetivo avaliar a aptidão 
funcional dos idosos que participam do Projeto EnvelheSendo, por meio de testes de força, flexibilidade, agilidade 
e resistência aeróbica. 15 idosos foram avaliados por meio da bateria de testes de aptidão funcional para idosos 
Senior Fitness Test, desenvolvido e validado por Rikli & Jones (1999). Foram realizados seis testes (força dos 
membros superiores e inferiores; flexibilidade dos membros inferiores e superiores (direito e esquerdo); equilíbrio 
dinâmico e resistência aeróbia). A classificação dos testes levou em consideração a idade e o gênero, sendo utilizada 
as categorias “continue assim” (“bom” e “muito bom”) e “precisa melhorar” (“regular”, “fraco” e “muito fraco”). 
Os dados foram analisados descritivamente (frequência absoluta). A avaliação apresentou os seguintes resultados: 
no teste de força de membros inferiores, 14 idosos foram classificados como “continue assim” (muito bom (n=9) e 
bom (n=5)), o mesmo resultado foi apresentado no teste de força dos membros superiores, porém 10 idosos foram 
classificados como “muito bom” e quatro como “bom”. Para a resistência aeróbia, a classificação “bom” foi a que 
teve mais resultados (n=6). Já para a flexibilidade dos membros inferiores houve a predominância de “precisa 
melhorar” (n=13), tendo destaque para o “fraco” (n=8). No equilíbrio dinâmico (agilidade) todos os idosos foram 
classificados como “precisa melhorar” (regular (n=10) e fraco (n=5)) e na flexibilidade dos membros superiores 
(lado direito e esquerdo, respectivamente) 13 idosos foram classificados como “precisa melhorar” (regular (n=6; 
n=4); fraco (n=3; n=3); muito fraco (n=4; n=6)). A partir disso, podemos concluir que os idosos tiveram um bom 
desempenho nos testes resistência aeróbia e força. Dessa forma, deve-se propor o desenvolvimento de atividades 
para manutenção destas aptidões, bem como dar ênfase em atividades relacionadas ao equilíbrio dinâmico e 
flexibilidade, visando contribuir para a melhoria dessas aptidões funcionais.
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PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV) POR RESPONSÁVEIS 
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A incidência das DST na população brasileira tem aumentado vertiginosamente, sobretudo em adolescentes e 
adultos jovens. Nesse sentido, a carência de informação confiável e de fácil acesso sobre o assunto tem colocado 
tais jovens numa condição de alto risco para aquisição de DSTs e sujeitos aos prejuízos que acometem suas 
respectivas saúdes reprodutivas. Dentre as principais DSTs, destaca-se a infecção pelo papilomavírus humano 
(HPV), que apesar de ser adquirida no início da idade sexual, persiste até a idade adulta, quando acarreta sérias 
complicações para a saúde. Tal infecção está associada à ocorrência de lesões neoplásicas em homens e mulheres, 
além de possuírem alta incidência na população brasileira. Essas neoplasias apresentam altas taxas de morbidade 
e mortalidade, além de representarem altos custos para o Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil. Nesse sentido, 
o Ministério da Saúde do Brasil fornece, via SUS, vacinação gratuita para a população de meninos com idade entre 
11 e 14 anos e de meninas entre 9 e 14 anos. Apesar dos esforços do governo federal, nem a metade da população-
alvo foi imunizada em cada ano de campanha. Em parte, isso se deve à desinformação dos pais e responsáveis 
pelas crianças quanto às graves implicações do HPV para a saúde e a importância da vacinação. Dessa forma, o 
objetivo desse projeto é disseminar informações referentes ao HPV para pais e/ou responsáveis por crianças entre 
11 e 14 anos matriculadas nas Escolas Municipais de Curitiba, levando à democratização desse conhecimento de 
grande importância pública. Os graduandos da UFPR envolvidos são os responsáveis por ministrar as palestras e 
aplicar um questionário contendo questões de múltipla escolha sobre os agravos do HPV para a saúde humana, 
estratégias de prevenção e status da vacinação das crianças sobre sua tutela. Até o momento foram realizadas 
visitas em 2 escolas, com a inclusão de 115 pais e responsáveis e com o esclarecimento de dúvidas diversas quanto 
ao HPV. O segundo contato com os responsáveis dessas escolas está previsto para o segundo semestre desse 
ano. Somando-se a isso as visitas de inclusão tem permitido o maior contato com a comunidade, possibilitando 
conhecer a visão da população acerca de um tema de saúde tão importante. Dessa forma, a realização desse 
projeto contribui, não apenas para a divulgação de informações relevantes, como também no desenvolvimento 
pessoal dos responsáveis pelas crianças em idade-alvo para vacinação que podem atuar como multiplicadores do 
conhecimento na comunidade.
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O projeto trata do atendimento a crianças frequentadoras de um Centro Educacional em Curitiba. O Centro 
Assistencial e Educacional Padre Giocondo é uma instituição que atende crianças de 6 a 12 anos no contra-turno 
escolar. Elas fazem refeições e atividades variadas enquanto atendidas por educadoras do Centro. O objetivo do 
projeto é realizar exames parasitológicos de fezes e realizar atividades com relação a profilaxia das parasitoses e 
a importância de ter bons hábitos de saúde. A metodologia prevê atividades como: exposição de parasitas, mostra 
de vídeos/filmes, oficina de desenhos, oficina de artrópodes, montagem de material com partes do corpo humano 
com sucata, etc...O diálogo ocorre desde o primeiro contato com a equipe pedagógica do Centro, bem como 
com as crianças; a equipe é interdisciplinar, constituída por docentes das áreas da parasitologia, microbiologia, 
profissionais colaboradores das áreas da psicologia, pedagogia e nutrição; o impacto na formação dos estudantes 
ocorre pois os estudantes colocam em prática o que aprenderam durante seus cursos e tem uma vivência com o 
contato com a comunidade; o impacto e transformação social é gradativo, mas podemos notar através de pequenas 
mudanças no comportamento das crianças, bem como no relato dos pais e educadoras. Como resultados parciais, 
até o presente momento foram realizadas atividades como: Estudo do mosquito transmissor da Dengue e demais 
doenças; Oficina de Artrópodos: espécies de artrópodos, sua importância e seus benefícios ou danos ao homem; 
Estudo dos Vermes: vermes adultos em vídeos, figuras, montagem de vermes com corantes e lâminas; Solitárias 
– em frascos e órgãos humanos com doenças causadas pelas solitárias (cisticercose); Bactérias – explicamos 
e mostramos um vídeo sobre as bactérias, tipos de bactérias e sua importância na saúde; estudo do Sistema 
Respiratório e Circulatório onde eles aprenderam sobre os órgãos que os constituem e fizeram atividades com 
utilização de um estetoscópio. Os resultados e a avaliação ainda não foram concluídos porque o projeto encontra-
se em desenvolvimento.
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O projeto “Saúde comunitária” é um projeto que teve início em maio de 2019 e se fundamenta no número 
expressivo da população mundial que não tem acesso a informações básicas de saúde. A OMS enfatiza a 
necessidade de educação em saúde e a define como qualquer combinação de experiências destinadas a ajudar os 
indivíduos e as comunidades a melhorar sua saúde. Neste sentido o presente projeto tem como objetivo principal 
a transversalidade dos conhecimentos acadêmicos em saúde e o saber popular para a promoção da saúde. O 
projeto atua em quatro eixos principais: 1- Estudo das parasitoses humanas; 2- Promoção da saúde bucal; 3- 
Atividades, com a comunidade estudantil da UFPR, onde o projeto atua na forma de reforço e revisões de temas 
na área da saúde com o intuito de aumentar o rendimento acadêmico e 4- Temas gerais em saúde, indicados pelas 
comunidades. Até o momento foram realizadas intervenções em escolas públicas do município de Bocaiúva do 
Sul e de Curitiba onde para a primeira foram realizados 165 exames coproprasitológicos (método de Richtie 
modificado) nos quais 22,4% (37/165) tiveram resultado positivo; dessas 12.7% (21/165) foram do sexo feminino 
e 9,7% (16/165) do sexo masculino. Blastocystis spp. foi detectado em 9.1% (15/165), Endolimax nana 3,6% 
(6/165), Giardia duodenalis 3,0% (5/165), Entamoeba hartmanni 2,4% (4/165), Entamoeba coli 1,8% (3/165), 
Ascaris lumbricoides 1,8% (3/165) e Trichuris trichiura 0,6% (1/165). Ainda não foi iniciado o trabalho com 
pediculose mas é importante caracterizar a metodologia para o diagnostico que é inédita e apresenta caráter 
lúdico e eficiente para determinação da prevalência de pediculose ativa. Trata-se de um aspirador de pó que foi 
intitulada “Máquina do Poder” em que as crianças interagem e se apresentam receptivas para o diagnóstico. 
Trabalhos informativos sobre doenças parasitárias intestinais, carie e febre reumáticas entre outras doenças 
também recebem destaque no projeto e são bem avaliados pela comunidade. A comunidade estudantil envolvida 
no projeto, diretamente ou indiretamente, obterá formação prática em saúde o que contribuirá em sua formação 
profissional aproximando os saberes tradicionais aos científicos. Para a população, atendida pelo projeto, esperasse 
o empoderamento em temas de saúde o que possibilitará subsídios para a melhoria de vida da população.
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A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é caracterizada por feridas na pele em forma de “cratera de lua” 
e, embora tenha baixa mortalidade, apresenta alta morbidade. Apesar da existência de diagnóstico e tratamento 
para a LTA, ações que promovam a prevenção é fundamental e de extrema relevância, uma vez que o diagnóstico 
é muito invasivo e, o tratamento, muito agressivo. No Paraná a LTA é endêmica no norte, nordeste e na região 
leste (Vale da Ribeira) do Estado. Considerando os elevados números de casos autóctones de LTA na região do 
Vale do Ribeira, o objetivo desse estudo foi realizar ações educativas e formativas nos municípios de Cerro Azul 
e de Itaperuçu. Desse modo, para ambos os municípios, foi proposto aos alunos do 6º ao 9º anos: a) confecção de 
uma cartilha educativa; b) elaboração de um calendário e, c) questionário investigativo. A cartilha, o calendário 
e o questionário foram elaborados pelos estudantes do projeto abordando os seguintes tópicos da LTA: 1) agente 
etiológico, o protozoário; 1) vetor, o inseto, 2) ambiente e, 3) profilaxia. No município de Itaperuçu, os agentes de 
saúde receberam capacitação continuada sobre a coleta e reconhecimento dos flebotomíneos, vetores de Leishmania 
spp. A utilização de materiais lúdicos e interativos como a cartilha e o calendário reforçou o aprendizado sobre 
as medidas preventivas. A aplicação de um questionário terá cunho investigativo sobre o conhecimento da LTA e, 
o acompanhamento dos agentes, viabiliza a autonomia e capacitação frente às ações de vigilância. A discussão e 
os esclarecimentos sobre essa endemia, envolvendo os órgãos de saúde e a comunidade, auxiliam na implantação 
de políticas públicas e melhoria ao acesso para o diagnóstico, o tratamento e, sobretudo, na sua profilaxia. Esses 
fatores favorecem o sistema de vigilância da LTA, resultando em benefícios na saúde pública para a população 
dessa região.
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lEste programa investiga como o estilo de vida e o grau de informação em questões relacionadas a saúde interferirem 
nas escolhas dos hábitos de vida dos indivíduos. O programa atende aos pais e ou responsáveis que trazem seus filhos 
a Clínica de Especialização e Graduação em Odontopediatria da UFPR, dependentes químicos em recuperação 
do Hospital Dia Dr Hélio Rotenberg, escolas municipais de Curitiba (Programa Cientista na escolar), pais e 
crianças da Acridas e do Ambulatório do Prematuro, crianças e adolescentes do Instituto Salesiano e o público 
em geral através da internet. Em 2018 foram atendidos 429 indivíduos. O programa é formado pelos projetos: 
Autocuidado e Qualidade de Vida e Desmitificando o Corpo através da Educação em Saúde. O programa procura 
promover saúde através de uma releitura corporal. As orientação desenvolvidas são embasadas pela análise das 
respostas aos questionários aplicados no Projeto: Autocuidado e qualidade de vida e no Desmistificando o Corpo 
através da Educação em Saúde. Com base nas respostas aos questionários a metodologia investigativa é usada para 
auxiliar o público a perceber a necessidade do autocuidado para melhorar a sua qualidade de vida. A equipe estuda 
e pesquisa sobre os temas abordados nos questionários (ensino-pesquisa) para produzir material educativo que 
transforme o conhecimento científico em informação acessível a população leiga (extensão). Em 2018, iniciamos 
o preparo de material para um canal no You Tube, que divulgará o autocuidado e promoção de saúde de forma 
acessível para todos. O projeto Desmistificando o corpo através da educação em saúde tem trabalho com pais 
e crianças do ambulatório do prematudo do HC UFPR e da Acridas. Notamos que o público apresenta muitas 
dúvidas com relação aos produtos de higiene bucal disponíveis no mercado devido as propagandas que na maioria 
das vezes transmite conceitos contrários aos princípios de promoção de saúde. Assim, as atividades do programa 
foram vinculada graduação e os alunos da disciplina BQ057 Bioquímica Oral e bolsistas do programa analisaram 
a propaganda contida em alguns rótulos de dentifrícios e enviaram carta ao CFO para solicitar fiscalização junto 
a ANVISA. Além disso, um trabalho de conclusão de residência e um de mestrado profissionalizante estão 
sendo realizados nos temas: capacitação de gestantes em saúde bucal e contextualização da saúde bucal como 
instrumento no ensino de biologia e dois TCCs de alunos de odontologia também estão vinculados ao programa.
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AUTOCUIDADO E QUALIDADE DE VIDA

20197649
Autor(es): Giovana Celli, Hadassa Demenjeon Jacó, Luciana Reichert Assuncao Zanon, Marcelo Simiao Filho
Orientador(es): Elaine Machado Benelli
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Área Temática: Saúde
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Educação Em Saúde; Prevenção; Promoção Da Saúde

O autocuidado é um conjunto de ações onde o indivíduo escolhe de maneira responsável manter a sua saúde 
e qualidade de vida. Para desenvolver o autocuidado é necessário que o indivíduo reflita sobre seu estilo de 
vida, identifique os comportamentos de risco para sua saúde e transforme estes comportamentos garantindo a 
sua saúde e qualidade de vida. Assim, o objetivo deste projeto é promover saúde e melhorar a qualidade de vida 
dos indivíduos, estimutando-os a prática do autocuidado. O projeto faz parte do programa Descobrindo o corpo 
e promovendo saude bucal, 3ed. O projeto é realizado na sala de espera da Clinica de Odontopediatria da UFPR 
com pais e filhos, no Hospital Dia Dr. Hélio Rotenberg, Programa Cientista na Escola e Instituto salesciano. 
Inicialmente, os participantes preenchem um questionário que analisa hábitos de vida e conhecimentos sobre 
o tema do dia. A cada semana um tema sobre autocuidado é abordado, como: o que é doença?, o que é dor?, 
Qualidade de vida, Corpo e sua funções, Comportamento alimentar, Paladar e Qualidade de Vida, Preferência 
por sacarose, Saúde bucal e qualidade de vida, Câncer Bucal, Lazer e Qualidade de Vida e Sono e qualidade de 
vida. Em seguida, é realizada a atividade do dia, que consiste em uma atividade prática para que os participantes 
percebam a importância do autocuidado no contexto abordado. A equipe transmitem o conhecimento adquirido na 
universidade para o público-alvo de forma acessível e estimulando o autocuidado. Os questionários servem para 
que os indivíduos possam refletir sobre a funções dos mecanismos bioquímicos e fisiológicos para que possam 
refletir sobre as atitudes que levaram a determinadas consequências. O publico é estimulado a contar as suas 
experiências, dificuldades e tirar dúvidas. A equipe explicam como o organismo responde aos hábitos de vida e as 
suas consequencias ao longo da vida. Nesta etapa também e enfatizado que um fator de risco pode provocar várias 
consequencias que podem ser observadas na cavidade bucal e outros órgãos ao mesmo tempo. Como exemplo, 
a alimentação inadequada pode levar a cárie dental, obesidade, cardiopaticas, hiperlipedemias, entre outras. Em 
2018 realizamos atividades do projeto em escolas públicas de Curitiba, através do programa Cientista na Escola e 
a dinâmicas realizadas nas escolas serão apresentadas neste evento.
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AVALIAÇÃO DO ATLETA DE ALTO RENDIMENTO

20197651
Autor(es): Sergio Roberto Abrahao
Orientador(es): Julimar Luiz Pereira
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Área Temática: Saúde
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Avaliação Física; Esporte; Treinamento Físico

A prática regular de atividade física é tida como um importante instrumento para o desenvolvimento biopsicossocial 
do ser humanoQuando o indivíduo opta por iniciar uma prática física orientada, rotinas de avaliação física são 
necessárias. A avaliação física tem por objetivo espelhar a situação atual do indivíduo, apontando e quantificando 
as suas reais necessidades, fornecendo parâmetros para uma prescrição adequada das atividades físicas a serem 
desenvolvidas e até mesmo apontando potenciais talentos desportivos. Entretanto a avaliação física pode também 
identificar indicadores desfavoráveis não apenas ao esforço físico, mas sim sugestivo de sub-desenvolvimento 
físico, como atrasos na estatura, ou nutrição inadequada, como no caso de evidências para obesidade. No campo 
de atuação do profissional de Educação Física, a aplicação de procedimentos avaliativos é uma das áreas mais 
valorizadas, pois permite o contato direto do profissional com a sociedade, permitindo diagnósticos baseados 
no desempenho físico e orgânico. As ações pertinentes à atuação desse profissional da área da saúde podem ser 
direcionadas para verificação da aptidão física e saúde ou do alto rendimento, quando nos referimos a atletas. As 
práticas avaliativas podem ocorrer em ambientes próprios como clubes, academias, ginásios e escolas. O objetivo 
principal do Projeto de Extensão “Avaliação do Atleta de Alto Rendimento” é desenvolver ações de avaliação 
do desempenho desportivo e consequente suporte ao treinamento de atletas profissionais e, principalmente, 
amadores. Atualmente o Projeto conta com um bolsista institucional da UFPR/PROEC, com envolvimento 
também de voluntários, inclusive externos à UFPR. Diversos atletas de ponta e amadores já foram atendidos 
pelo Projeto, com destaque para as modalidades de futebol, beach soccer, tênis, lutas, atletismo, ciclismo, remo 
e fisiculturismo; após as avaliações os indivíduos são orientados da maneira mais personalizada, inclusive com 
encaminhamento à outras ações de extensão e pesquisa da UFPR. Alguns parceiros tem contribuído com o Projeto, 
dentre eles a Secretaria Estadual de Esportes e Turismo do Paraná, o São Joseense F.C., a CBF, a American Top 
Team (considerada a melhor equipe de MMA do mundo e sediada na Flórida/EUA) entre outros. Desta forma já 
observamos uma maior valorização, de maneira discreta no âmbito da UFPR, mas muito maior pela comunidade 
desportista do Paraná no sentido de valorizar a prática da atividade física, seu controle e orientação.
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ATUAÇÃO DO TERAPEUTA OCUPACIONAL NOS CUIDA-
DOS DE PACIENTES EM PROCESSO DE HEMODIÁLISE.

20197710
Autor(es): Estella Kulitch Longato, Jessyka Silva De Souza, Lucas Henrique Lemes, Lucas Reikdal, Tarcio 
Teodoro Braga, Yohanna Mouhanna Terrossi
Orientador(es): Maria Jose Gugelmin De Camargo, Rafael Luiz Pereira
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Área Temática: Saúde
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Diálise Renal; Doença Renal Crônica; Terapia Ocupacional

O presente estudo teve origem do projeto de extensão ‘’Mecanismos multidisciplinares associados aos cuidados ao 
doente renal crônico- interface entre a ciência básica e clínica’’, o qual prioriza a qualidade de vida dos pacientes 
submetidos à hemodiálise no Instituto do Rim em Curitiba. O projeto atual, tem enfoque na Terapia Ocupacional 
frente ao doente crônico renal, cujo objetivo é elencar quais ocupações e papéis ocupacionais foram afetados 
após a insuficiência renal e o tratamento de hemodiálise e quais as percepções dos pacientes acerca desse déficit 
ocupacional. Pouco se tem de estudos sobre a contribuição da terapia ocupacional no contexto de pacientes em 
hemodiálise no Brasil. Esse trabalho abre a possibilidade de novos estudos e intervenções para essa população, 
obtendo resultados inéditos. A metodologia empregada para a realização do projeto será de caráter qualitativo. O 
primeiro passo dos integrantes do projeto será para criação de vínculo com os paciente e funcionários da clínica. 
A partir deste contato será iniciada a coleta de dados, inicialmente com um breve questionário sócio demográfico 
seguido de entrevista semi-estruturada. O intuito é conhecer a vida e as ocupações de cada paciente e como o 
processo de adoecimento e as sessões de hemodiálise possam ter interferido na vida e no desempenho ocupacional 
desses sujeitos. Além da entrevista, quando necessário, os membros do projeto farão orientações verbais sobre 
possíveis modificações no cotidiano do doente crônico renal, visando uma melhora na qualidade de vida a curto 
prazo. Os depoimentos coletados durante entrevista acarretarão na segunda parte do projeto, que consiste em uma 
intervenção mais centralizada nas ocupações e no cliente, com orientações e adaptações,de modo a minimizar 
as rupturas causadas pelo processo de hemodiálise. Os resultados esperados são verificar qual área de ocupação 
foi mais impactada no processo de hemodiálise, as consequências deste impacto e a eficácia das intervenções 
de Terapia Ocupacional. Espera-se que o presente projeto tenha impacto positivo na vida dos pacientes crônicos 
renais em processo de diálise renal minimizando os impactos em suas ocupações e nas rupturas de rotina. Da 
mesma forma, que auxilie na contribuição de estudos nessa área, principalmente voltados à Terapia Ocupacional, 
ampliando seu campo de atuação.
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O CORPO DESVENDADO - SEGUNDA EDIÇÃO

20197737
Autor(es): Acacio Jose Lustosa Mendes, Ana Laura Moura Baroncini, Ayrton Alves Aranha Junior, Brenda Na-
zareth Costa, Bruna Do Rocio Oliveira, Bruna Schneider Ribeiro, Cesar Eduardo Aguiar Ribeiro, David Lemke 
Duck, Elisa Aimee Schmitt, Elizandra Stonoga, Fernando Augusto De Oliveira Ganzella, Francisco Boçon 
Junior, Guilherme Dos Santos De Alencar, José Renan De Matos Pain, Júlio César Honório Dagostini, Leonardo 
Fleury Da Silva, Leticia Aparecida Cunico, Luciane Bittencourt Carias De Oliveira, Mariana Fernandes Fonse-
ca, Matheus Prince Goehr, Nathalie Carla Cardoso, Patricia Do Rocio Litça, Rayana Cristina Oliveira Lombardo, 
Silvio Gomes Bettega, Thalys Hermidorf Chesquini
Orientador(es): Djanira Aparecida Da Luz Veronez
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Área Temática: Saúde
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Anatomia; Corpo; Saúde

OBJETIVOS: Apresenta como objetivos: repassar conhecimentos anatômicos por meio de palestras, textos 
publicados em jornais e revistas; teatros entre outras formas de disseminação do conhecimento; possibilitar 
aos estudantes de graduação vivenciar ações educativas e de cidadania; preparar os participantes a utilizarem 
uma linguagem clara e adequada, pertinente ao público alvo; estimular a visão de interdisciplinaridade dos 
participantes a integrarem ciências como Citologia, Histologia, Embriologia, Anatomia, Fisiologia e Patologia 
para maior disseminação de informações do corpo humano; desenvolver nos participantes o espírito investigativo 
para que sejam feitos estudos e pesquisas e assim, maior domínio dos temas expostos; possibilitar a produção 
do conhecimento por parte dos alunos participantes; constituir parcerias entre os participantes e o público alvo 
interessado para confecções das ações didáticas, pedagógicas, científicas e sociais. METODOLOGIA: Para isso, 
o mesmo conta com um grupo de trabalho formado por discentes da Instituição sob a Coordenação do docente 
responsável pelo Projeto de Extensão. Os extensionistas desenvolvem palestras, textos em jornais e revistas, trilha 
interpretativa, concurso de desenhos, confecção de frases, peças teatrais, exposições, entre outras atividades de 
extensão. RESULTADOS PRINCIPAIS E ANÁLISE: Os integrantes recebem os alunos de ensino fundamental, 
ensino médio, ensino superior, cursos técnicos e grupos de pessoas da comunidade que agendam visitas no 
Museu de Anatomia da UFPR. São realizadas ainda visitas às escolas tanto públicas quanto privadas, onde são 
ministradas palestras com temas da ciência anatômica para maior compreensão do corpo humano. Além disso, os 
membros envolvidos com o projeto de extensão participam com publicações mensais constituídos por pequenos 
textos em jornais e revistas para disseminar informações sobre Anatomia Humana numa linguagem acessível e 
compreensível ao público alvo. Os participantes, também, estão envolvidos na montagem e monitoramento de 
exposições anatômicas para a população em geral. Os estudantes universitários envolvidos no projeto de extensão 
desenvolvem atividades que contemplam: estudo de órgãos do corpo humano; estudo dos sistemas orgânicos, 
orientação sobre os cuidados com o corpo humano e as relações com o meio ambiente, com foco educativo, social 
e científico. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A execução de atividades será a fim de promover a sensibilização e a 
incorporação de modos de olhar e de agir diferenciados para o próprio corpo humano e para o meio ambiente.
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MATERNAR: A FISIOTERAPIA NO CUIDADO DAS MA-
MÃES E DOS BEBÊS

20197914
Autor(es): Ana Luiza Dos Santos Fiebrantz, Beatriz Aparecida De Carvalho Miguel, Elisa Gabardo Lima, 
Fernanda Vargas Lima, Flavia Cristina Miranda, Franciny De Lima De Almeida, Gabriela Herman, Nataly Alves 
Cuduh, Nayara Helena Gomes Bertoncini, Raciele Ivandra Guarda Korelo
Orientador(es): Rubneide Barreto Silva Gallo
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Área Temática: Saúde
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Educação Em Saúde; Fisioterapia; Saúde Da Mulher

O Ministério da Saúde vem estimulando as maternidades a adotarem novas condutas baseadas nos Programas de 
Humanização no Pré-Natal e Nascimento, Iniciativa Hospital Amigo da Criança e Projeto rede Cegonha, além do 
cuidado integral à Saúde da Mulher e da Criança, trazendo a mulher como protagonista do seu parto. Neste sentido 
faz-se necessário ações que visem o empoderamento feminino para ter autonomia e exigir seus direitos e de seu 
filho, sendo um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. O objetivo do projeto é oferecer orientações para 
melhoria dos desconfortos gestacionais e puerperais e fortalecer o papel do pai, da família e da equipe de saúde 
no processo de nascimento, para melhoria da satisfação das mulheres com a experiência vivenciada. Esse projeto 
está ocorrendo na Maternidade Victor Ferreira do Amaral, tendo a atenção fisioterapêutica voltada a mulher na 
gestação, trabalho de parto e puerpério. Iniciou-se com busca na literatura sobre orientações para prevenção e 
melhora dos desconfortos gestacionais e puerperais. E por meio de rodas de conversa são oferecidas informações 
sobre o papel da mãe, pai, família, equipe de saúde e a sociedade na promoção da saúde materno-infantil. As 
atividades são realizadas semanalmente após a visitação a maternidade em questão, onde as gestantes irão ganhar 
seu bebê e está com seu parceiro, sendo parte de uma das atividades propostas pelo Programa Mãe Curitibana. Os 
temas tratados temas como as alterações Fisiológicas na Gestação e Anatomia do Assoalho Pélvico com exercícios 
para o treinamento dos músculos do assoalho pélvico; Lombalgia na Gestação e alterações posturais e exercícios 
de alongamento/Isostretching; Alterações Emocionais e Violência Obstétrica com auto massagem em pontos de 
acupuntura para ansiedade e auriculoterapia; Trabalho de Parto e exercícios para preparação e posições de parto; 
As orientações às puérperas e seus parceiros são oferecidas nas enfermarias, com os temas cuidados maternos 
no pós-parto e amamentação; Cuidados com o bebê e massagem Shantala. Após diálogo com a participantes e 
o levantamento dos temas, estes são oferecidas orientações, por roda de conversa, folders, cartazes, maquetes, 
jogos educativos e pratica de exercícios. Como resultados preliminares observa-se que a participação de gestantes, 
puérperas e seus parceiros tem sido efetiva na troca de experiência, retirada de dúvidas e alívios dos desconfortos 
gestacionais e puerperais, além de proporcionar experiência enriquecedora para as universitárias em cada oficina.
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ASPECTOS REPRODUTIVOS E SAÚDE DA MULHER

20197953
Autor(es): Adrian De Oliveira Castro, Ana Luiza Dos Santos Fiebrantz, Bruna Baggio, Fernanda Vargas Lima, 
Gabriela Herman, Raciele Ivandra Guarda Korelo, Rubneide Barreto Silva Gallo
Orientador(es): Katya Naliwaiko
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Área Temática: Saúde
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Educação Em Saúde; Gestação; Sexualidade

Em populações com pouco acesso a informação, assuntos como reprodução e saúde do trato reprodutivo não 
participam do cotidiano, a contracepção acaba sendo negligenciado pelas famílias, acarretando em número 
crescente de gestações em adolescentes. Atrelado a isso, a violência contra a mulher de qualquer faixa etária 
também tem aumentado abruptamente nos últimos anos, sendo necessário ações que visem o empoderamento 
feminino para assim alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, sendo um dos 
objetivos do desenvolvimento sustentável. O objetivo desta etapa do projeto é oferecer orientações e disseminar 
conhecimentos, provocando a participação reflexiva dos adolescentes sobre a temática violência contra mulheres 
e meninas e a gravidez na adolescência. Esse projeto foi aprovado conforme nº 134/2016A para aplicação das 
oficinas em escolas, igrejas e centros comunitários, tendo como foco a meninas adolescentes de Curitiba e região 
metropolitana. Iniciou-se o projeto com a busca na literatura, pelos acadêmicos sobre a temática em questão; roda 
de conversa e discussão sobre a temática entre acadêmicos e docentes responsáveis; produção de material educativo 
para favorecer maior entendimento e aprendizado sobre a temática; Aplicação nos locais (escolas, igrejas, centros 
comunitários) e avalição das oficinas. A proposta é a realização de encontros semanais/quinzenais em pelo menos 
dois locais diferentes que tenha como público alvo meninas adolescentes Levando em consideração o interesse 
e participação dos acadêmicos extensionistas, nas atividades propostas, espera-se que a abordagem local atinja o 
objetivo principal desse projeto, que é instruir e ampliar os conhecimentos dessas adolescentes, no intuito de torná-
las multiplicadoras de boas ações em sua comunidade e/ou região.
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Setor de Ciências da Saúde
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A NOSSA COMIDA: CULTURA, BIODIVERSIDADE E SAÚ-
DE

20197438
Autor(es): Gyl Felype Queiroz, Mariana Santos Fadanni, Regina Maria Vilela, Yohanna Alexia Amorim
Orientador(es): Angelica Aparecida Mauricio
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
Área Temática: Cultura
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Alimentação; Cultura; Nutrição

A alimentação não envolve apenas os processos biológicos em que o indivíduo se utiliza dos alimentos somente 
para a nutrição do corpo e manutenção de suas funções vitais. A alimentação passa a ter representatividade, 
pois envolve sentidos, sentimentos e sensações pautadas também pela construção do afeto e/ou desafeto pelo 
alimento. Dessa maneira, o padrão alimentar é definido pela influência de diversos fatores individuais ou coletivos, 
como aspectos nutricionais, socioeconômicos, culturais, demográficos, ambientais e psicológicos. Portanto, a 
alimentação se torna muito mais do que apenas o ato de ingerir um alimento e seus nutrientes, pois nela também 
estão envolvidas as relações pessoais, sociais e culturais que ligam diretamente a cultura alimentar do indivíduo 
com a sua manifestação na sociedade. A cultura alimentar brasileira teve sua origem traçada sob uma carga de 
influências variadas de outras culturas diferentes, como a indígena, a europeia e a africana. Porém, com o passar 
do tempo, os modelos de consumo têm sofrido mudanças constantes que identificam o período atual como a 
era da transição nutricional, caracterizada pelo aumento expressivo e significativo da participação de alimentos 
industrializados no consumo alimentar da maior parte do mundo. Com base nessas informações o objetivo desse 
projeto é divulgar a cultura alimentar e a nutrição como instrumento de promoção a saúde. Para tal finalidade o 
projeto conta com a realização de oficinas temáticas no decorrer do ano com temas ligados a cultura alimentar 
brasileira (de preferência), e tamb[em com o agendamento de visitas técnicas a locais que unam a cultura alimentar 
e história do alimento e ainda insere o projeto em uma disciplina (obrigatória), um seminário que aborda o resgate 
de um prato de família, enfatizando a memória sensorial, para ser replicado em aula prática. O projeto iniciou suas 
atividades em fevereiro de 2019 com o seminário na disciplina de Técnica Dietética (que conta com 34 alunos) e 
a primeira ação externa foi uma visita a Vinícola Família Fardo, que fica na região metropolitana de Curitiba- PR 
que participaram 23 alunos da UFPR, 1 aluna da PUC, 3 professores e uma Técnica de Laboratório, as demais 
oficinas estão previamente agendadas até o mes de dezembro de 2019, tendo intervalo de 1 mes e meio entre 
elas. O estimulo a reaproximação do indivíduo com a cultura alimentar do seu país e região, promove a saude, 
resgatando a comida de verdade e também evidencia o patrimônio cultural da sua história.
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(DES)OCUPAÇÕES (EXTRA)ORDINÁRIAS

20197706
Autor(es): Andre Pietsch Lima, Douglas Felipe Mendes Correia De Oliveira, Elis Faria Abreu, Fabiele Porfirio, 
Gabriele Bonrruque Dos Santos, Gustavo De Souza Lourenço, Liz Lanny Mendes De Macedo, Lorena Bueno 
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O projeto (des)ocupações (extra)ordinárias consiste na criação de espaços e tempos de convívio, expressão corporal, 
artística, cultural, de experimentação e pertencimento. Desde maio de 2019, atende público intergeracional (16 
a 84 anos), de diferentes escolaridades, da comunidade interna e externa da UFPR. As ações se estendem a 
grupos sociais vulneráveis (adolescentes em conflito com a lei) encaminhados pelo Departamento de Atendimento 
Socioeducativo (DEASE), professores e estudantes extensionistas da UFPR e idosos da Universidade Aberta da 
Maioridade (UAM). A proposta, interdisciplinar e intersetorial (Ciências da Saúde e Educação), é coordenada 
por docentes (2) vinculados aos departamentos de Terapia Ocupacional e Teoria e Prática de Ensino. O objetivo 
do projeto é contribuir para redesenhar modos de vida e cotidianos para o (re)encantamento do presente. Sua 
atenção recai nos modos de funcionamento e de fazer presença, nas memórias, afetos e detalhes do cotidiano, 
vasculhando o ordinário através de sua desfamiliarização, (re)significando o espaço, o tempo e sua produção 
a partir de compartilhamentos de leituras, vivências, experimentações corporais/sensoriais, histórias de vida, 
produções com a escrita (o fragmento, o biografema), a fotografia, a música, as artes plásticas, a dança, o filme, os 
mapas corporais com histórias narradas, as visitas a espaços públicos e outras possibilidades propostas pelo grupo. 
Estudantes extensionistas (11) participam tanto das reuniões administrativas para planejamento das atividades 
previstas pelo projeto, quanto da realização (a) dos encontros semanais com grupo intergeracional, (b) da oficina 
paisagens em trânsitos, (c) da oficina corpo-potência em mapas corporais com histórias narradas e (d) o grupo 
de estudos. Da atividade (a) participam adolescentes (3) do Cense de Curitiba, idosos da UAM (5) e estudantes 
extensionistas (11) do projeto. Da oficina (b) participaram estudantes (45), estudantes extensionistas (3) e pessoas 
de outras populações em trânsito (negros, indígenas, LGBTI+, mulheres vítimas de violência e catadores de 
materiais recicláveis). Da oficina (c) participaram adolescentes (3) da Casa de Semiliberdade de Curitiba e 
estudantes extensionistas (2). Do grupo (d) participam todos os estudantes extensionistas. Nas intervenções 
buscamos acessar potências do corpo, dos afetos e das afecções, através de ações socioeducativas, culturais e 
artísticas que articulam saúde, bem estar e participação social.



121

Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão

11ª SIEPE, 27º EVINCI, 12º EINTI, 18º ENAF, 18º ENEC, 1º EDISPE

ANAIS 11ª SIEPE / 18º ENEC
ISBN 978-85-7335-359-4

UNIVERSIDADE ABERTA DA MATURIDADE: O ACESSO À 
UNIVERSIDADE COMO DIREITO HUMANO (FASE 2)

20197419
Autor(es): Adelia Junglos Alves, Bruna Boligon, Gabrieli Pereira Da Cruz, Simone Benghi Pinto
Orientador(es): Taiuani Marquine Raymundo
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Envelhecimento Da População; Qualidade De Vida; Universidade

O fenômeno do envelhecimento populacional provoca impactos e demanda intensas discussões, planejamento 
e construção de políticas públicas para que esse possa ser um processo de ganhos e não de perdas. Cumprindo 
o papel e a responsabilidade de contribuição social a partir da realização de projetos extensionistas, a UFPR 
apresenta o projeto de extensão “Universidade Aberta da Maturidade da UFPR” como uma alternativa para, a 
partir da oferta de atividades educativas de caráter multidisciplinar, propiciar a inserção do idoso no ambiente 
universitário contribuindo para uma aprendizagem dialógica, continuada e com ênfase na diversidade. Entre os 
objetivos do projeto destacam-se: o compromisso com a integração social dos idosos participantes; o resgate 
da cidadania; a contribuição para a promoção da qualidade de vida (bem-estar); a concepção da aprendizagem 
como experiência compartilhada; a reflexão acerca dos currículos dos cursos da universidade como estratégia 
para alavancar estudos e a produção de conhecimento sobre o tema do envelhecimento, garantindo a qualificação 
e a formação de futuros profissionais. O projeto utiliza metodologias de trabalho adaptadas às especificidades do 
público em processo de envelhecimento e favorece a integração de seus participantes nos espaços e atividades 
acadêmicas da UFPR, fomentando impacto e transformação a todos os atores envolvidos (docentes, estudantes 
de graduação e pós-graduação e idosos participantes), estimulando a solidariedade, o exercício da cidadania, 
o enfrentamento dos conflitos intergeracionais e preconceitos decorrentes dessa relação. No biênio 2018/2019 
o projeto contou com a participação média de 80 idosos e com a colaboração de duas acadêmicas, bolsistas 
e voluntárias, além da contribuição de servidores e docentes internos e externos à UFPR. É possível concluir 
que o projeto tem realizado ação efetiva de responsabilidade social e, dessa forma, acredita-se que a extensão 
universitária, associada às dimensões do ensino e pesquisa, contribui para que a universidade pública se constitua 
em um legado e em um projeto de educação inclusiva.
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O trauma é a principal causa de óbito nas primeiras quatro décadas de vida. Por isso, representa um enorme e 
crescente desafio ao país em termos sociais e econômicos. Apesar dos altos índices de morbimortalidade por 
causas externas, não existem medidas educacionais que proporcionem um treinamento básico em como agir em 
situações de emergência. Sendo assim, é consenso que a maioria das pessoas não sabe como agir ao testemunhar 
acidentes de trânsito, ao ver um familiar sofrer uma queda de nível ou até mesmo ao se acidentar. Diante dos 
estudos que apontam a importância do tratamento pré-hospitalar e da prevenção de acidentes, este projeto tem 
realizado ações para educar e orientar a população leiga com relação a prevenção e ao atendimento básico às 
vítimas de trauma, até a chegada do socorro especializado. Tornando-os capazes de realizar ações práticas, de 
simples execução, que alterem a ocorrência de acidentes e, caso ocorram, alterem também o tratamento pré-
hospitalar. As atividades abranbgeram diferentes situações do cotidiano, como quedas, acidentes automobilísticos, 
acidentes de trabalho, ferimentos com materiais cortantes, etc; evidenciando como agir nessas diferentes situações. 
Foram realizadas neste período diversas atividades teóricas com reuniões clinicas, desenvolvimento de cursos em 
geral para treinamento dos academicos e com isso qualificação para as atividades de campo com abordagem direta 
da população. Através das atividades junto a comunidade colocou o cidadão em contato com acadêmicos de 
medicina, enfermeiros, guardas de trânsito, médicos do trabalho, socorristas entre outros. Ataravés das diversas 
atividades realizadas foi possível abordar não apenas a população geral, mas capacitar melhor o estudante de 
medicina deixando-o apto a orientar esta população de forma mais adequada possível.
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O medicamento tem papel relevante na saúde pública, desde o combate às enfermidades até a manutenção e 
prolongamento da vida. Entretanto, o hábito inadequado da população de jogar medicamento vencido ou em 
desuso no lixo comum pode levar a contaminação das águas e do solo, aumentando os riscos e efeitos indesejados 
para a saúde humana e do ambiente. O Projeto de Extensão “Educação em Saúde Ambiental” com foco no 
“Descarte Correto de Medicamentos Vencidos”, tem como propósito, conscientizar alunos do ensino fundamental 
sobre o tema. Este trabalho tem como objetivo relatar a atividade extensionista de alunos do curso de Farmácia 
da UFPR em uma escola municipal da cidade de Curitiba nos anos de 2018 e 2019, com turmas dos 3º e 4º anos, 
totalizando 280 alunos. Para o desenvolvimento da atividade, inicialmente foi realizada uma breve explanação 
sobre o tema, na forma de palestra, com participação ativa das crianças, respondendo a várias perguntas sobre 
medicamentos. Na sequência, elas foram convidadas a participar do jogo denominado “Trilha da Saúde”, que 
consiste em tabuleiro contendo casa distribuídas em 3 tipos: “perguntas”, “atitudes” e “coletor”. “Peões” são 
utilizados para passagem pelas casas do tabuleiro, de acordo com o número sorteado com o auxílio de um dado. 
Quando o “Peão” cai na casa “pergunta”, o aluno retira uma carta e responde a uma pergunta relacionada ao 
tema e comentada durante a palestra. Caindo na casa “atitude”, o aluno retira cartas que descrevem atitudes 
boas ou ruins, fazendo o peão avançar ou retroceder. Já na casa “coletor” o aluno deve verificar junto com o 
estudante de farmácia se um determinado medicamento está vencido ou não, e se o mesmo deve ser descartado 
no coletor de vencidos. Venceu o jogo o grupo que mais pontuou, respondendo corretamente às perguntas sobre 
conhecimentos e atitudes em relação ao descarte e verificação do prazo de validade. Este trabalho alcançou 
resultados importantes, pois foi possível observar através das respostas corretas obtidas durante o jogo, que o 
conteúdo repassado havia sido assimilado pela maioria dos alunos. Para o acadêmico de farmácia, possibilitou o 
desenvolvimento de habilidades de comunicação, com público diferenciado além de permitir relacionar o ensino 
e extensão na rotina das atividades acadêmicas. As atividades lúdicas na educação infantil contribuem para o 
desenvolvimento das crianças e, consequentemente, para a formação dos futuros cidadãos, estimulando atitudes 
corretas e disseminação de informações
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A dermatite atópica (DA) é uma doença caracterizada por lesões eczematosas associadas a prurido. Apresenta 
evolução crônica e exerce impacto na qualidade de vida (QV) pelo o caráter recidivante e perturbação do sono. 
Para avaliar a QV são utilizados os questionários como o Índice de Qualidade de Vida da Dermatite Atópica 
em Crianças e o Impacto da Dermatite Atópica na Família.Um estudo de 50 crianças com diagnóstico de DA, 
mostrou impacto na QV moderado em 38% e grave em 34%. Atividades educacionais para fornecer informações 
sobre os cuidados para controle da doença melhoram a adesão ao tratamento, diminuem da gravidade da doença e 
melhoram a QV dos pacientes. Este projeto objetiva melhorar a QV dos pacientes com DA de e suas famílias por 
meio de uma intervenção educativa. O método utilizado são reuniões mensais realizadas na Sociedade Paranaense 
de Pediatria (SPP) com os participantes do projeto de três horas de duração. Os pacientes foram convidados 
a participar nas consultas no ambulatório do Hospital de Clínicas. Os pais participaram de uma palestra com 
orientações sobre a DA e roda de conversa sobre as impressões em relação a doença de seus filhos. Ao mesmo 
tempo as crianças assistiram a uma dramatização sobre a DA. Nessa peça de teatro com bonecos os cuidados com 
a pele foram abordados de forma lúdica. O projeto inclui uma pesquisa com avaliação da gravidade da doença e 
QV com questionários específicos. Durante o período de maio de 2018 até maio de 2019 foram realizadas dez 
reuniões, para as 230 famílias participantes foi possível inserir no seu dia a dia hábitos que possibilitam melhora 
do controle da doença de seus filhos. Os participantes tiveram o impacto de melhor QV, que foi observada pelos 
relatos dos pacientes, e por meio da pesquisa sobre a influência da intervenção educativa na QV das crianças, que 
resultou em trabalho de Conclusão de Especialização em Dermatologia Pediátrica, submetido para publicação. 
Materiais educativos sobre a DA foram elaborados pela psicóloga em conjunto com os alunos de graduação 
participantes do projeto, um design e os pacientes com dermatite atópica, assim contamos com jogos como: 
dermatrilha, almanaque da dermatite, juntando e memória atópica. Os materiais são utilizados nas reuniões para 
fixar os conteúdos. Também foi realizada uma visita em escola para trabalhar o tema bulliyng. Concluímos que 
as participações nas atividades permitiram melhorar a QV dos participantes e proporcionaram aos alunos da 
graduação melhor compreensão das dificuldades da comunidade no enfrentamento de suas doenças.
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Os Cuidados Paliativos são o conjunto de práticas direcionadas aos portadores de doença ameaçadora da vida e 
que visam oferecer dignidade e diminuição de sofrimento biopsicossocial e espiritual, bem como acolhimento 
dos familiares durante o processo e luto. Observa-se que os cursos da área de saúde estão direcionados ao modelo 
biomédico de cura e raramente abordam as práticas de cuidado quando a possibilidade de cura é remota. Entre as 
dificuldades dos alunos da área de saúde está a comunicação com pacientes e familiares, especialmente quando a 
notícia é relacionada a diagnósticos desfavoráveis ou morte.
No último ano deste projeto de extensão as atividades foram direcionadas para a capacitação em Cuidados Paliativos 
e treinamento de Comunicação de Más Notícias com alunos do curso de medicina para apoio na enfermaria da 
área.
Foi realizado treinamento de seis alunos para se participarem como atores pacientes simulados e três oficinas 
de comunicação para que outros alunos pudessem praticar a comunicação de notícias difíceis da prática médica. 
Participaram 60 alunos, sendo 90% do ciclo básico ou clínico 83,3% não havia recebido treinamento anterior em 
comunicação de más notícias. O desempenho foi 19 ± 6,1 (máxima 34 pontos). Dos participantes, 96,7% atingiram 
completamente o objetivo primário e 78,3% não atingiram o objetivo secundário. Com relação a contribuição para 
o aprendizado, 90,0% afirmaram que a simulação contribuiu, 86,6% que a devolutiva por meio de debriefing 
foi útil e houve sensação de realidade para 70,0%. Quando o objetivo secundário não foi alcançado, 72,3% 
também não alcançaram escore adequado, no entanto, quando o objetivo secundário foi alcançado, 76,9% tiveram 
desempenho adequado (p= 0,0034). Não houve diferença no ciclo do curso médico e o desempenho na cena (p= 
0,16). A demonstração de cuidado e preocupação foi semelhante entre os ciclos da faculdade, mas quando esta 
característica estava presente, os escores corrigidos de avaliação da cena foram mais elevados (p<0,001).
Pode-se concluir que o treinamento em Cuidados Paliativos e de Comunicação de Más Notícias pode ser realizada 
no ambiente de vivências por estudantes, supervisionadas pela docente, no curso de medicina e as atividades 
podem ser avaliada por meio de avaliação estruturada.
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Uma das maneiras mais efetivas de se prevenir as doenças periodontais é o enfoque local, evitando-se o acúmulo 
de biofilme dental sobre as superfícies dentárias. Sendo assim, um programa de prevenção primária e secundária 
às doenças periodontais apresenta um grande impacto na saúde bucal da comunidade atendida pelo serviço de 
Odontologia da Universidade Federal do Paraná, além de configurar uma estratégia para melhorar o fluxo de 
pacientes nas clínicas de especialidade da Universidade, em especial das Clínicas de Periodontia e Integrada. 
O objetivo deste projeto é aproximar-se da comunidade a fim de prevenir a instalação de doenças periodontais 
e odontológicas em pacientes susceptíveis ou já acometidos e tratados. Foram incluídos no presente projeto 
pacientes triados nas Disciplinas de Periodontia I, Periodontia II e Clínica Integrada do Curso de Odontologia 
da Universidade Federal do Paraná que apresentem fatores ou indicadores de risco para doença periodontal e 
também pacientes previamente tratados nas Clínicas de Periodontia da Instituição e encaminhados para este 
projeto. Em 2018, foram ministradas mini-palestras por alunos extensionistas sobre a importância da higiene 
bucal e técnicas e instrumentos efetivos no controle do biofilme dental, exame clínico e conduta individualizada 
para cada caso. Fizeram parte do presente projeto de extensão 4 alunos de graduação (sendo 2 alunos bolsistas) 
do Curso de Graduação em Odontologia da Universidade Federal do Paraná, além de uma aluna do Programa de 
Pós-Graduação em Odontologia. O projeto contou com clínicas semanais. Os alunos atenderam individualmente. 
O acompanhamento dos pacientes foi realizado de acordo com a necessidade individual. As avaliações pela 
comunidade e alunos extensionistas revelou a importância deste projeto junto aos pacientes tratados na Universidade 
Federal do paraná, que agora contam com um acompanhamento a longo prazo de seu caso após tratamento nas 
disciplinas regulares da Graduação em Odontologia.
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INTRODUÇÃO: As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) representam uma preocupação para os 
profissionais de saúde, à medida que as ações para prevenção dos agravos e postergação das complicações podem 
ser feitas com atividades que não demandam muita tecnologia, como as oficinas educativas e as Consulta de 
Enfermagem. Ambas as atividades estão contempladas no projeto de extensão universitária intitulado “Ações 
educativas na prevenção de agravos à saúde”. OBJETIVO: Integrar a academia à comunidade, por meio de ações 
educativas e assistenciais e proporcionar aos participantes a vivência do processo de trabalho do enfermeiro. 
METODOLOGIA: O público alvo do projeto foi a comunidade em geral e acadêmica do Campus Botânico. 
Foram realizadas oficinas educativas mensais e consultas de enfermagem semanais no Centro de Cuidados de 
Enfermagem localizado no Prédio Didático II. Para a realização das consultas de enfermagem, foi elaborado um 
roteiro de atendimento e registro das informações, de forma a criar um histórico. As oficinas foram organizadas 
por meio de dinâmicas de grupo. RESULTADOS: De maio de 2017 a abril de 2019 realizaram-se 11 oficinas 
educativas e 2 rodas de conversa, com os seguintes temas: hipertensão arterial, câncer de mama (autoexame), 
diabetes, depressão, saúde do trabalhador, métodos contraceptivos, hábitos saudáveis e saúde mental. Participaram 
das oficinas 104 pessoas. Quanto às consultas de enfermagem, durante os 61 dias disponibilizados, foram 
atendidas 93 pessoas, sendo realizada a anamnese, exame físico e orientações à saúde. Os principais diagnósticos 
de enfermagem encontrados foram: risco de glicemia instável; padrão de sono prejudicado; sobrepeso; risco 
de pressão arterial instável e estilo de vida sedentário. As orientações versaram sobre: retorno semanal para 
acompanhamento, importância da adesão medicamentosa nos horários prescritos pelo médico, alimentação 
saudável e prática de atividades físicas. CONSIDERAÇÕES FINAIS: As ações contempladas pelo projeto são 
importantes para o enfermeiro, pois além de estreitar os laços entre a comunidade e a universidade, por meio da 
realização das oficinas educativas e consultas de enfermagem, aproximam o usuário do conhecimento científico à 
respeito das DCNTs.
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A Liga Acadêmica de Otorrinolaringologia do HC vem por meio do projeto de extensão denominado “Impacto da 
Otorrinolaringologia na sociedade e na formação médica”, em conjunto ao Colégio Estadual do Paraná, apresentar 
e realizar atividades integrativas entre alunos de Medicina das diversas escolas da cidade integrantes da Liga e 
discentes e docentes do Ensino Fundamental e Médio do CEP. O projeto tem enfoque na prevenção e promoção 
em saúde, objetivando conscientizar jovens na faixa de escolaridade dos Ensinos Fundamental e Médio em relação 
aos malefícios do tabagismo e do uso do álcool, principalmente no que tange o desenvolvimento de doenças 
otorrinolaringológicas (tais como neoplasias de laringe, faringe e cavidade oral), não-otorrinolaringológicas (tais 
como acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio, distúrbios de saúde mental) e também no que 
diz respeito à esfera comunitária e social (tais como conflitos com pais, mau rendimento escolar, entre outros). 
Para tal, os participantes do projeto desenvolvem e aplicam, de forma conjunta, materiais de apoio, dinâmicas em 
grupo, bate-papos, atividades interativas e apresentação em forma de palestra, atividades a serem realizadas com 
os jovens do colégio em encontros estabelecidos. Além disso, em frequência mensal, ocorrem atividades teóricas 
com a participação de professores convidados, com enfoque especial na área da Otorrinolaringologia, assim como 
outras áreas da saúde adjuntas, como a Fonoaudiologia e a Odontologia, primando pela interdisciplinaridade 
e pela expansão da gama de conhecimentos além da graduação; e, também, atividades práticas que são 
desempenhadas nas imediações do Hospital de Clínicas, proporcionando ao aluno acompanhar diversas atividades 
desempenhadas pelo Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital, como serviço ambulatorial, endoscópico e 
cirúrgico, favorecendo o aprimoramento de habilidades específicas. Os integrantes podem integrar trabalhos 
científicos na área da Otorrinolaringologia, em conjunto com residentes e professores do Serviço, participando 
da elaboração dos estudos, bem como no auxílio de trâmites de publicação em revistas científicas, periódicos ou 
anais de congressos científicos. Podem, ademais, desenvolver materiais de apoio para campanhas de prevenção e 
promoção à saúde junto à população, como a “Semana da Disfagia”.



129

Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão

11ª SIEPE, 27º EVINCI, 12º EINTI, 18º ENAF, 18º ENEC, 1º EDISPE

ANAIS 11ª SIEPE / 18º ENEC
ISBN 978-85-7335-359-4
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A Neuropsicologia é uma especialidade da Psicologia que busca investigar as funções cognitivas e suas bases 
biológicas, de forma a contribuir para o estudo das relações entre cérebro e comportamento. A avaliação 
neuropsicológica é um dos métodos utilizados para verificar a funcionalidade das estruturas do sistema nervoso, 
identificar possíveis disfunções cerebrais ou lesões, bem como os impactos e consequências para o indivíduo. 
Tendo em vista os dados epidemiológicos das psicopatologias que afetam crianças e adolescentes, é necessário um 
trabalho interdisciplinar com o objetivo de reduzir riscos e danos na vida de pessoas com transtornos mentais. O 
objetivo geral deste projeto é delinear o perfil cognitivo de crianças e adolescentes com transtornos mentais através 
da avaliação neuropsicológica, utilizando instrumentos e testes neuropsicológicos validados pelo Conselho Federal 
de Psicologia. Os atendimentos são realizados com pacientes entre 06 e 16 anos, encaminhados do Ambulatório 
de Psiquiatria da Infância e da Adolescência (AMPIA), Ambulatório de TDAH e Transtornos Disruptivos e do 
Ambulatório de Psicose na Infância e Adolescência do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. 
Os atendimentos da equipe de neuropsicologia consistem, inicialmente, em entrevistas com os familiares dos 
pacientes e análise dos prontuários, em um segundo momento, é realizada a avaliação neuropsicológica e os 
seguintes instrumentos são utilizados: Escala Weschler de Inteligência para Crianças, Teste de Desempenho 
Escolar, Bateria Psicológica de Avaliação da Atenção, Figuras Complexas de Rey, Teste Auditivo-Verbal de Rey, 
Teste dos Cinco Dígitos, Técnica Projetiva de Desenho, Escala de Comportamento Adaptativo e Teste de Trilhas. 
Os resultados esperados voltam-se para a identificação da forma como se processam as funções cognitivas em 
crianças e adolescentes atendidos nestes ambulatórios, com finalidade de construir diagnósticos diferenciais em 
conjunto com a equipe de residentes e preceptores do Centro de Neuropediatria (CENEP-HC), além de também 
oferecer treinamento para alunos de graduação do curso de Psicologia em Neuropsicologia. O projeto, portanto, 
contribui com o tratamento e diagnóstico diferencial de diversos transtornos através dos estudos da Neuropsicologia 
e para a formação dos graduandos membros do projeto nesta ciência. Além disso, a extensão universitária permite 
que as necessidades da população sejam detectadas e, a partir daí, possibilita planejar intervenções que possam ser 
mensuradas, verificadas e validadas cientificamente.
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A UFPR desenvolve suas atividades com base na tríade ensino-pesquisa-extensão. O envolvimento e participação 
da comunidade externa é importante ferramenta que permite a troca de conhecimentos, valores e experiências. O 
projeto “Atenção à Saúde da População: integração ensino-comunidade na Unidade Escola-Promoção de saúde” 
foi idealizado. Este projeto tem como objetivo geral levar informações ao público-alvo, por meio de palestras 
presenciais, visando a agregar conhecimento e melhorar a qualidade de vida da população. As palestras possuem 
temas relacionados à saúde, são ministradas por profissionais da saúde, por professores da UFPR, discentes da 
pós-graduação e graduação. A divulgação é realizada por meio eletrônico (Facebook, Instagram, e-mail, páginas 
da UFPR, do Complexo Hospital de Clínicas e do Setor de Ciências da Saúde) e por meio de cartazes afixados 
pelos campi da Universidade. O tempo de duração das palestras é de aproximadamente uma hora e, após, há 
um espaço aberto para esclarecimentos e questionamentos, bem como troca de conhecimentos e informações 
entre palestrante e participantes. As palestras ocorrem no auditório da Unidade Escola-Promoção de Saúde. São 
gratuitas, abertas à comunidade UFPR e à população em geral. Os presentes recebem o certificado via e-mail. Ao 
término da palestra, os participantes preenchem um questionário de satisfação que diz respeito à palestra em pauta. 
Esta avaliação é facultativa e anônima, e leva em torno de cinco minutos para responder. Para o presente trabalho, 
das 24 palestras realizadas no ano de 2018, foram analisados os questionários de avaliação de uma amostra de 
10 palestras, com um total de 290 participantes. Destes, 52% ainda não conheciam a Unidade Escola, dentre 
os quais 42% responderam que conheceram o local por intermédio da palestra assistida. 99% dos entrevistados 
responderam que gostaram da palestra e 68% avaliaram o conteúdo abordado como ótimo, 26% como bom e 4,8% 
como satisfatório. 96% dos participantes avaliaram que o conteúdo das palestras traria melhoria na sua qualidade 
de vida. Em relação a como ficaram sabendo das palestras, 6,2% responderam que foi por meio de amigos, 12% 
por e-mail, 59,7% por mídias sociais, 17,2% por meio da página/site da UFPR e 1,4% tanto por leitura do Boletim 
Eletrônico do HC, quanto por indicação de professores. O retorno dado pelo público tem sido positivo, evidenciado 
pelas respostas dos questionários. As palestras oferecidas pelo projeto auxiliaram no acréscimo de conhecimento 
dos participantes, melhorando a qualidade de vida e evidenciando o êxito do projeto.
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O presente programa de extensão tem como objetivo geral favorecer a atuação do acadêmico em atividades que 
venham contribuir na formação profissional de cirurgião-dentista com atividades inerentes ao Banco de Dentes 
Humanos da UFPR (BDH-UFPR). São realizados pelos acadêmicos, professores e funcionários envolvidos, a 
elaboração de materiais informativos sobre a doação de dentes humanos, conhecimento sobre a dinâmica das 
atividades desenvolvidas para organização do BDH-UFPR e atividades com discussão e escrita de materiais 
científicos para aprimoramento de conhecimentos na área. Além disso, os acadêmicos envolvidos realizam a 
organização e tabulação dos dados referentes aos dentes doados em planilha especifica; auxiliam a equipe do BDH 
na separação de dentes necessários para pesquisas científicas fundamentadas em projetos de pesquisa devidamente 
aprovados pelo Comitê de Ética da UFPR. Tem-se também realizado atividades para aprimoramento do site do BDH-
UFPR, abordagem dos pacientes nas clínicas de cirurgia da UFPR e palestras para a comunidade, especialmente 
escolas envolvidas em projeto vinculado, orientando com relação a doação e correto armazenamento de dentes 
extraídos. Esforços tem sido dedicados a elaboração de documento de credenciamento/regulamentação do BDH de 
Odontologia da UFPR, com hospitais, unidades de saúde, escolas e outras Universidades. Além disso, idealizou-se 
com professores responsáveis documento de credenciamento/regulamentação do BDH junto a CONEP (Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa). No BDH-UFPR são armazenados dentes extraídos, baseados nas leis, resoluções 
e portarias dos aspectos éticos e legais para obtenção, doação e disponibilização. Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido e Assentimento são disponibilizados aos doadores para funcionalidade e aplicabilidade. Medidas 
são tomadas para assegurar a coleta, armazenamento e manutenção dos dentes no padrão adequado, bem como 
privacidade de dados associados, a partir de procedimentos operacionais padrão (POPs). A utilização dos dentes é 
essencial para treinamento das habilidades dos acadêmicos. A formalização da doação evita que haja uma compra 
ilegal para o desempenho das mesmas atividades. A participação do acadêmico em tais atividades visa fortalecer 
o conhecimento e divulgação de tais ações pelo BDH-UFPR. A interação com professores diante da atualização 
dos documentos inerentes a regulamentação do BDH-UFPR, amplia-se os conhecimentos na área e favorece que 
acadêmicos tragam suas ideias.
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Em resposta a altos níveis de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais o Movimento Abril Verde foi criado 
em 2014, no estado do Paraná, com objetivo de mobilizar a sociedade para a questão da segurança e saúde do 
trabalhador brasileiro. O mês de abril foi escolhido por englobar o Dia Mundial da Saúde, no dia 7, e o Dia 
Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, no dia 28. A atividade desenvolvida 
é avaliar a abrangência de ações de conscientização a respeito de acidentes de trabalho e saúde do trabalhador, 
vinculadas ao Movimento Abril Verde, pelos alunos do projeto de extensão “A Prevenção e Promoção da Saúde e 
Segurança do Trabalho, uma ação transformadora” da UFPR. Relato de experiência de atividade realizada pelos 
alunos da extensão no contexto do Abril Verde, associado a levantamentos das principais ações realizadas em 
âmbito nacional relacionadas ao Movimento Abril Verde e divulgadas em meios digitais. O Movimento Abril 
Verde tem crescido a cada ano, em 2018 esteve presente em todos os estados brasileiros, envolvendo ações do 
Ministério Público do Trabalho e outras instituições parceiras, com diversidade de atividades, como simpósios, 
exposições fotográficas, caminhadas, passeios ciclísticos, distribuição de panfletos, iluminação de prédios e 
monumentos com a cor verde, entre outras. A abordagem por meio das mídias sociais também teve destaque com 
divulgação de vídeos, spots de rádio e materiais de conscientização sobre prevenção de acidentes de trabalho. 
A mobilização do movimento envolveu tanto discussão e planejamento por parte de empresas, associações e 
órgãos de governo quanto abordagem direta aos trabalhadores. Em relação a atividades abordando diretamente o 
trabalhador, a presente experiência mostrou receptividade e interesse por parte dos trabalhadores e empresas para 
ações de conscientização sobre acidentes de trabalho e saúde ocupacional. A maior sensibilização da sociedade 
por meio de movimentos como o Abril Verde, estimula a conscientização, o debate e a criação de mais medidas 
de proteção e prevenção de acidentes de trabalho. As medidas protetivas, quando adotadas por trabalhadores e 
empresas a nível nacional, além de proteger o trabalhador de doenças, ferimentos, exposições de risco e mortes, 
também colabora para o progresso social e econômico do país.
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O presente projeto de extensão tem como objetivo principal integrar o ensino, a pesquisa e a extensão a partir da 
sociabilização do acadêmico de Odontologia no atendimento de pessoas com necessidades especiais de escolas de 
educação especial de Curitiba, promovendo ações odontológicas educativas, preventivas e de avaliações clínicas 
a uma população na grande maioria das vezes desassistida. Objetiva-se também avaliar a prevalência de sinais 
e sintomas de disfunção temporomandibular e índice CPOD. Para tanto, são idealizados materiais lúdicos com 
atividades ilustrativas que promovam saúde bucal, para serem aplicados na turmas das escolas especiais; realizam-
se palestras de orientação em saúde bucal, utilizando-se de criatividade e dinamismo para os alunos das escolas e 
funcionários; nas visitas semanais procede-se a anamnese (em que os pais/professores ou responsáveis responderão 
questionário pessoal), com termo de consentimento aos pais/responsáveis dos alunos; realiza-se orientação de 
escovação e prática de escovação supervisionada para os alunos e professores; é executado o preenchimento de 
uma ficha de acompanhamento durante as visitas e avaliações sendo comunicado a assistente social das escolas as 
urgências odontológicas dos alunos. No exame clínico, equipe de pesquisadores calibrados avaliam índice CPOD 
e aplicação de partes específicas do RDC/TMD para identificar disfunção temporomandibular, bruxismo e apneia, 
além da relação com fatores genéticos a partir da coleta de saliva destes pacientes. O projeto tem como foco a 
promoção e prevenção de saúde bucal, por meio de ações de diagnóstico de necessidades de tratamento, além de 
palestras, teatro de fantoches e ações de priorização para referência. Os acadêmicos participantes do projeto de 
extensão têm a possibilidade de participar do convívio multiprofissional muitas vezes escasso nas Universidades 
de Odontologia. Tal pluralidade pode contribuir para o ensino e reforço da relevância da extensão universitária, 
beneficiando todas as profissões pela troca contínua de experiências. Com este projeto é possível inferir que os 
pacientes com necessidades especiais são indivíduos que merecem uma atenção especial no que concerne seu 
estado clínico. O cirurgião-dentista, sendo, por atribuição primária, o promotor maior da saúde bucal precisa estar 
apto a acolher corretamente pacientes desse grupo.
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De acordo com a Lei nº 9434 de 1997, dentes humanos são considerados órgãos e, portanto, devem ser tratados, 
valorizados e ter a sua procedência conhecida, de modo a evitar o descarte inadequado e seu comércio ilegal. 
Neste contexto, o projeto de extensão “Captação, Limpeza e Armazenamento de Dentes Humanos”, vinculado 
ao Programa “Banco de Dentes Humanos da Universidade Federal do Paraná: educação em saúde”, tem por 
objetivo conscientizar, difundir e estimular a doação espontânea de dentes extraídos por indicação profissional, 
tanto nas Unidades de Saúde quanto no Curso de Odontologia da UFPR, bem como manter o adequado 
funcionamento interno do BDH-UFPR, suprindo a demanda para o ensino, a pesquisa e a extensão tanto da 
graduação quanto da pós-graduação. Desta forma, uma das atividades que os alunos participantes realizam são 
as campanhas educativas, distribuindo folders e informativos, de modo a conscientização sobre a doação dos 
dentes extraídos e sua importância cultural, bioética, social, legal e moral. Paralelamente, os dentes extraídos 
doados são registrados nos livros de entrada e planilhas do BDH-UFPR diferenciando-os em dentes rastreáveis 
e não rastreáveis. Os rastreáveis são obtidos nas diferentes clínicas de atendimento do Curso de Odontologia da 
UFPR e acondicionados em recipientes individuais, devidamente codificados para identificação do BDH-UFPR. 
Estes dentes ficam disponibilizados para a realização de pesquisas. Os dentes não rastreáveis são provenientes das 
demais doações como consultórios e clínicas odontológicas, unidades de saúde, outras escolas de odontologia e 
ficam disponíveis para o empréstimo para o ensino, a pesquisa e a extensão. Ao chegar ao BDH-UFPR todos os 
dentes passam por procedimentos de desinfecção e limpeza e então, os rastreáveis ficam em solução de cloramina 
a 0,5% e sob refrigeração. Já os não rastreáveis são esterilizados, classificados e armazenados no BDH-UFPR. 
Após a esterilização, os alunos extensionistas realizam a remoção de cálculo, cárie e restaurações e, na sequência, 
classificam os dentes de acordo com o grupo dentário.
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Estudos têm verificado aumento do consumo de produtos industrializados ricos em gordura saturada, açúcares e 
sódio com aumento da prevalência de sobrepeso/obesidade. As conseqüências são dislipidemias, hipertensão e 
diabetes e em longo prazo doenças renais, complicações do diabetes e doença cardiovascular, principal causa de 
morte no mundo. Devido à importância em informar jovens e adolescentes em relação aos cuidados da saúde e 
de que a prevenção é o melhor caminho, o objetivo do projeto é realizar exames laboratoriais e verificar hábitos 
alimentares, além da realização de palestras sobre os dados laboratoriais e nutricionais numa relação de troca para 
construção do conhecimento entre a UFPR e as Escolas participantes de Curitiba/Região. Metodologia: Os alunos 
realizam coletas de sangue, análise de dados nutricionais e exames laboratoriais (Perfil Lipídico e Glicemia). A 
interpretação dos resultados é realizada sob a orientação dos professores e os adolescentes recebem os laudos 
laboratoriais e nutricionais. As palestras são realizadas na forma de rodas de conversas sobre cuidados da saúde, 
interpretação dos exames, hábitos nutricionais e atividades avaliativas do projeto. Resultados: O projeto está na 
terceira edição (desde 2013), sendo que essa edição teve início em 2019 e até o momento, foram atendidos 73 
alunos da Escola Estadual Maria Balbina C.Dias com idades entre 13 e 16 anos, 64,8% do sexo feminino. Foram 
encontrados: pré-diabetes n=3, LDL>110mg/dl n=5, sobrepeso n=21, obesidade n=8, com consumo diário de 
verduras 26,8%, legumes 9,9%, frutas 16,9%, e consumo ≥5x semana refrigerante 21,1% e doce 26,8%, e referiram 
consumir salgadinhos tipo chips três ou mais vezes na semana 32,3%. A avaliação do projeto pelos adolescentes 
da Escola teve início e os dados serão ainda analisados. Conclusão: Considerando a Extensão uma interface entre 
a UFPR e a sociedade, e partindo do princípio que deve ser inseparável das atividades curriculares de graduação, 
os alunos da Farmácia e Nutrição vêm desenvolvendo atividades desde a identificação dos pacientes, coletas de 
sangue e de dados nutricionais, execução e interpretação dos resultados, além de intermediarem as conversas 
interativas com os adolescentes. O referido projeto visa despertar o interesse e alertar os adolescentes sobre a 
importância do tema, além de visar à inserção dos acadêmicos da UFPR com a população para o desenvolvimento 
das habilidades técnicas inerentes à profissão e ampliando a visão sobre a importância dos profissionais da saúde 
e seu impacto na sociedade.
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Este projeto de extensão, em seu quinto ano de funcionamento, foi elaborado por um coletivo de atores sociais, 
oriundos da academia e das comunidades, tendo como objetivo “Construir um espaço de discussão e ação 
permanente acerca dos aspectos científicos, tecnológicos, culturais e sociais que abarcam a produção e o consumo 
de alimentos agroecológicos, com vistas à promoção da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional”. As 
ações são norteadas pelos pressupostos da Educação Crítica e da Comunicação em Freire, tendo-se a intenção 
de identificar situações-limites na realidade, problematizando-as, de modo a promover a transformação social. O 
planejamento das atividades inicia-se a partir de rodas dialógicas, devolvendo, aos participantes, o protagonismo, 
a voz, a dignidade e a função como sujeitos da práxis. Nos últimos quatro anos, inúmeras ações foram realizadas, 
tendo como exemplo: leitura e discussão de textos sobre extensão universitária; rodas de debate; sessões de 
cine-debate com especialistas, incluindo membros de movimentos sociais; visitas de campo para investigação e 
desvelamento de situações-limites; assessoria técnica; elaboração conjunta de legislação estadual e; socialização 
dos saberes produzidos por meio de eventos científicos, defesa de trabalhos de conclusão de curso de graduação, 
residência e mestrado, publicação de artigos e, exposições fotográficas. Até o momento, foram acolhidas cerca 
de 700 pessoas, produzindo-se novos entendimentos sobre as temáticas trabalhadas - saúde, educação, extensão, 
alimentação saudável, agroecologia, sistema agroalimentar, segurança alimentar e nutricional, soberania 
alimentar. Neste último ano e, por conta de uma demanda latente, identificada no campo, optou-se por investigar a 
relação entre pessoas e o comer. A pesquisa “Entre afetos, memórias, histórias e comidas: a relação com o comer 
saudável”, aprovada no Comitê de Ética, visa identificar que memórias afetivas estão presentes na alimentação de 
estudantes de graduação e o quanto são afetadas pela determinação social. Pretende-se, a partir da compreensão 
da realidade, construir estratégias para um comer que dialogue com a promoção da saúde. Como produto fim desta 
articulação entre ensino-pesquisa-extensão, elaborar-se-á um livro com reflexões sobre os aspectos que afetam 
o comer, a exemplo do modelo biomédico, nutricionismo e, modos de produção de alimentos, bem como, com 
histórias narradas pelos participantes, na intenção de resgatar o comer em paz, o comer afetivo e, a nutrição do 
corpo, da mente, das emoções e da alma.
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A educação em saúde, como processo de construção de conhecimento, objetiva proporcionar a autonomia no 
indivíduo ou em uma população, o autocuidado e uma melhor comunicação com os profissionais de saúde. 
Sendo as crianças pais-dependentes para a manutenção da saúde, é importante que os cuidadores estejam bem 
informados a respeito dos cuidados em saúde de seus filhos. As crianças prematuras, por sua vez, apresentam 
estruturas e funcionamentos orgânicos precários, necessitando de auxílios para sua sobrevivência. Nesse sentido, a 
Odontologia desempenha um importante papel na saúde do prematuro pelas especificidades anátomo-fisiológicas 
do sistema estomatognático. O objetivo deste projeto é desenvolver ações educativas tendo como público-alvo 
pais e cuidadores de crianças entre 6 e 72 meses assistidas no ambulatório de prematuros do Hospital de Clínicas 
da UFPR. As ações são desenvolvidas através de rodas de conversas, folders e orientações individualizadas de 
acordo com as necessidades da criança. Com as crianças, são realizadas atividades lúdicas em sala de espera que 
também permitem a humanização do momento de espera ao atendimento médico e odontológico. Essas atividades 
incluem desenhos, quebra-cabeças e jogos educativos desenvolvidos pelos alunos vinculados ao projeto. Em 
consultório, as crianças são examinadas por pessoal treinado a fim de se verificar possíveis comorbidades na 
cavidade bucal como a cárie dentária e os defeitos de desenvolvimento de esmalte. Aquelas com necessidades 
odontológicas são encaminhadas à clínica de Odontopediatria da UFPR. Dados demográficos e socioeconômicos 
bem como informações sobre hábitos de saúde bucal e alimentares foram coletados através de um questionário. 
Até o momento, o projeto atingiu 101 pais/ cuidadores com média de idade de 31,72 (desvio padrão;DP=10,209). 
A maioria dos participantes era do sexo feminino (90,0%), mães das crianças (77,0%) e com ensino médio 
incompleto (87,1%). Um total de 49% dos participantes havia recebido orientações sobre a saúde bucal dos filhos. 
Praticamente todos os responsáveis (99%) foram orientados sobre algum hábito alimentar. No entanto, mais da 
metade das crianças (53,5%) já haviam tido o primeiro contato com o açúcar, em média aos 15,29 meses. As 
crianças eram em sua maioria do sexo masculino (56,4%), com média de idade de 33,45 meses (DP=43,056). O 
projeto pretende avaliar a eficácia das ações longitudinalmente por meio de pesquisas vinculadas a pós-graduação. 
Espera-se que as medidas educativas proporcionem o empoderamento e um maior cuidado em saúde em seus 
participantes.
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O projeto de extensão “SAMDOF - diagnóstico e tratamento multidisciplinar em Dor Orofacial e Distúrbios do 
Sono” - será desenvolvido através do atendimento clínico ambulatorial de pacientes da comunidade, promoverá 
palestras educativas e desenvolvimento de pesquisas. Atualmente o serviço absorve cerca de 400 ao ano, mas 
a demanda é muito maior do que isso. Portanto, o principal objetivo é disponibilizar atendimento de qualidade 
nas áreas de Dor Orofacial e Distúrbios do Sono, através de uma equipe multidisciplinar. As dores orofaciais 
possuem um caráter extremamente incapacitante com grande impacto na qualidade de vida dos indivíduos. O 
melhor acesso ao tratamento certamente refletirá positivamente na sociedade. Sendo assim, a implementação 
deste Projeto de Extensão visa beneficiar tanto a comunidade acadêmica e científica, aprimorando, integrando e 
aplicando os conhecimentos das diferentes áreas da saúde, como a população em geral, proporcionando diagnóstico 
e tratamento para as DOF e Distúrbios do sono. A concepção deste projeto veio de encontro com a necessidade 
de se difundir melhor a especialidade de DTM e Dor Orofacial dentro do curso de Odontologia da UFPR e na 
comunidade. Este projeto visa aprimorar e ampliar o trabalho desenvolvido no Serviço Ambulatorial em Dor 
Orofacial (SAMDOF), que até hoje tem ficado restrito aos atendimentos realizados pelo curso de Especialização 
em DTM e Dor Orofacial e pela Disciplina de DTM e Dor Orofacial do Curso de Odontologia da UFPR. O 
serviço apresenta uma grande demanda de pacientes que sofrem com dores de face e distúrbios do sono. Além 
disso, inúmeros acadêmicos e profissionais das mais variadas áreas da saúde buscam o SAMDOF com interesse 
em aprofundar os seus conhecimentos nesta área. O serviço ambulatorial da Disciplina de DTM e Dor Orofacial - 
SAMDOF, já é uma referência no estado do Paraná. Em média, o SAMDOF atende cerca de 400 pacientes ao ano. 
No entanto, a demanda é maior do que isso. Portanto, procura-se com esse projeto também melhorar a capacidade 
de absorção dos pacientes que procuram atendimento. As dores orofaciais possuem um caráter extremamente 
incapacitante com grande impacto na qualidade de vida dos indivíduos. O melhor acesso ao tratamento certamente 
refletirá positivamente na sociedade.
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O traumatismo dentário (TD) é uma situação de urgência prevalente nas escolas, porém o atendimento não é 
imediato. A falta de conhecimento dos professores, pedagogos e funcionários de como agir frente ao TD dificulta 
a avaliação e o tratamento, causando sequelas funcionais, psicológicas e socioeconômicas para a criança e o 
adolescente. O objetivo do projeto foi criar condições favoráveis para um melhor prognóstico de trauma dentário, 
pois a conduta imediata ao acidente influencia no prognóstico do dente envolvido. Atividades de atenção primária 
a saúde com ações educativas voltadas ao atendimento primário pós - trauma dentário e de saúde bucal foram 
desenvolvidas em três escolas estaduais de Curitiba. Assim, instruções de como atuar frente a uma emergência 
de TD foram abordadas esclarecendo a comunidade escolar de como agir imediatamente ao trauma dental. 
Outras atividades desenvolvidas na escola foram voltadas aos estudantes do ensino fundamental e médio que 
foram examinados e receberam instruções motivando o cuidado da saúde bucal. Duas equipes de acadêmicos 
da graduação e dois pós-graduandos da odontologia além dos professores envolvidos ficaram responsáveis pela 
atuação junto às escolas. O material didático para abordagem do trauma dental e da saúde bucal para as crianças 
e adolescentes foi elaborado pelas duas equipes. Visitas foram realizadas conforme a disponibilidade de horário 
visando não atrapalhar as atividades escolares. Já a abordagem do trauma dentário para educadores e funcionários 
foi desenvolvida pelos mestrandos e professores por meio da aplicação de um questionário e exposição de palestra 
sobre o trauma dental. Um total de 700 estudantes entre 10 e 18 anos foram avaliados e 30% sofreram traumatismo 
dentário; 120 professores/funcionários receberam informações sobre TD. Nos dois anos do projeto identificamos 
que os professores não se sentem capaz de intervir em casos de trauma dental nas escolas, porém foi perceptível 
que o conhecimento adquirido os transformou em multiplicadores, levando a aprendizagem extramuros. O 
projeto permitiu aos alunos de graduação desenvolver habilidades, ministrando palestras educacionais e atuando 
como agentes na área da saúde. Houve um incentivo na produção de material didático de apoio, apresentação de 
trabalhos científicos e apresentação em eventos científicos. Além disso, os alunos de mestrado puderam colocar 
em prática as habilidades técnicas e de comunicação com a comunidade escolar. Dessa forma foi atendido o 
princípio indissociável de ensino-pesquisa-extensão.
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Tem-se por objetivo descrever o Workshop Faísca de Idéias como parte do desenvolvimento do Projeto de 
Extensão Corrente de Humanização e Acolhimento Mútuo entre Acadêmicos (CHAMA). Essa ação teve como 
finalidade promover reflexões entre acadêmicos e colaboradores do CHAMA, para construir ações colaborativas, 
participativas e significativas que busquem promover a prática da felicidade e melhorar a qualidade de vida 
acadêmica. A promoção das ações do projeto foi construída com base no Design Thinking, que busca promover 
a resolução dos problemas de forma criativa, para atender as necessidades de um grupo específico. Os princípios 
do Design Thinking são a colaboração participativa entre os membros, a empatia e a elaboração de protótipos que 
sejam praticáveis, viáveis e que sejam desejados pelo grupo de interesse que o projeto aborda. Neste Workshop 
buscaram-se estratégias para se atingir a felicidade no ambiente acadêmico. Foram realizados cinco encontros com 
nove participantes, nos quais foi apresentada fundamentação teórica sobre o conceito de felicidade e como alcançá-
la. Foram identificadas por meio de entrevistas com estudantes as principais fragilidades vividas no ambiente 
acadêmico e que influenciam no rendimento e no potencial de felicidade neste ambiente. Ao final do Workshop 
foram elencadas seis ações colaborativas capazes de promover a qualidade de vida acadêmica e que compuseram 
os planos de trabalho individuais do projeto CHAMA. As ações colaborativas criadas foram: CHAMA para Yoga, 
CHAMA para dançar; CHAMA para o acolhimento; CHAMA Gourmet; CHAMA para horta e CHAMA para 
praça. Essas ações estão sendo implementadas no decorrer do ano de 2019 pelos mediadores e colaboradores do 
Projeto de Extensão CHAMA, que incluem discentes dos cursos de enfermagem e psicologia, além de servidores 
da Universidade Federal do Paraná. Conclui-se que o Design Thinking contribuiu significativamente para a 
construção coletiva de ações colaborativas voltadas para a promoção da qualidade de vida e felicidade no ambiente 
acadêmico.
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As condições socioeconômicas e de saneamento básico de uma determinada região podem ter grande influência 
na ocorrência de anemias carenciais e doenças parasitárias, principalmente em grupos vulneráveis, como crianças. 
A realização de exames laboratoriais para avaliar a incidência desses quadros em escolas públicas permite o 
mapeamento das comunidades mais atingidas e o desenvolvimento de ações e medidas de orientação junto à 
população. Assim, o projeto “Incidência de anemias e parasitoses em crianças com idade escolar da região 
metropolitana de Curitiba” tem por objetivo avaliar aspectos da saúde de estudantes de escolas municipais por 
meio de exames hematológicos e parasitológicos, possibilitando o planejamento de ações específicas que atendam 
às demandas da comunidade. Ainda, a participação no projeto permite ao estudante de graduação maior contato 
com a população, além de vivenciar aspectos práticos da rotina em um laboratório de análises clínicas. O projeto 
conta, atualmente, com a participação de seis docentes, 11 estudantes do curso de Farmácia e uma estudante do 
curso de Biomedicina. Em 2018, foram atendidas 72 crianças matriculadas na Escola Municipal Jardim Guarujá, 
no município de Colombo, sendo realizadas 37 avaliações hematológicas e 35 parasitológicas. Sete crianças 
apresentaram eosinofilia no hemograma e uma criança apresentou cistos de G. lamblia no exame parasitológico. 
Nenhuma das crianças apresentou anemia. Os resultados obtidos levaram à realização de uma atividade educativa 
com as crianças e os educadores sobre ações a serem tomadas na prevenção de anemias e parasitoses. Atualmente, 
o projeto está atendendo crianças matriculadas na Escola Municipal Barão de Mauá, também localizada no 
município de Colombo. Além de transmitir informações a crianças e responsáveis sobre nutrição, condições 
sanitárias e hábitos de higiene, o projeto conscientiza os estudantes de graduação sobre seu papel como agente 
promotor da saúde, contribuindo para uma formação mais humanista no âmbito profissional.
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Desde a elaboração da Constituição de 1988, os direitos dos cidadãos brasileiros estão legalmente resguardados, 
porém as dificuldades enfrentadas por segmentos populacionais, como no caso das pessoas com deficiência 
(PCD) para obter e permanecer no emprego, são recorrentes. Nessa perspectiva, para reverter esse quadro 
o país implementou política afirmativa para garantir a participação na produção e consumo de bens e valores 
sociais. Desde a regulamentação de sua vigência pelo Decreto no 3.298/99, a Lei de Cotas (Lei no 8.213/91) 
fixa percentual de vagas em empresas do setor privado que devem ser preenchidas por PCD. Nesse cenário, o 
Complexo de Hospitais Vita, parceiro desse projeto, possui 36 pessoas com deficiência trabalhando em suas 
unidades. O objetivo geral desse projeto é estudar a inclusão e a permanência de PCD no trabalho. Especificamente 
pretende-se caracterizar a população de PCD que trabalham nas unidades do Hospital Vita Batel e do Hospital 
Vita Curitiba, estudar os postos e atividades de trabalho ocupados por essas pessoas, caracterizar atividades de 
trabalho potenciais para inclusão de PCD nos hospitais Vita, orientar novas contratações e acompanhar as pessoas 
com deficiência já inseridas nos processos e relações de trabalho. Para tanto, será utilizado o ‘modelo de inclusão 
baseado na atividade’’ que se utiliza de um conjunto de métodos e técnicas, fundamentado nos conhecimentos da 
Análise Ergonômica do trabalho e da Classificação Internacional de Funcionalidade. Dessa forma, pretende-se 
contribuir para a permanência dessas pessoas no trabalho, auxiliando as PCD participantes do projeto na melhoria 
de suas atividades de trabalho, na inclusão em atividades de trabalho adequadas de novas PCD nos hospitais, bem 
como, produzindo conhecimento sobre o processo de inclusão e permanência dessas pessoas no trabalho. Assim, 
a participação da comunidade acadêmica junto às PCD e nos seus contextos de trabalho, especialmente no que diz 
respeito à reconstrução de conceitos e reconhecimento das diferenças e da diversidade, possibilita a ampliação dos 
horizontes e a compreensão, em amplo espectro, do conceito de inclusão social.
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A convivência entre humanos e animais domésticos trouxe uma série de questões no âmbito da saúde pública, como 
a vigilância epidemiológica de zoonoses e o manejo populacional desses animais. Antigamente as estratégias de 
controle populacional baseavam-se no extermínio de cães, porém sabe-se atualmente que esse método é ineficaz 
devido à alta taxa de reposição populacional e a não alteração da capacidade suporte do ambiente. Nesse contexto, 
quatro pilares principais são propostos para o controle populacional de cães e gatos: 1) Educação em guarda 
responsável, 2) Esterilização dos animais, 3) Combate ao comércio ilegal e abandono, 4) Promoção da adoção de 
animais castrados. Esse projeto tem por objetivo apoiar e auxiliar os municípios na implantação de atividades de 
educação em saúde voltadas para a guarda responsável, bem-estar animal e controle de zoonoses, que constitui 
a base de um programa de manejo populacional de animais. As atividades foram iniciadas em novembro de 
2017 e consistem na participação de ações desenvolvidas pelo grupo parceiro externo à UFPR, no caso a Rede 
de Proteção Animal da Prefeitura Municipal de Curitiba. As atividades contemplam o atendimento de tutorese 
seus animais cadastrados junto ao Programa Municipal de Castração de Cães e Gatos, juntamente com a equipe 
técnica do serviço, por meio de orientações quanto a importância da castração, cuidados pós-cirúrgicos, cuidados 
básicos a saúde animal, questões de bem-estar animal e conceitos de zoonoses, os quais são trabalhados de forma 
interativa e individual pelos alunos. Outras atividades são desenvolvidas nas Ações Clínicas, visando melhorar o 
estado de saúde do animal que será submetido à cirurgia de castração, na qual os alunos participam diretamente 
na seleção das áreas, auxílio no atendimento clínico e vacinação dos animais, preenchimento de cadastros e 
na prestação de informações. Em 2018, 12.689 animais foram castrados e 3.854 animais atendidos nas ações 
clínicas. Desta forma, cerca de 16.543 tutores foram sensibilizados quanto a guarda responsável, bem-estar animal 
e prevenção de zoonoses. Até o momento, o Projeto tem atendido às expectativas no que se refere ao alcance dos 
objetivos propostos, bem como no atendimento dos princípios da extensão universitária, uma vez que atua de 
forma transformadora na formação do aluno com impacto direto na sociedade, estabelecendo novas práticas e 
saberes e integrando conhecimentos por meio do diálogo com a equipe da Prefeitura e os munícipes.
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A radiografia panorâmica permite uma visão global de todas as estruturas que compõe o complexo maxilomandibular, 
ou seja, dentes, tecido ósseo de suporte e estruturas anatômicas adjacentes, com uma única exposição. No Centro 
Radiológico de Odontologia da UFPR são produzidos exames radiográficos de forma gratuita à comunidade, que 
são utilizados dentro e fora da Universidade, como exame complementar no diagnóstico de diversas alterações 
e patologias. O projeto de extensão tem como objetivo a confecção de laudos dessas radiografias panorâmicas. 
Para tanto, as imagens são encaminhadas pelo serviço de radiologia para o e-mail do projeto, que todos os alunos 
participantes possuem acesso. Uma ficha de laudo e um guia de como preenche-lo foram disponibilizados pela 
coordenadora do projeto a fim de facilitar a execução dos mesmos, para os alunos tirarem eventuais dúvidas. A 
radiografia é selecionada de modo aleatório desse banco de dados, analisada cuidadosamente e todas as informações 
pertinentes são passadas para o modelo de laudo e salvo em Documento de Word. Os laudos produzidos pelos 
alunos são enviados para um e-mail, onde os professores orientadores corrigem de acordo com as imagens de 
cada caso. Após a correção, o professor orientador assina e reenvia o laudo para a disciplina solicitante e para 
o aluno que confeccionou, a fim de rever suas dúvidas e erros. Uma vez por semana, o grupo se reune para 
esclarecimento das dúvidas e apresentação de casos interessantes. No ano de 2018, ano em que se iniciou o 
projeto, foram emitidos 443. Participaram do projeto: 3 professores orientadores da UFPR; 3 alunos do Mestrado 
em Odontologia; 2 alunos de especialização de Radiologia e Imaginologia; e 10 alunos de graduação. Já no ano de 
2019, entre o mês de março a maio, foram produzidos 41 laudos, por 7 alunos integrantes. Faz parte da confecção 
do laudo, a análise de achados radiográficos que contribuem para diversas áreas da odontologia, analisando toda a 
estrutura dental, materiais odontológicos, ossos faciais, seios maxilares, articulação temporomandibular, tecidos 
moles, vias aéreas e todas as outras estruturas anatômicas visíveis no exame panorâmico. O laudo e a imagem 
complementam o exame clínico, contribuindo assim para o diagnóstico e plano de tratamento do paciente, que é 
diretamente beneficiado. Alunos e professores que recebem os laudos ganham praticidade no dia-a-dia clínico com 
essa visão mais detalhada da radiografia. O projeto contribui também para produção cientifica da Universidade, 
pois os laudos são bases para pesquisas de estudos na área.
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A oncologia é uma especialidade médica complexa. Novas descobertas são feitas a cada dia, sendo que acompanhar 
tais avanços é um desafio a médicos e acadêmicos. Ao lado disso há uma necessidade de desmistificar o paciente 
oncológico, visto muitas vezes como alguém “à beira da morte” ou em profundo sofrimento. A Liga Acadêmica 
de Oncologia Clínica da UFPR visa fomentar debates com estas questões, além de estimular os estudantes acerca 
da atualização em novos conhecimentos dentro da área da Oncologia. Ademais, a Oncologia Clínica não é uma 
disciplina isolada dentro da grade curricular do curso de medicina da UFPR, sendo que ter um espaço próprio para 
a discussão da oncologia na UFPR é uma carência dos estudantes. Além disso, o contato com o paciente fora do 
ambiente hospitalar e de forma interdisciplinar é essencial a formação humana e cidadã do acadêmico, ao passo 
que o contato com a comunidade em ações de promoção à saúde, reconhecendo suas carências, é primordial. 
As atividades de ensino se concentraram em aulas teóricas ministradas por professores da UFPR, médicos e 
residentes do Complexo Hospital de Clínicas e médicos convidados acerca dos temas de oncologia. Somado a isso, 
os participantes acompanharam o serviço de oncologia do Complexo Hospital de Clínicas da UFPR, unindo teoria 
e prática. Em relação à pesquisa, estão sendo elaborados dois relatos de caso e uma série de casos a fim de alertar 
a comunidade científica sobre apresentações raras das doenças. Ações de extensão em contato com a comunidade 
contemplaram palestras na Escola Municipal Dario Persiano de Castro Vellozo sobre os temas “tabagismo e 
câncer”, “alimentação e câncer” e “sedentarismo e câncer”, bem como o acompanhamento das atividades da 
Associação das Amigas da Mama. Na Associação, os acadêmicos foram convidados a conhecer tudo que ela 
realiza aos pacientes oncológicos, como assistência psicológica e legal, produção de próteses externas e perucas, 
além de atividades de artesanato, coral e balé, mas, principalmente, o acolhimento às pacientes com câncer de 
mama. Desta forma os acadêmicos tiveram contato interdisciplinar com a oncologia, conhecendo toda uma rede 
de apoio ao paciente. Como abertura do projeto, foi realizado um curso teórico aberto a todos os estudantes de 
medicina de Curitiba no dia 31/07 e 01/08/2018 com temas básicos de oncologia e ao final foi aplicada uma prova 
de seleção para os estudantes que desejassem participar do presente projeto de extensão.
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O presente projeto de extensão surgiu a partir de demanda por atuação extensionistas de um projeto de pesquisa 
intitulado: “condições higiênico-sanitárias em food trucks e sua relação com a caracterização e conhecimento 
dos atores envolvidos na manipulação e comercialização de alimentos” e propõe parceira com a Associação 
Paranaense de food trucks (APFT) para a construção das ações extesionistas. O projeto tem por objetivo auxiliar os 
food trucks e food bikes de Curitiba, Paraná na melhoria dos requisitos de Boas Práticas e contribuir na formação 
dos estudantes, visando fortalecer a experiência discente em termos teóricos, metodológicos e de participação 
cidadã, bem como a participação dos alunos em eventos científicos e elaboração de periódicos para divulgar os 
resultados obtidos. Para avaliar o andamento do projeto são realizadas reuniões periódicas. As atividades são 
realizadas com food trucks e food bikes que participaram de eventos gastronômicos privados de rua na cidade de 
Curitiba, Paraná, no período de maio de 2017 a maio de 2019. Todas as etapas foram realizadas pelos discentes 
do Curso de Nutrição da UFPR, com auxílio da coordenadora e vice-coordenadora do projeto. Primeiramente, 
os alunos aplicam uma lista de avaliação de Boas Práticas para avaliar as irregularidades de higiene em cada 
estabelecimento, após foram elaborados planos de ação com as inadequações observadas, os quais foram entregues 
aos responsáveis. Posteriormente, os alunos realizam visitas frequentes nos locais, para acompanhamento e 
auxílio das melhorias necessárias, com intuito de promover maior impacto e transformação dos locais em relação 
a segurança dos alimentos. Além disso, foram realizadas capacitações sobre os requisitos de Boas Práticas, e 
elaboração de Manual de Boas Práticas e Procedimentos Operacionais Padronizados específico para o segmento. 
Este projeto de extensão visa proporcionar o impacto e transformação dos food trucks e food bikes em relação 
a segurança dos alimentos, estabelecendo a relação entre a UFPR com o segmento de comida de rua, para uma 
atuação transformadora, voltada prioritariamente à formação acadêmica e a necessidade de conhecimento e 
estabelecimento de procedimentos e critérios relacionados às condições higiênico-sanitárias nesse segmento, que 
proporcione a manipulação e comercialização de alimentos seguros, que não coloquem em risco na saúde da 
população. Até o momento, já foram avaliados 135 food trucks e food bikes e realizados quatro cursos de Boas 
Práticas com a participação de 73 manipuladores dos estabelecimentos.
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O Projeto Boca Aberta I do Curso de Odontologia da UFPR desenvolveu atividades de atenção primária à saúde 
com ações voltadas a melhoria da condição bucal de pacientes hospitalizados para tratamento para as complicações 
de doenças infectocontagiosas (tuberculose, AIDS, Sífilis, toxoplasmose, pneumonia, etc.) e de transtornos 
psiquiátricos dentro de hospitais da cidade de Curitiba e região metropolitana. Este tipo de paciente apresenta um 
risco elevado ao desenvolvimento de doenças bucais, tais como: cárie, doenças das gengivas, infecções oportunistas, 
lesões cancerizáveis e o câncer bucal. Atualmente, as ações desenvolvidas pelos docentes e alunos envolvidos no 
projeto acontecem em quatro hospitais: Hospital Oswaldo Cruz (Curitiba/PR), Hospital Espírita de Psiquiatria Bom 
Retiro (Curitiba/PR), Hospital de Neuropsiquiatria San Julian (Piraquara/PR) e Instituto de Pesquisa e Tratamento 
do Alcoolismo (Campo Largo/PR). As seguintes ações vêm sendo desenvolvidas: Orientação de higiene bucal, 
palestras educativas à população alvo, realização de exame clínico intrabucal, execução de biopsia em lesões 
bucais, tratamento das lesões das estruturas bucais e peribucais, exodontias e encaminhamento dos pacientes 
que necessitam de tratamento odontológico especializado. Este projeto cria condições favoráveis à melhoria da 
saúde bucal e da qualidade de vida de pacientes hospitalizados ou em tratamento ambulatorial. Neste contexto, 
os pacientes são estimulados a procurar por tratamento odontológico na clínica do Curso de Odontologia da 
UFPR. Por outro lado, permite aos alunos da graduação e da pós-graduação em Odontologia da UFPR envolvidos 
atuarem nas equipes multidisciplinares dos hospitais e a experiência no atendimento de pacientes sistemicamente 
comprometidos. Além disso, há um incentivo na realização de trabalhos de pesquisas visando a publicação de 
artigos, a apresentação em eventos científicos e a confecção de dissertações e trabalhos de conclusão de curso.
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Introdução: A atual política nacional de Saúde Mental estabelece diretrizes para a sistematização de práticas que 
proporcionem o enfrentamento de situações cotidianas de sofrimento por meio da inclusão social pelo trabalho, 
lazer, cultura, esporte, moradia, etc. Objetivo: Neste sentido, o presente programa dedica esforços para proporcionar, 
por meio de seus dois projetos, possibilidades de construção de conhecimento e apoio para o cuidado em liberdade 
na Saúde Mental. Metodologia: O projeto “Acompanhamento Terapêutico - suporte para inclusão e (re)construção 
do cotidiano em saúde mental” organiza semanalmente intervenções por meio da estratégia do acompanhamento 
terapêutico junto a pessoas moradoras de um Serviço Residencial Terapêutico de Curitiba. Por sua vez, o projeto 
“Centro de Convivência: cidadania e geração de renda” promove semanalmente ações para fortalecer a cidadania 
e o controle social no campo da Saúde Mental, assim como a inclusão social pelo trabalho, com base na Economia 
Solidária. As ações extensionistas compreendem: ampliação das parcerias territoriais de modo a possibilitar 
estratégias de inclusão social; promoção e apoio a grupos e empreendimentos voltados à geração de trabalho 
e renda, tendo como base os princípios da Economia Solidária; oferta de acompanhamento terapêutico para 
instituições parceiras; mobilização de redes locorregionais que promovam a defesa de direitos humanos e o controle 
social das políticas públicas. Resultados: O programa vem organizando parcerias com diferentes instituições da 
rede pública e filantrópica, voltadas à construção do cuidado em liberdade na Saúde Mental, as quais culminaram 
em seu último ano de execução: no encaminhamento de 3 projetos a editais de fomento e 2 projetos para captação 
de recursos por emenda parlamentar; na realização semanal de acompanhamentos terapêuticos; na realização 
de 4 cursos e 2 eventos científicos e 7 feiras de Economia Solidária; na publicação de 13 resumos em anais de 
Eventos Científicos; na produção de 7 capítulos de livros e 4 artigos; no envolvimento de 9 disciplinas nas ações 
do projeto; na composição e manutenção da Rede de Saúde Mental e Economia Solidária de Curitiba e região 
metropolitana (LIBERSOL) e no apoio a cerca de 30 empreendimentos solidários. Conclusão: O Programa vem 
possibilitando o fortalecimento de possibilidades de cuidado comunitário e em liberdade na Saúde Mental, assim 
como a triangulação de ações de ensino, pesquisa e extensão universitárias, de maneira a proporcionar formação 
estudantil de qualidade, assim como inclusão e impacto sociais.
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Introdução: Com o movimento da Reforma Psiquiátrica Brasileira, iniciado na década de 1970, diversas críticas 
contra o modelo manicomial proporcionaram um campo reflexivo que favoreceu a formulação de novas diretrizes 
para as políticas públicas de Saúde Mental. A proposta de cuidado comunitário vem construindo terreno fértil para 
a consolidação de dispositivos diversos de atendimento, sendo um deles o Acompanhamento Terapêutico (AT). 
O AT, enquanto dispositivo de cuidado, destina-se a compor ações singulares, voltadas às demandas de saúde de 
pessoas com transtorno mental. O AT é realizado diretamente no espaço cotidiano do acompanhado e tem como 
premissa prover atenção singular aos sujeitos de maneira a destinar esforços para a composição do seu cotidiano e 
a favorecer o elo destes indivíduos a pontos de cultura, lazer, cidadania, religiosidade, entre outros, de acordo com 
sua demanda e interesse. Objetivos: O projeto “Acompanhamento Terapêutico em Saúde Mental – suporte para 
inclusão e (re)construção do cotidiano” visa proporcionar, semanalmente, a realização de AT junto a indivíduos 
com transtorno mental em diferentes instituições, como modo de expandir as intervenções e fomentar o trabalho 
territorial. Metodologia: As ações do AT junto ao projeto são desenvolvidas semanalmente e, atualmente, estão 
direcionadas a um Serviço Residencial Terapêutico (SRT), ponto que recebe pessoas com transtornos mentais após 
internamentos de longa duração em hospitais psiquiátricos. As ações encontram, ainda, apoio junto a docentes 
e profissionais vinculados ao projeto e SRT. Resultados: Neste panorama, o projeto vem se aprofundando na 
composição: de estratégias de vinculação dos ATs com seu público alvo; de possibilidades concretas de inclusão 
comunitária a partir de demandas próprias dos moradores dos SRT; de trabalho singularizado, organizado a partir 
da análise propositiva das potencialidades e dificuldades enfrentadas por cada usuário atendido e sua comunidade; 
da análise crítica das dissidências entre as previsões das políticas públicas e da pragmática voltada à população da 
Saúde Mental. Enquanto frutos acadêmicos, o projeto promoveu em seu último ano: a apresentação de 3 trabalhos 
em eventos científicos; a produção 3 artigos científicos; a aproximação de estudantes de 4 disciplinas das ações 
do projeto, fortalecendo a triangulação ensino-pesquisa-extensão. Conclusão: As ações descritas vêm anunciando 
cotidianamente sua relevância no desenvolvimento de intervenções criativas, direcionadas para garantir a inclusão 
social de indivíduos com transtornos mentais.
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Introdução: A atual política pública de Saúde Mental prevê, enquanto diretrizes-guia, a necessidade de 
intervenções que promovam a vida humana e a participação social, assim como possibilidades de inclusão pelo 
trabalho. Objetivos: O projeto em tela propõe ações que promovam a participação comunitária, o controle social 
e a inclusão social pelo trabalho, com base na Economia Solidária. Metodologia: Enquanto estrutura de suas 
práticas, o projeto promove: 1) Apoio semanal a grupos de Geração de Trabalho e Renda, com base na Economia 
Solidária. Nesta vertente, são estabelecidas estratégias de diferentes naturezas que proporcionem a organização 
e suporte a grupos de geração de trabalho e renda; 2) Realização de feiras de Economia Solidária, voltadas a 
proporcionar possibilidades de geração de trabalho e renda; 3) Criação e manutenção de redes locorregionais de 
Economia Solidária e Saúde Mental. Por meio desta estratégia, empreendimentos e instituições diversas encontram 
apoio mútuo para mobilizar ações de controle social das políticas públicas e ações que promovam a Economia 
Solidária e o cuidado em liberdade. Resultados: Enquanto resultados, o projeto em seu último ano de execução: 
1) Inaugurou a Rede de Saúde Mental e Economia Solidária de Curitiba e Região Metropolitana (LIBERSOL) e 
promove ações para manutenção da Rede, as quais contam com: elaboração de projetos; elaboração de dossiês e 
cobranças encaminhadas ao Ministério Público, vereadores e deputados; mobilizações de parcerias com o poder 
executivo; e apoio a cerca de 30 empreendimentos solidários; 2) Mobilizou apoio a associações voltadas aos 
direitos humanos, edificando novo corpo diretor e construção de redes sociais e projetos de captação de recursos; 
3) encaminhou 3 projetos a editais de fomento e 2 projetos para captação de recursos por emenda parlamentar; 4) 
Promoveu 4 cursos, 2 eventos científicos e 7 feiras de Economia Solidária; 5) Publicou 10 resumos em anais de 
Eventos Científicos; 6) Produziu 7 capítulos de livros e 2 artigos; 7) Possibilitou o envolvimento de 9 disciplinas 
nas ações do projeto. Conclusão: As ações vêm afirmando contribuição ímpar para a promoção da inclusão social 
de usuários com transtorno mental, possibilitando formas diversas de mobilização popular para o controle social 
das políticas públicas e a construção concreta de possibilidades de geração de trabalho e renda. Ainda, o projeto 
vem construindo estratégias de fortalecimento da triangulação entre ensino, pesquisa e extensão de maneira a 
promover formação estudantil de qualidade e socialmente engajada.
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AÇÕES EDUCATIVAS NA PREVENÇÃO DE AGRAVOS À 
SAÚDE: INTEGRANDO A ACADEMIA À COMUNIDADE.
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INTRODUÇÃO: As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) compõem um grupo de doenças cuja origem 
é multifatorial e que se desenvolve no transcorrer da vida. As principais DCNTs são as doenças cardiovasculares, 
respiratórias crônicas, diabetes mellitus, e neoplasias e tem como principais fatores de risco o tabagismo, a 
atividade física insuficiente, alimentação incorreta e uso nocivo do álcool. Representa uma preocupação para 
os profissionais de saúde, à medida que as ações para a prevenção dos agravos e postergação das complicações 
podem ser feitas com atividade que não demandam muita tecnologia, como as Oficinas Educativas e as Consultas 
de Enfermagem. Ambas as atividades estão contempladas no projeto de extensão universitária intitulado “Ações 
educativas na prevenção de agravos à saúde: Integrando a academia à comunidade”. OBJETIVO: Integrar a 
academia à comunidade, por meio de ações educativas e assistenciais e proporcionar aos participantes a vivência 
do processo de trabalho do enfermeiro. METODOLOGIA: O público alvo do projeto é a comunidade em geral 
e acadêmica do Campus Botânico. Compõem as atividades: Reuniões de equipes e outros participantes, a fim 
de criar um cronograma de atividades; Estudo das temáticas; Definição das estratégias utilizadas/ Planejamento 
das atividades; Elaboração de material educativo; Convite à população, aos acadêmicos e funcionários do 
Campus Botânico; Realização de oficinas e consultas de enfermagem e Avaliação das atividades. As consultas de 
enfermagem são realizadas no centro de cuidados localizada no bloco didático II no campus botânico e a primeira 
oficina educativa realizada na Unidade de Saúde Menonitas. RESULTADOS: Até o momento, foram realizadas 
oito dias de consulta e uma oficina educativa, além do preparo de material de divulgação do projeto (folder e 
cartaz), e divulgação das atividades em mídias sociais. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O desenvolvimento deste 
projeto contribuirá para a atuação dos discentes na prevenção de DCNTs e promoção da saúde a comunidade, 
bem como possibilitará a comunicação com o público externo. Essas ações incentivam a prática acadêmica na 
contribuição para o desenvolvimento da consciência social, política e ética, além de apoiar a integração do ensino 
e da pesquisa.
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Com base no contexto atual trabalhista, o índice de funcionários que recebem benefícios previdenciários podem 
sofrer com as transformações apresentadas pelo cenário sócio-político. Porém, apesar dessas possibilidades de 
vida, atualmente ainda se percebe uma situação de sofrimento no ambiente laboral. Este projeto de extensão tem 
como objetivo possibilitar o retorno ao trabalho dos funcionários afastados e aposentados por invalidez do Grupo 
Hospitalar Vita. O estudo é de caráter quali-quantitativo, pesquisa documental retrospectiva, divulgação do projeto 
na instituição e planejamento das oficinas, análise das potencialidades do trabalhadores pautada na Classificação 
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Os resultados parciais obtidos até o momento foram a 
aproximação com o campo de estudo, com a equipe de recursos humanos e de saúde do hospital, que permitiu o 
contato com os prontuários, do qual realizou o delineamento do perfil dos afastados de ambas as sedes com base 
no último mês, tendo como total 1126 colaboradores considerando as duas sedes em relação a 41 afastados e 16 
aposentados por invalidez. Os aposentados por invalidez que totalizam 11 mulheres e 5 homens, com idade 30 a 
60 anos ou mais, em que 81,25% estavam aposentados com tempo superior a 5 anos, tiveram acometimento de 8 
colaboradores diagnosticados com CID relacionado a transtornos mentais e comportamentais (F00-F99) e 62,5% 
atuavam na área da enfermagem. Os afastados foram 34 mulheres e 7 homens, com idade entre 20 a 60 anos ou 
mais, em que 48,8% estavam afastados com tempo inferior a 1 ano, tiveram acometimento de 11 colaboradores 
diagnosticados com CID relacionado a transtornos mentais e comportamentais (F00-F99) e 11 diagnosticados 
com CID de doenças do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo (M00-M99) e 63,4% atuavam na área da 
enfermagem. Foi realizado o contato com os trabalhadores e divulgação do projeto ao público alvo e a realização 
do planejamento das oficinas que irão contemplar as demandas identificadas.
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A produção de alimentos tem, ao longo das décadas, se distanciado do cotidiano alimentar em diferentes dimensões 
e nas mais distintas sociedades. A agroecologia – como ciência, prática e movimento - vem repercutindo de 
forma crescente nas diversas áreas do conhecimento garantindo assim ações concretas (de ensino, pesquisa e 
extensão) que possibilita o ato de se alimentar e alimentar aos demais. Na agroecologia, compreende-se que 
não basta, simplesmente, produzir por produzir alimentos, mas sim, que esta produção (e consequentemente 
o seu consumo) deve considerar os aspectos de saúde, não somente das pessoas, como também do ambiente. 
Partindo deste pressuposto, este projeto pretende disseminar e fortalecer ações que promovam (e/ou fortaleçam) 
a produção de alimentos agroecológicos possibilitando assim problematizar as repercussões para o consumo e, 
por conseguinte, analisar criticamente que o ato de alimentar e nutrir as pessoas, deve considerar o cuidado para 
com a saúde das pessoas e do ambiente de forma mais holística promovendo assim um outro ver-fazer-sentir-
ser na relação sociedade-natureza. O Projeto de Extensão – “aliMENTE-SE” materializará ações específicas 
de extensão que fortalecerá processos coletivos na construção do conhecimento sob a perspectiva do “diálogo 
de saberes”, nos quais famílias agricultoras agroecológicas, docentes, discentes, comunidade universitária e 
externa a ela serão envolvidas de forma integral e ativa. A situação alimentar e nutricional da população – não 
apenas no Brasil - sugere uma análise reducionista dos problemas da má nutrição característicos do atual perfil 
epidemiológico e nutricional. Esta assertiva vale-se da constatação de que tais explicações responsabiliza, única 
e exclusivamente, o indivíduo, pelas suas “más escolhas” alimentares. Enquanto as análises mais complexas que 
contestam o atual sistema de produção e consumo de alimentos, ou mesmo as políticas que o fortalecem e o 
reproduzem, permanecem à margem da discussão. Na contramão deste processo destrutivo da saúde (humana 
e ambiental) pode-se dizer que temos em curso várias ações, que vem alterando a trajetória hegemônica deste 
sistema agroalimentar convencional. Em outras palavras, trata-se da emergência de um novo projeto – a saber a 
Agroecologia -, que por sua vez, rompe com os paradigmas do desenvolvimento clássico (ultra-tecnificado, no qual 
a natureza é vista exclusivamente como “fonte de recursos”).
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INTRODUÇÃO: As ligas acadêmicas são entidades que proporcionam transformação social, aplicação de 
conhecimentos teórico-práticos, ampliação do senso crítico e raciocínio científico. As Práticas Integrativas e 
complementares em saúde (PICS) são formas de cuidado que estimulam mecanismos naturais na prevenção, 
promoção e recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras, sendo 29 ofertadas pelo SUS 
atualmente. A Liga Acadêmica de Práticas Integrativas em Saúde (LAPIS) surgiu em 2018 da necessidade de 
alunos e profissionais aprofundar o estudo sobre o tema e promover saúde. OBJETIVOS: Apresentar a Liga 
Acadêmica, suas atividades e conquistas até o momento. MÉTODOS: A metodologia escolhida foi o relato de 
caso baseado em uma observação participante, com diário de campo e fotos coletadas. RESULTADOS: A LAPIS 
possui ações de ensino, pesquisa e extensão, e tem a missão de semear ideias e ações que favorecem o bem estar 
biopsicossocial, espiritual e qualidade de vida dos seres humanos. Tem como visão fazer a diferença na vida das 
pessoas, sensibilizando-as para a promoção da saúde por meio das PICS, pautando autonomia e autocuidado. 
Foram promovidos encontros para estudos e práticas de PICS, realizadas palestras de apresentação da LAPIS 
e discussões da temática, assim como recepções de palestrantes da área. A Liga também atuou na REDE PICS 
BRASIL e no Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, e colaborou em eventos na área de saúde 
mental, realizando mais de 307 atendimentos de diversas PICS, entre elas terapia comunitária, reiki, hipnose, yoga 
e massoterapia. Articulada com Projeto de Educação para o Trabalho em Saúde (PET Saúde), do Ministério da 
Saúde e da Educação, os integrantes da LAPIS construíram a proposta da disciplina optativa Práticas Integrativas 
em Saúde, de metodologia ativa e composição multiprofissional, nos cursos de saúde da UFPR. Tais atividades 
desenvolveram-se ao redor dos Valores da LAPIS: Integralidade do cuidado, universalidade, equidade, trabalho 
colaborativo, transformação, valorização das pessoas, relações e amizade. Para ações futuras, a Liga incluiu como 
objetivo “As PICS para a educação para a paz”, através da promoção de PICS para populações vulneráveis e outras. 
CONCLUSÃO: A LAPIS, de ação multiprofissional e interdisciplinar, vem para trazer reflexões e estimular 
competências comunicativas relacionais necessárias para a promoção do autocuidado e do cuidado do outro em 
saúde no SUS, fortalecendo os princípios de equidade, universalidade e integralidade.
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Neste projeto os participantes entram em contato com profissionais e pessoas com problemas mentais da rede de 
saúde mental de Curitiba. Participam ativamente da elaboração e desenvolvimento de intervenções nos serviços 
desde que visem inserção social, promoção de autonomia, cidadania e redução do estigma. Somado a isso, a 
intervenção proposta precisa surgir de uma demanda do local. Participaram das atividades 15 alunos(as) de 
medicina e 4 colaboradores(as) externos(as). Os alunos(as) são sempre acompanhados de um profissional do 
serviço de saúde, neste ano foram da Enfermagem, Psicologia, Terapia Ocupacional e Assistência Social. As 
intervenções aconteceram nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) do Portão e Santa Felicidade, que são 
referência para o tratamento de pessoas com problemas mentais graves. Ao todo foram desenvolvidos 8 grupos que 
permanecem em funcionamento. As atividades do grupo foram semanais, os alunos(as) deste projeto participaram 
da sua concepção, moderação, acompanhamento e registro. Neste momento aproximam-se da prática em um 
ambiente que não vivenciam na graduação, aprendem sobre o funcionamento do serviço e realizam trocas com 
outras profissões da área da saúde. Cada aluno(a) fica regularmente acompanhando o mesmo grupo por pelo 
menos 3 meses, sendo exigido compromisso ético e responsabilidade. Na perspectiva dos alunos, tais atividades 
permitiram uma ampliação do olhar em relação às pessoas com transtornos mentais, foram capazes de desenvolver 
vínculo e aproximar-se de um cuidado centrado na pessoa. Perceberam também quais as dificuldades enfrentadas 
por este grupo para além dos sintomas e hipóteses diagnósticas, ao mesmo tempo que puderam correlaciona-
los na prática com o que é aprendido na teoria. À medida que os grupos aconteciam, foram escolhidos temas 
para aprofundamento nas supervisões, conforme necessidade observada na prática. Ficou evidente o quanto é 
importante o profissional do serviço que recebe o aluno estar próximo, disposto a ensinar e aprender, pois nestes 
casos os alunos valorizam e percebem-se aprendendo. Na avaliação, ainda parcial da percepção dos usuários 
que participaram dos grupos, referiram diminuir o sentimento de solidão, especialmente por se depararem com 
pessoas em situações similares. Somado a isso, aprenderam uns com os outros, diversas técnicas para lidar com 
suas dificuldades, amenizando o sofrimento relacionado ao transtorno mental.
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O projeto em andamento é um dos desdobramentos do projeto de extensão universitária “Resgatando saberes 
e práticas: aproximação necessária entre produção e consumo de alimentos”, que está em seu quinto ano de 
funcionamento. A partir da riqueza das reflexões e ações realizadas por esse primeiro projeto e, com base na 
oficina realizada no 17º. Encontro de Extensão e Cultura (Enec), identificou-se como demanda, a criação de um 
espaço de acolhimento que oferecesse a vivência de práticas integrativas em Saúde que contribuíssem para o 
autoconhecimento e o autocuidado como uma forma de preparo para o trabalho com a Nutrição e Saúde em uma 
perspectiva crítica e ampliada. Nesta direção, propôs-se um projeto amparado pelos pressupostos da Educação 
Crítica Freireana e da Educação em Saúde e, voltado ao empoderamento pessoal e coletivo, contribuindo na 
identificação de necessidades internas e externas que possam ser atendidas a partir do acesso, por parte dos 
participantes do projeto, a técnicas e metodologias que colaborem para o equilíbrio interior e para um viver e 
comer conscientes. Mediante a oferta e realização periódica de práticas como o Yoga, exercícios de respiração, 
meditação e da aplicação/recebimento de Reiki, Auriculoterapia, Terapia de Integração Craniossacral, Barras de 
Access, dentre outras, pretende-se colaborar para um processo de revitalização e de equilíbrio entre corpo e mente 
que favoreçam uma expansão da consciência. Assim o projeto “LIMITADaMENTE? Por uma expansão aqui e 
agora” inaugura suas atividades em 2019, socializando e problematizando conteúdos sobre temáticas de Saúde, 
compartilhamento de experiências terapêuticas e mapeamento de práticas integrativas em desenvolvimento na 
UFPR. O processo de trabalho adotado tem como referencial teórico-metodológico a epistemologia freireana, 
cuja construção do conhecimento se ampara no social, a partir da comunicação entre sujeitos da práxis, que 
mediatizados pela realidade, problematizam sua situação no mundo e com ele, visando a transformação do olhar 
primeiro para a realidade e da própria realidade. Por sua dinâmica circular e em espiral, e por possibilitar a 
participação de todos os sujeitos como protagonistas de sua própria história e da história enquanto resultado coletivo 
da ação humana, busca identificar, a partir da investigação temática, situações-limites a serem problematizadas 
e superadas na perspectiva da Extensão Universitária crítica e transformadora, visando o empoderamento do ser 
humano, à transformação de si e do social e à construção da cidadania.
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A alimentação de crianças e adolescentes é uma prioridade nas políticas públicas sociais do Brasil, o que se reflete 
no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), um dos mais antigos programas Segurança Alimentar e 
Nutricional (SAN) em execução no País. Seu objetivo é garantir aos escolares da educação básica (pré-escolares, 
matriculados no ensino fundamental e/ou educação de jovens e adultos), o atendimento de no mínimo, 20% das 
suas necessidades nutricionais diárias. Para auxiliar no cumprimento deste programa, instituiu-se a Lei nº 11.947, 
de 16 de junho de 2009, que determina, entre outros, que no mínimo 30% do valor repassado pelo Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a estados, municípios, escolas federais e Distrito Federal deve ser 
utilizado na compra de gêneros alimentícios produzidos por agricultores familiares. Para tanto, a aquisição dos 
produtos da Agricultura Familiar pode ser realizada por procedimento específico, denominado “Chamada Pública”, 
dispensando-se, nesse caso, o procedimento licitatório. Tendo em vista esta situação de compras públicas para 
a alimentação escolar, o presente trabalho foi resultante de atuação do Centro Colaborador em Alimentação e 
Nutrição Escolar (CECANE), que desenvolveu em 2018, oficinas para auxiliar nas dificuldades enfrentadas por 
gestões municipais neste ponto específico. Através de metodologia participativa com nutricionistas, gestores 
municipais, agricultores familiares e outros atores sociais, ofertou-se programação que permitiu troca de saberes e 
experiências de diversas localidades do Paraná e foi possível captar a existência de uma grande dificuldade de todos 
os setores envolvidos nos procedimentos de compras institucionais, principalmente em relação a grande dificuldade 
em compreender as diferenças entre os procedimentos de Chamada Pública e Licitatório, obrigatórios por lei em 
aquisições do poder público em geral. O objetivo deste projeto de extensão, após a pesquisa e a compreensão da 
dificuldade nos termos técnicos legais, foi o de desenvolver uma cartilha para distribuição e fácil entendimento, 
que auxilie estes atores sociais que atuam nos procedimentos de aquisição de alimentos para a alimentação escolar. 
Os resultados esperados com o material são: esclarecer os diferentes procedimentos de compra institucional, 
estimular os corretos procedimentos para aquisição de produtos da agricultura familiar e também proporcionar no 
futuro, o acréscimo de oferta de alimentos orgânicos para a alimentação escolar.
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O presente projeto visa identificar o perfil do uso de medicamentos na comunidade universitária da UFPR através de 
coleta de dados realizados nos exames periódicos da UFPR. O instrumento de coleta das informações do projeto é 
realizado durante a coleta dos exames periódicos dos servidores, através de uma entrevista realizada por um aluno 
do projeto, nas dependências do Laboratório Escola da UFPR (LEAC). Na entrevista, através de questionário 
específico, são coletados dados sobre medicamentos utilizados, hábitos de saúde dos servidores e cuidados pré-
analíticos realizados. Até o momento, foram entrevistados 1237 servidores que realizaram seus exames periódicos 
no LEAC, dos quais já foram planilhados e analisados os dados de 750 servidores. A maioria dos servidores 
(54,9%) relataram uso de medicamento de forma contínua, sendo que os grupos farmacológicos mais utilizados 
foram fármacos para o tratamento de problemas cardiovasculares ou circulatórios (15,61%); repositores hormonais 
(10,13%); antilipêmicos (10,4%); antidepressivos ou antipsicóticos (6,93%) e antidiabéticos (3,06%). Os perfis 
dos grupos farmacológicos utilizados foram comparados entre os diferentes locais de trabalho dos entrevistados 
a fim de planejar ações educativas quanto a maneira mais correta de utilizar os medicamentos. Estratificando 
os servidores de acordo com sua lotação, o Setor de Ciências Biológicas, foi a unidade com maior percentual 
no uso de medicamentos (71%) de forma contínua, seguidas do setor de Ciências Sociais e aplicadas (63%), 
Ciências da Saúde (57%) e Biblioteca Central (56%). O projeto está em andamento com atividades extensionistas 
como palestras na Unidade Escola - Promoção de saúde; conscientização dos servidores sobre a importância da 
realização dos exames periódicos através da presença dos alunos do projeto e elaboração de material educativo 
(em 2019 o folder a ser realizado terá como tema “cuidados pré-analíticos do PSA”). Desta forma, a continuidade 
do projeto se justifica pelo grande impacto sobre a comunidade universitária, pela contribuição significativa na 
formação dos discentes e no impacto social à medida que promove a saúde interdisciplinarmente entre os diferentes 
profissionais e acadêmicos envolvidos na realização dos exames periódicos.
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INTRODUÇÃO: O estudo Coração começou em 2005 com parcerias em algumas universidades brasileiras para 
projetos de pesquisa e divulgação. Dez anos depois, um novo projeto envolveu crianças e adolescentes na escola, 
seguidos por professores que continuaram a divulgar a promoção da saúde. OBJETIVO: Reduzir as doenças 
crônicas não transmissíveis, principal causa de morbidade e mortalidade global. MÉTODO: O público-alvo foram 
alunos de 4 a 12 anos de escolas públicas e privadas de três cidades brasileiras. (1) Uma primeira conversa da 
equipe do projeto com os alunos para apresentar um novo vocabulário português e conceitos de Ciências (LDL, 
HDL, pressão arterial, insulina, diabetes). (2) Uma apresentação dos alunos (autores) com fantoches chamados 
Insulina, Pâncreas, Coração, Cenoura e assim por diante. As peças apresentadas foram: Estômago Apaixonado e 
Coração Partido; Salada de frutas em confusão; O coração; Vitamina D e os Ratinhos; Chapeuzinho Vermelho e 
Diabetes; A menina e os dentes de leite; Lulu, a lagarta que não queria envelhecer; O vaga-lume chamado Zezeca; 
A pequena fada Luciferase e Não aqui, Sr. Aedes! (3) Uma nova discussão sobre os aspectos interdisciplinares 
(hábitos saudáveis, ciência, física, história, cultura, literatura, arte e filosofia). (4) Atividades lúdicas: canções, 
jogos, fazer uma salada de frutas, por exemplo, e tentar torná-los atores reais de um estilo de vida saudável e 
conscientizar sobre isso. Mais tarde, treinamos professores para trabalhar com seus alunos seguindo os mesmos 
passos descritos. RESULTADOS: O projeto Coraçõezinhos desenvolvido nas escolas atingiu um total de 9.592 
crianças e adolescentes em 23 escolas e 10.182 apresentações. CONCLUSÃO: Pode ser possível, gratificante e não 
dispendioso realizar projetos de promoção de saúde e prevenção de doenças, principalmente doenças crônicas não 
transmissíveis, envolvendo crianças, adolescentes e adultos com vínculo de pesquisa, ensino, cuidados, políticas 
públicas.
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Introdução: Este projeto de extensão propicia oportunidade de alunos da graduação e pós-graduação, além de 
profissionais, vivenciar ações em comum, dependendo da sua formação e assim, lidar adequadamente com a 
deficiência, superando preconceitos e diminuindo barreiras ao seu pleno desenvolvimento. Objetivos: Desenvolver 
estratégias de conscientização e capacitação de alunos, profissionais e da comunidade sobre as particularidades 
do desenvolvimento físico, intelectual e emocional de pessoas com síndrome de Down, com vistas para promoção 
de saúde e inclusão em todos os segmentos da sociedade, embasada na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (LEI Nº 13.146, de 6 de julho de 2015). Materiais e métodos/metodologia: Propiciar ações para 
diminuição do precoceito e construir atitudes éticas em relação à deficiência intelectual. Elaboração de panfletos 
para famílias e profissionais, orientações de intervenção para o desenvolvimento das crianças a cada fase, dicas 
para linguagem oral e escrita, nutrição, adolescência, escola, cidadania e trabalho. Tradução de guias. Elaboração 
e manutenção de site. Desenvolvimento de aplicativos, jogos educativos ou outras ferramentas tecnológicas para 
síndrome de Down ou outras deficiências. Resultados principais: Acompanhamento do atendimento de pacientes 
pela equipe interdisciplinar para conhecer melhor particularidades da pessoa com deficiência intelectual para atuar 
na inclusão escolar e demais segmentos da sociedade. Capacitação sobre síndrome de Down, oficinas e rodas de 
conversas no Ambulatório da Síndrome de Down do Complexo Hospital de Clínicas da UFPR ou Associação 
Reviver Down. Capacitação de dentistas e demais profissionais de saúde para estimular um estilo de vida saudável 
e acompanhamento clínico. Constitui um espaço para conhecer esse grupo populacional para o desenvolvimento 
de pesquisa. Conclusão e Considerações finais ou esperadas: O projeto envolve diversas ações para contemplar os 
cursos de graduação e pós-graduação para poder desenvolver seu trabalho com todas as pessoas, mesmo as pessoas 
com deficiência, propiciando o desenvolvimento pleno com melhora da qualidade de vida.
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A Liga Acadêmica de Endocrinologia e Metabologia (LIACEM) foi idealizada por alunos do curso de medicina 
em conjunto com professores do serviço de endocrinologia e metabologia do hospital de clínicas da Universidade 
Federal do Paraná (SEMPR). Seus objetivos são: a disseminação de conhecimentos da especialidade, o estímulo 
à produção científica e a conscientização a respeito das doenças endócrinas de maior prevalência. Para isso, 
são organizadas (1) reuniões mensais, para a discussão dos principais temas de endocrinologia; e (2) atividades 
práticas, como o acompanhamento de ambulatórios do SEMPR e da Unidade de Endocrinologia Pediátrica (UEP) 
do Hospital das Clínicas da UFPR e a participação em ações de educação em saúde junto à comunidade. No 
ano de 2018, fizeram parte da LIACEM um total de 36 ligantes e foram organizadas 10 aulas teóricas, além de 
um curso para a admissão de novos ligantes no mês de novembro. Nesse mesmo período, a liga participou da 
Campanha da Tireoide, da Campanha da Osteoporose e das ações do Dia Mundial do Diabetes, com um alcance 
aproximado de 300, 500 e 1000 pessoas, respectivamente. Adicionalmente, a liga atuou em conjunto com outras 
ligas acadêmicas para a organização da Jornada de Clínica Médica, um dos maiores eventos médicos do Hospital 
de Clínicas - UFPR. Em razão de parcerias com o SEMPR e com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia 
(SBEM), os ligantes tiveram acesso através da liga a cinco simpósios e outros eventos externos. Outras conquistas 
importantes da LIACEM em 2018 foram a sua filiação à ABLAM (Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas) 
e a parceria com grupos de pesquisa coordenados por médicos do SEMPR. Como forma de avaliar a repercussão 
da liga sobre a formação dos estudantes, foi aplicada aos membros ao final do ano uma pesquisa de opinião sobre 
sua participação no projeto de extensão. Dessa forma, foi constatado pelos comentários da pesquisa de 2018 que a 
LIACEM é considerada uma oportunidade para (1) ampliar os conhecimentos em endocrinologia; (2) sedimentar 
esses conhecimentos através de sua aplicação prática nos ambulatórios; (3) proporcionar experiências de atuação 
em educação em saúde e em organização de eventos; e (4) participar de projetos de pesquisa clínica. Quanto aos 
resultados nas campanhas, foi verificado através de levantamentos de feedback junto à população um aumento do 
nível de informação sobre as patologias endócrinas. Dessa maneira, fica evidente que a LIACEM vem escrevendo 
a sua trajetória com sucesso na formação dos estudantes de medicina da UFPR e na saúde da população curitibana.
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As doenças transmitidas por alimentos (DTA) têm emergido como um problema crescente de saúde pública, 
estando entre as formas de prevenção o fornecimento de alimentos seguros em estabelecimentos, como mercados 
e restaurantes. Neste projeto, em sua segunda edição, objetiva-se promover as Boas Práticas higiênicas em 
supermercados, mercados e restaurantes de municípios da Região Metropolitana de Curitiba, por meio de ações 
educativas elaboradas com base no diagnóstico local, e desenvolver um projeto educativo com consumidores 
de alimentos. As ações são caracterizadas como pesquisa-ação, com educação problematizadora, integrando 
estudantes dos cursos de farmácia, medicina veterinária, jornalismo e nutrição, pós-graduação e docentes, 
ocorrendo este ano em supermercados do município de Piraquara-Pr. Envolvem gerentes dos estabelecimentos 
com adesão ao projeto, para o estímulo da implementação de boas práticas, manipuladores, com sua importância 
na manipulação higiênica, bem como a população, para seu empoderamento na aquisição de alimentos seguros. 
Parte-se de um diagnóstico situacional dos estabelecimentos em relação à adoção das boas práticas, por meio 
da aplicação de check lists e análises microbiológicas de equipamentos e mãos de manipuladores. A pesquisa 
sobre o perfil de conhecimento da população embasa as ações educativas. Os check lists reaplicados após as 
capacitações demonstraram um grau de melhora na maioria dos locais. As análises microbiológicas de amostras 
de superfícies de corte de carne e fatiadores de frios em dois supermercados demonstraram a presença de bactérias 
aeróbias mesófilas e coliformes, sugerindo a necessidade de realizar ações educativas nestes locais. Os resultados 
das entrevistas com os gerentes dos supermercados apontaram a necessidade sensibilização e capacitação dos 
mesmos para o investimento nas boas práticas. Foi criado um blog para a divulgação de materiais instrucionais, 
educativos e da produção científica do projeto, bem como foi divulgado o projeto na UFPR TV e em congressos 
da área. A pesquisa com os consumidores apontou falta de critérios sanitários na escolha de alimentos e ausência 
de reclamação à vigilância sanitária quando adquiriram produtos não conformes, bem como desconhecimento 
da existência desse serviço no município. As ações têm contribuído com o aprendizado dos manipuladores e 
propiciado o desenvolvimento acadêmico e profissional dos estudantes envolvidos. A participação da Vigilância 
Sanitária em diversos momentos do projeto tem sido importante, por seu papel educativo, para além de fiscalizador.
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O projeto de extensão da Liga Acadêmica de Neurocirurgia da UFPR desenvolve suas ações sustentado pelo 
tripé do ensino, pesquisa e extensão.As atividades de ensino consistiram em reuniões teóricas semanais acerca 
de assuntos relacionados à neurocirurgia, ministradas por professores convidados e participantes do projeto 
alternando momentos expositivos com outros interativos. Muitas aulas contaram com o recurso de projeção 3D 
side-by-side, permitindo aos participantes do projeto assistirem apresentações em qualidade semelhante a de 
cinema. A partir das experiências nos encontros semanais, cursos de neuroanatomia aplicada à neurocirurgia 
foram organizados, apresentando grande adesão da comunidade acadêmica. Além disso, estratégias de atuação na 
comunidade também foram discutidas durante as reuniões, a fim de alinhar as ações na comunidade. Além das 
reuniões teóricas os estudantes tiveram a oportunidade de acompanhar atividades do serviço de neurocirurgia em 
enfermaria, ambulatório e centro cirúrgico, sempre com supervisão de um preceptor ou professor responsável. 
Também foram desenvolvidas dissecções neuroanatômicas no departamento de anatomia a fim de proporcionar 
melhor entendimento acerca de patologias e disfunções neurológicas, com as quais os estudantes tiveram 
contato durante as atividades do projeto. Como em neurociência, e especialmente no que tange a neurocirurgia, 
conhecimento anatômico é imprescindível, foi possível proporcionar aprofundamento nesse sentido aos membros 
do projeto. As atividades de pesquisa incluíram a realização de relatos de caso, levantamento epidemiológico 
e preparação de vídeos cirúrgicos, existindo inclusive trabalhos apresentados em congressos, publicados em 
periódicos internacionais e em capítulos de livros. As ações voltadas à comunidade abrangeram atividades na 
Rua de Cidadania do Boqueirão, palestras em várias escolas estaduais de educação básica e centro de educação 
de jovens e adultos, panfletagem em semáforos e abordagem pontual de motoristas, palestra em associação de 
karatê. Tais atividades contaram com apoio da Regionalnde Saúde do Boqueirão, Secretaria Municipal de Saúde, 
Secretaria Municipal de Trânsito, e também foram apoiadas pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. As ações 
impactaram diretamente centenas de pessoas, sendo organizadas ações em diferentes locais da cidade, abrangendo 
diferentes grupos etários e socioeconômicos, a fim de se discutir acerca de prevenção e promoção de saúde acerca 
de patologias neurológicas, como má postura,celular na direção.



164

Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão

11ª SIEPE, 27º EVINCI, 12º EINTI, 18º ENAF, 18º ENEC, 1º EDISPE

ANAIS 11ª SIEPE / 18º ENEC 

ISBN 978-85-7335-359-4

LIGA ACADÊMICA DE SIMULAÇÃO MÉDICA NA CAPACI-
TAÇÃO CONTÍNUA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE

20197789
Autor(es): Crislaine Caroline Serpe, Fernanda Del Castanhel, Mariana Sanchez Malagutti
Orientador(es): Camila Girardi Fachin, Josiane Chiesorin Vaine Marchioro
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
Área Temática: Saúde
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Primeiros Socorros; Ressuscitação Cardiopulmonar; Simulação Médica

A Liga Acadêmica de Simulação Médica na Capacitação Contínua de Profissionais da Saúde tem por objetivo 
disseminar o conhecimento sobre Suporte Básico de Vida (BLS) e primeiros socorros entre os funcionários do 
Complexo do Hospital de Clínicas e da Universidade Federal do Paraná (CHC-UFPR) e da comunidade leiga 
(cidade de Curitiba). Foi elaborada por estudantes de medicina da Universidade Federal do Paraná em conjunto 
com professores da Disciplina de Treinamento e Simulação da Coordenação do Curso de Medicina, como uma 
contribuição do Curso de Medicina do Setor de Ciências de Saúde à Universidade Federal do Paraná – UFPR. 
Havia sido proposta primeiramente a capacitação dos alunos voluntários da Liga em Suporte Básico de Vida 
com disseminação deste conhecimento para profissionais da saúde do Hospital de Clínicas e da comunidade 
universitária e de fora da Universidade. Isto ocorreu integralmente desde a capacitação dos alunos (curso BLS) até 
evento no pátio da Reitoria para a comunidade leiga, bem como o treinamento dos profissionais de enfermagem 
da Maternidade Vitor Ferreira do Amaral.Realizaram-se também aulas mensais de capacitação dos alunos em 
simulação de atendimento a outros tipos de urgências e a confecção de vídeos demonstrativos de procedimentos 
médicos a serem divulgados para a comunidade
O projeto permite que os estudantes participantes disseminem conhecimentos básicos adquiridos ao longo do 
curso de Medicina para a população leiga e equipes de Enfermagem. Através dos eventos para instrução de 
Suporte Básico de Vida (BLS) e primeiros socorros, as atividade de ensino da universidade são refletidas para 
a comunidade. Os alunos também participam de aulas mensais no Laboratório de Simulação, com professores 
docentes da UFPR, para que os conhecimentos sejam reforçados e o ensino continuado
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Tendo em vista que a educação é um direito de todos e que dentre a população brasileira há indivíduos que possuem 
algum tipo de necessidade educacional especial, deve-se considerar o impacto gerado no desempenho ocupacional 
e no papel de estudante, sendo necessário um aporte à comunidade escolar. Desta forma, foi desenvolvida uma 
parceria com a Secretaria de Educação Especial do Estado do Paraná (SEED-PR) e o curso de Terapia Ocupacional 
da Universidade Federal do Paraná, tendo como objetivo contribuir no processo de inclusão de crianças/adolescentes 
com necessidades educacionais especiais em escolas regulares, através da atuação do terapeuta ocupacional. 
Inicialmente as ações do projeto de extensão eram voltadas para a inclusão de estudantes com deficiência física/
motora, com a identificação das demandas levantadas durante as visitas às escolas, ampliou-se o público-
alvo para estudantes com necessidades educacionais especiais, do ensino fundamental/médio. Considerando 
as políticas públicas, os objetivos e o público-alvo, a metodologia utilizada consiste na pesquisa-ação. Após a 
mudança de governo, reiniciou-se o processo de parceria com a SEED-PR, devido alteração da documentação 
necessária. As ações desenvolvidas no período entre o início do projeto até junho de 2019 incluem: levantamento 
bibliográfico, elaboração e aplicação de questionários com equipe pedagógica a fim de identificar as demandas 
das equipes, efetivação das ações por meio de consultoria colaborativa junto à comunidade escolar, adaptação do 
ambiente escolar e confecção de recursos de Tecnologia Assistiva, a criação de redes sociais para divulgação do 
projeto e participação em evento acadêmico de Terapia Ocupacional sobre a temática. Como resultados obtidos 
estão: reuniões com equipe da SEED-PR, solicitada por eles, para ampliação do projeto, desenvolvimento de 
adaptações em materiais escolares e mobiliários, adequação postural em cadeiras de rodas, orientações às equipes 
pedagógicas. Dentre as ações futuras estão: análise de acessibilidade nas escolas participantes do projeto, aplicação 
de questionários com equipe pedagógica, consultoria colaborativa a toda comunidade escolar, desenvolvimento 
da autonomia, independência (diminuindo o auxílio de terceiros) e participação dos estudantes incluídos. Como 
considerações finais observam-se a importância da inserção do terapeuta ocupacional no contexto escolar, com 
vistas a identificar/sanar as demandas referentes ao desempenho ocupacional dos estudantes e apoio à comunidade 
escolar para a promoção da inclusão nesse contexto.
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Profissionais e acadêmicos da área da saúde estão em constante exposição a doenças infectocontagiosas, assim 
como apresentam maior risco de transmiti-las para seus contatos sociais e pacientes. Os imunobiológicos são 
essenciais e eficazes como estratégia de prevenção e controle de enfermidades neste grupo. O projeto “Prevenção 
de doenças imunopreveníveis em discentes dos cursos de graduação da área de saúde da UFPR” tem como objetivo 
avaliar a situação vacinal e orientar os alunos matriculados em cursos da área da saúde da Universidade Federal do 
Paraná quanto ao esquema vacinal proposto pelo Ministério da Saúde para profissionais de saúde. Em apresentação 
em sala de aula, alunos dos cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia Medicina, Nutrição, Odontologia e 
Terapia Ocupacional, são sensibilizados quanto à importância da vacinação e orientados a enviar, por e-mail, cópia 
da carteira de vacinas e informar história prévia de varicela. Após avaliação das carteiras de vacina e da história 
de varicela são enviadas respostas com orientações individuais para a adequação das vacinas, procedimentos para 
a realização das doses faltantes, a realização de sorologia para hepatite B e são orientados quanto aos locais para 
atualizar a situação vacinal. No período de janeiro de 2018 a maio de 2019 foram abordados 959 alunos, sendo que 
aderiram ao projeto 528 (55%), variando de 25,3% a 92,0%, conforme o curso. Enviaram a carteira de vacinas 492 
alunos e 36 alunos informaram ter perdido a carteira. Dos que enviaram carteira, apenas 26,8% alunos estavam 
com o esquema de vacinação completo considerando as vacinas hepatite B, vacina tríplice viral (contra sarampo, 
rubéola e caxumba) e vacina dupla adulto (para tétano e difteria). A proporção de esquema em dia variou entre as 
vacinas: 95,3% para hepatite B, 57,9% para tríplice viral e 68,9% para dupla adulto. Considerando a introdução da 
vacina para a febre amarela em julho de 2018 na rotina do município de Curitiba observou-se que a proporção de 
vacinados para esta vacina cresceu de 55,6% no 1º semestre de 2018 para 63,7% no 1º semestre de 2019. Quanto 
à varicela, 233 (47,3%) alunos estavam imunes à doença através da vacinação ou porque já tiveram a doença. 
Conclui-se ser necessário reforçar os mecanismos para conscientização e esclarecimento, sobre a importância 
de ter esquema vacinal adequado e as vacinas necessárias. O extensionista, tem a oportunidade de incorporar 
conhecimento técnico e de discutir os desafios da efetividade das ações de prevenção no âmbito da saúde pública.
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A abertura da Universidade às pessoas com transtornos mentais tem importante papel como lócus de transformação 
social. A integração das pessoas com transtornos mentais na sociedade é possível e necessária e possibilitará a 
quebra de estigmas e preconceitos. Os objetivos do projeto são: promover a saúde, participação social, bem-estar, 
engajamento ocupacional e construção de redes sociais e de cuidados para pessoas com transtornos mentais, 
visando à inclusão social por meio de uma programação que inclua temas relacionados às questões pertinentes à 
saúde de forma geral e especialmente à Saúde Mental e engajamento ocupacional para as pessoas que estiverem 
em fase de desligamento dos CAPS em atividades e ocupações diversificadas, de acordo com o interesse dos 
participantes. Extensionistas e estudantes que participam do projeto são membros da sociedade a tomar contato 
com a temática e são replicadores para a sociedade mais ampla do processo de desestigmatização da doença 
mental. O Programa foi divulgado por meio de visitas nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) a partir 
de março de 2019 com a finalidade de informar a possibilidade de participação. Foram agendadas entrevistas 
individuais e posteriormente encontros grupais realizados uma tarde por semana, com temas específicos definidos 
pelos interesses do grupo relacionados à superação, atividades produtivas e atividades de lazer. Essas atividades 
podem ser desenvolvidas na Clínica Escola de Terapia Ocupacional ou em espaços da cidade. Os sujeitos podem 
se expressar e, sobretudo, escutar os outros participantes e a si mesmos, motivando a construção da autonomia 
por meio da problematização, da socialização de saberes e da reflexão voltada para a ação visando estimular e 
acompanhar o processo de engajamento ocupacional. Houve aplicação de questionários de qualidade de vida, 
de recovery e Medida Canadense de Desempenho Ocupacional, com a finalidade de avaliar o desenvolvimento 
e evolução do indivíduo em sua participação ocupacional e de integração social. Reuniões de estudos com os 
extensionistas e interessados foram realizadas para estudo, discussão e debate de temas relativos à condução do 
trabalho, utilizando também a metodologia da problematização. Até o presente momento temos um grupo, que é 
o segundo grupo de aproximadamente 14 participantes e foram realizados quinze encontros nesse ano de 2019. 
Foi possível observar que os resultados propostos estão sendo desenvolvidos e com resultados visíveis que serão 
avaliados formalmente por meio dos instrumentos citados.
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Introdução:A Liga Acadêmica de Cirurgia Pediátrica na Prevenção de Trauma Pediátrico por acidentes foi 
idealizada por estudantes de medicina da Universidade Federal do Paraná em conjunto com professores da 
Disciplina de Cirurgia Pediátrica do Departamento de Cirurgia, como uma contribuição do Curso de Medicina do 
Setor de Ciências de Saúde à Universidade Federal do Paraná – UFPR. Este projeto atua levando à comunidade, 
por meio de eventos abertos ao público ou em instituições de ensino e clubes, conhecimento sobre ações de 
prevenção do trauma na faixa pediátrica, de 0 a 14 anos. Além das ações com a comunidade, os alunos incluídos 
no projeto também acompanham a rotina do serviço de Cirurgia Pediátrica no centro cirúrgico e no ambulatório 
do Hospital de Clínicas. São ministradas, também, aulas mensais – envolvendo simulações, palestras e discussões 
de casos clínicos. Objetivos:A conscientização da população de risco (crianças, entre 0-14 anos) e seus pais e/ou 
responsáveis sobre a importância da prevenção do trauma pediátrico por acidentes e outros agravos, e o estímulo 
à produção científica em conjunto às ações na comunidade, definindo dessa forma os três pilares fundamentais 
e indissociáveis ensino-pesquisa-extensão. Resultados do projeto:Os alunos da LACIPE foram capacitados pela 
ONG Criança Segura no curso de Multiplicadores da Prevenção do Trauma Pediátrico, mediante aprovação no seu 
curso e execução de projetos sociais relacionados ao tema. Ocorreram ações em escolas, instituições e nas ruas 
para levar esse conhecimento até a população: Reanimação Cardiopulmonar (RCP) e Prevenção de Afogamento 
e Acidentes, nos dias 18 e 15 de maio de 2018, no pátio da Reitoria da Universidade; Ação de Prevenção de 
Afogamento em Piscinas, Rios e Mares, nos dias 22 e 23 de agosto de 2018, na Escola Municipal Batel; Ação de 
conscientização sobre fiscalização e sinalização de trânsito próximo a Escolas Municipais da cidade, durante o mês 
de agosto de 2018; Atividade de prevenção de afogamento, na piscina, com alunos de natação do Country Clube 
Graciosa, nos dias 12, 13 e 14 de novembro de 2018.Conclusão:Pais, responsáveis e educadores foram ensinados 
a respeito de medidas de segurança ao longo das ações, e estes conhecimentos passados adiante influenciarão na 
prevenção de acidentes em tempo indeterminado.
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O farmacêutico possui, além da identidade profissional intimamente associada ao medicamento, a responsabilidade 
da promoção da saúde por meio de ações integradas a outros profissionais, promovendo a educação e o uso racional 
de correlatos promotores de bem estar e melhora da qualidade de vida dos usuários dos serviços farmacêuticos. 
A presença dos farmacêuticos em período integral em farmácias comunitárias aproxima este profissional dos 
pacientes e oportuniza orientações seguras e efetivas para mudanças no estilo de vida, a adesão a comportamentos 
saudáveis e à prática do autocuidado. Os alimentos para fins especiais possuem formulação diferenciada com 
objetivo de promover saúde a seus consumidores, no entanto, o uso desses produtos deve ser acompanhado de 
cuidados para que sejam alcançados com segurança os objetivos propostos. Esse projeto teve como objetivo 
capacitar e atualizar farmacêuticos atuantes em farmácias comunitárias em relação à dispensação de alimentos 
para fins especiais, promovendo seu uso racional e atuação em equipes multiprofissionais. Neste contexto, o projeto 
também objetivou promover ações que divulguem a atuação do farmacêutico no segmento de alimentos, como 
previsto nas resoluções vigentes. A fim de capacitar farmacêuticos para a realização da dispensação de alimentos 
para fins especiais e promoção da alimentação saudável foi realizado, por meio da aplicação de um instrumento de 
avaliação, o diagnóstico da capacitação desses profissionais e da frequência desses produtos nos estabelecimentos 
de dispensação. Em seguida, na etapa de capacitação e atualização profissional, foram elaborados materiais e ações 
promotoras da disseminação de conteúdos relacionados aos produtos dispensados e das demandas diagnosticadas. 
As ações de extensão proporcionaram atividades de atualização para farmacêuticos em conjunto com o Conselho 
Regional de Farmácia, a elaboração de uma resolução em conjunto com o Conselho Federal de Farmácia que 
disciplina a prescrição e dispensação de suplementos alimentares em farmácias e, como previsto, servirá para 
nortear a reformulação do currículo do Curso de Farmácia da UFPR.
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O Observatório do Uso de Agrotóxicos e Consequência para a Saúde Humana e Ambiental no Paraná, parceria 
entre UFPR, o Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva (NESC) da universidade e o Centro de Apoio Operacional 
das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente do Ministério Público do Paraná e o Ministério 
Público do Trabalho no Paraná – PRT 9a Região, surge da necessidade de reunir e sistematizar dados de diferentes 
instituições sobre o uso de agrotóxicos e suas consequências, assim como de realizar pesquisas que possam produzir 
informações sobre o tema. Além disso, o Observatório tem como objetivo contribuir para o monitoramento do uso 
de agrotóxicos, criar espaços de divulgação científica e ser um amplo canal para notificações de contaminações no 
estado, fomentando a Vigilância Popular da Contaminação Humana e Ambiental por Agrotóxicos. Como projeto 
de extensão, proporciona aos estudantes participantes, além do debate teórico em reuniões semanais, o contato 
direto com diferentes atores sociais envolvidos nestaproblemática, como trabalhadores rurais e profissionais 
ou estudantes de diferentes áreas do conhecimento, tais como medicina, enfermagem, nutrição, biomedicina, 
psicologia, geografia, agronomia e química. Deste modo, para apresentação junto à comunidade das diversas 
formas de atuação do Observatório e debate sobre os diferentes impactos que envolvem o uso de agrotóxicos 
optou-se pela realização de uma roda de conversa, que possuirá as seguintes etapas: 1.Abertura sobre o tema da 
roda e breve apresentação de todos os participantes (30min); 2.Apresentação do Observatório, suas formas de 
atuação e pesquisas desenvolvidas (45min); 3.Atividade dinâmica com os participantes da roda, visando estimular 
a participação de todos e dar subsídio às discussões e debate (1h30min); e 4. Fechamento, com a síntese das 
discussões realizadas e possíveis demandas originadas em um quadro expositivo (45min). Com a roda de conversa, 
espera-se divulgar as atividades do Observatório, possibilitando o conhecimento sobre sua atuação e motivando 
a inserção de novos participantes, assim como se pretende fomentar a discussão sobre o uso de agrotóxicos, 
seja por meio da informação sobre os dados científicos levantados como pela sensibilização e conscientização 
dos impactos causados. Sendo o Paraná o segundo estado em consumo de agrotóxicos, considera-se de extrema 
relevância possibilitar essa discussão pelas comunidades acadêmica e externa.
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As áreas de Hematologia e Oncologia vêm apresentando grande desenvolvimento científico nos últimos anos, 
com impacto na curabilidade de doenças malignas anteriormente fatais. Dentro deste cenário a Liga Acadêmica 
de Hematologia e Oncologia tem grande importância tanto na capacitação dos alunos para o conhecimento destes 
novos avanços científicos quanto na utilização prática destes conceitos mediante interação destes estudantes com 
a população. A liga tem como objetivo a tentativa de; através de aulas, campanhas, palestras e panfletagens; trazer 
informações à sociedade sobre temas da hematologia, hemoterapia e doenças oncohematológicas, em especial 
quanto às anemias. As anemias apresentam prevalência aproximada de 27% na população mundial e chega a 89% em 
países em desenvolvimento, o que demostra a relevância de abordar essa temática para com a comunidade. Assim, 
acredita-se que este projeto poderá colaborar para diminuir os índices de tratamentos incorretos e subtratamentos, 
e minimizar o impacto das anemias na população, com estimulo a promoção da saúde para o desenvolvimento 
de uma mudança comportamental. Visando os objetivos propostos, no ano de 2018 e primeiro semestre de 2019 
foram realizadas atividades teóricas mensais com temas em hematologia benigna e maligna. Foram desenvolvidas 
atividades práticas em ambulatórios do serviço hematologia do Complexo Hospital de Clínicas, proporcionando 
aos alunos discussões sobre diagnóstico e manejo clínico dos casos abordados. Em março de 2019 foi realizada 
campanha de conscientização sobre anemias junto a comunidade, no Mercado Municipal de Curitiba-PR, com a 
distribuição de panfletos, confeccionados pela própria liga, bem como esclarecimento de dúvidas sobre a doença. 
Os alunos também desenvolveram atividades de pesquisa com participação e apresentação de trabalhos em 
eventos científicos locais- na Jornada de Clínica Médica do HC-UFPR (2018), bem como regionais- no Congresso 
Paranaense de Ginecologia e Obstetrícia (2019). Dessa forma, as ações contempladas pelo projeto possibilitaram 
a integralização dos eixos ensino, pesquisa e extensão.
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O projeto “Inclusão Digital para Adultos e Idosos - IDAI”, por meio de estratégias de ensino e aprendizagem, 
visa instrumentalizar pessoas acima de 45 anos ou mais para o uso independente de tecnologias. Semestralmente, 
essa atividade extensionista ocorre no formato de oficina, composta de 12 encontros semanais, com duração de 
120 minutos cada, além de 30 minutos para atendimento às dúvidas dos participantes, antecedente à aula. Teve 
início em maio de 2016 e, desde então, já participaram um total de 152 pessoas, com idades entre 57 e 89 anos. 
Em 2018 e no primeiro semestre de 2019 ocorreram 3 oficinas de celular, com a participação de 27 monitoras 
e 52 idosos, com idade média de 68,6 anos (DP = 7,6), e uma oficina de computador, com a participação de 8 
idosos, com média de idade de 65,75 (DP = 4,4) e duração de 10 semanas. Com o intuito de auxiliar o processo 
de ensino-aprendizagem, a estruturação das oficinas, definição dos conteúdos e construção do material didático 
aconteceram após levantamento dos interesses dos participantes. Em 2018 e 2019, o que motivou participantes 
a buscarem a oficina foram: necessidade de atualização; comunicação; convívio familiar, adaptação aos recursos 
tecnológicos disponíveis; independência no uso; redução do isolamento social; prevenção de declínio cognitivo 
e exigências do mercado de trabalho. As estratégias de ensino utilizadas pelas monitoras foram: atendimento a 
um número reduzido de participantes (máximo de 3 pessoas por monitora), associação das funções do telefone 
celular e computador às atividades cotidianas dos participantes, exercícios de fixação e plantões de dúvidas. Na 
condução das oficinas, respeitou-se a individualidade, velocidade de processamento das informações, ritmo de 
aprendizagem e capacidade de compreensão dos conteúdos abordados, de cada participante. Notou-se que as 
estratégias de aprendizagem utilizadas pelos participantes, foram: anotações, observação do passo a passo das 
funções, busca por ajuda das monitoras ou participantes mais próximos, repetição de comandos e resolução de 
problemas por tentativa e erro. Conteúdos utilizados com mais frequência, como redes sociais, aplicativos de 
conversa e câmera fotográfica, foram aprendidos com mais facilidade.Por fim, os participantes se tornaram mais 
independentes no uso da tecnologia em um ambiente de ensino que proporcionou a solidariedadeintergeracional, 
interação social e vínculo entre os participantes, sendo esses aspectos fomentados por meio da convivência entre 
pares e de cafés da tarde realizados no final das oficinas.
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No seu segundo ano, o projeto “Arte dos lugares, arte nos lugares” voltou-se ao mapeamento das manifestações 
artísticas na cidade, e ao diálogo com os artistas, aproximando-os dos espaços da Universidade de modo 
a ressignificar a paisagem do cotidiano acadêmico. Foram então promovidas conexões entre os atores que se 
manifestam em espaços públicos, o que contribuiu para o desenvolvimento do olhar científico sobre este fenômeno 
e para a promoção da política cultural no espaço urbano. As atividades executadas envolveram planejamento e 
ação de modo simultâneo, além de dar conta de situações políticas inesperadas e que demandaram posicionamento 
e envolvimentos mais intensos. Dentre as ações executadas ao longo do semestre, destacam-se: 1) Oficina de 
percepção da arte urbana na paisagem de Curitiba, realizadas nos meses de setembro e novembro; 2) Produção de 
mapa interativo das atividades artísticas de rua encontradas no período, na região central de Curitiba (https://tinyurl.
com/y2hsa2dy); 3) Organização de apresentações teatrais no Centro Politécnico nos dias 24 e 25 de setembro, 
com Cadu Cinelli e Camila Jorge, respectivamente; 4) Roda de conversa com o músico e professor Edwin Pitre 
Vásquez no dia 17 de agosto; 5) Participação de reuniões e audiências públicas, debates e ações de resistência 
dos artistas de rua de Curitiba frente ao decreto assinado pela prefeitura em dezembro/2018, que dificultava as 
manifestações artísticas nos espaços públicos da cidade. Das atividades realizadas, a aproximação com os artistas 
e a organização de diálogos e apresentações artísticas no espaço da Universidade contribuiu para um olhar que 
assinala a importância da arte na ressignificação dos lugares, o que se mostrou como importante ferramenta no 
diálogo com o poder público para a revogação do decreto citado, possibilitando a manutenção das atuações dos 
artistas de rua na cidade e a redução no número de conflitos destes com o poder público, proporcionando a todas 
e todos que vivenciam a cidade o contato com uma paisagem urbana em que a arte é parte integrante da mesma.
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O primeiro ano do projeto “Mapeamentos comunitários em experiências de r-existência”, que dá sequência ao 
projeto “Cartografias participativas como metodologia de aproximação a conflitos territoriais”, vigente entre os anos 
2011 e 2018, significa o aprofundamento das estratégias da cartografia social como forma de auto-reconhecimento 
de identidades territoriais e a abertura para outros grupos além dos povos e comunidades tradicionais como: 
mulheres; Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e estudantes, pesquisadores e extensionistas. 
Nesse sentido o desafio do projeto consiste na construção de diversas modalidades de mapeamentos que denunciem 
os conflitos que sofrem, visibilizem suas práticas tradicionais e/ou de resistência, reconheçam e repensem o 
território vivido ou registrem a memória de um processo histórico, e nesse sentido, fortaleçam processos de 
r-existência comunitária em diálogo com os saberes acadêmicos, partindo de uma relação marcada pelo diálogo 
horizontal entre saberes e sujeitos. As oficinas de cartografia social, os trabalhos de campo conjuntos com os 
sujeitos, a elaboração de estudos a partir das demandas apresentadas por essas comunidades, são alguns dos 
procedimentos realizados no âmbito do projeto. Nesse sentido, durante esse primeiro ano, foram realizadas várias 
oficinas: com alunos da Universidade Federal do Paraná e da Universidade Estadual do Centro-Oeste/Irati e na 
XIX Jornada do Trabalho na Universidade Federal da Fronteira Sul em Chapecó; junto ao projeto de extensão 
do Observatório da Questão Agrária no Paraná foram realizadas oficinas para realização de mapeamentos e um 
jornal informativo sobre “ARESUR em territórios faxinalenses: violência estatal e luta por direitos e garantias dos 
PCTS”; e desde o mês de março de 2019, um estudo de viabilidade para criação de assentamento no município de 
Castro. A partir de todas essas experiências fica claro a relevância dos mapeamentos comunitários como estratégia 
de relação, levantamento de demandas e definição de objetivo para esses coletivos/comunidades que disputam seus 
territórios.
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Paleontologia é uma das áreas da ciência que mais instiga a curiosidade de adultos e, principalmente, crianças. 
Essa área do conhecimento é essencialmente multidisciplinar e auxilia no despertar do interesse por outras 
ciências, além de ser aplicável em diversas atividades da matriz curricular da Educação Básica. O Projeto de 
Extensão intitulado “Divulgando a Paleontologia na Educação Básica” objetiva viabilizar o contato de estudantes 
e professores da Educação Infantil, do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e da comunidade escolar com 
os conhecimentos de Paleontologia. Esse contato é feito por meio da divulgação de conceitos fundamentais, 
tais como fósseis, processos de fossilização, métodos de datação, dimensão do tempo geológico e diferenças 
entre fósseis e organismos atuais. Desde o início do projeto, em dois anos já foram visitadas quinze escolas 
públicas da Rede Municipal de Ensino de Curitiba e Região Metropolitana, mediante parceria com o projeto 
“Cientistas na Escola” da Secretaria Municipal de Educação, na qual se contemplou um público de cerca de 
1000 participantes, entre professores e estudantes. Dentre as atividades, foram desenvolvidas sessões e rodas 
de conversa, nas quais eram respondidas dúvidas em relação à Paleontologia, e atividades práticas, como jogos, 
exercícios de identificação e produção de moldes e réplicas de fósseis. Essa aproximação possibilitou perceber 
que a Paleontologia é pouco explorada no Ensino Básico. Dessa forma, experiências de compartilhamento desses 
conceitos são fundamentais para elaboração de práticas e exercícios que remetam a um tema distante da realidade 
escolar. Outro resultado evidenciado foi que a integração do material paleontológico, junto a atividades lúdicas, 
mostrou-se uma ferramenta adequada para exercitar diversos conceitos científicos, despertando interesse dos 
participantes pelo tema e outros assuntos correlatos à investigação científica. Aliado a isso, espera-se que as 
futuras atividades a serem desenvolvidas auxiliem os educadores na criação ou utilização de novas práticas e 
fortaleçam a parceria escola/universidade.
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Devido à carência de material didático gratuito, este projeto se destina a elaborar e aplicar atividades e materiais 
para apoio ao ensino da Cartografia e ciências afins no ensino escolar fundamental e médio durante práticas 
educacionais nas escolas, incentivando o uso de materiais diversos e técnicas diferenciadas. O projeto conta com 
três atividades para aplicação no ensino fundamental e médio: DESAFIO DO MAPA, ENSINANDO ESCALA E 
DOMINÓ DE PROJEÇÕES, sendo que todas podem ser impressas em papel tamanho A4. Na atividade DESAFIO 
DO MAPA leva-se para a sala de aula a carta topográfica, material disponibilizado gratuitamente pelo IBGE e 
pouco difundida no meio escolar. Trata-se de jogo de perguntas e respostas que se desenvolve sobre o mapa. É 
possível adaptar-se à região da escola que se está trabalhando deixando mais interessante para o aluno estudar um 
local conhecido. O desafio do mapa foi desenvolvido na forma puzzles e aborda os seguintes temas nas perguntas: 
orientação (o aluno deverá ter noção dos pontos cardeais; simbologia e localização); formas de relevo, curvas 
de nível, pontos contados; hidrografia; proporção de escala; cartografia temática. Na atividade ENSINANDO 
ESCALA aprende-se o conceito de escala brincando. Uma mesma edificação, projetada para ser construída em 
papel, permitindo uma percepção tridimensional, foi representada em quatro diferentes escalas (1/50, 1/75, 1/100 
e 1/200). Para conciliar o conceito de escala à Cartografia, um mapa onde se localiza a edificação foi elaborado nas 
mesmas escalas. Trabalha-se com as diferenças entre as mesmas, mostrando o que acontece quando aumentamos 
ou diminuímos a escala de representação. Da forma como foi projetada, esta atividade poderá ser utilizada em 
diferentes níveis de ensino. A atividade ENSINANDO ESCALA favorece a integração de Matemática (grandezas 
e unidades de medida) com Geografia (coordenadas geográficas, densidade demográfica e escalas de mapa). A 
atividade DOMINÓ DE PROJEÇÕES, em formato puzzle, permite desenvolvimento de dúvidas e perguntas 
a serem discutidas com o professor e colegas. As três atividades possuem manual de instruções, destacando a 
importância do professor na aplicação. Além do contexto científico e geográfico, a construção e utilização do 
material cartográfico, permitem um estudo diferenciado, pois o espaço utilizado para utilização pode ser além da 
sala de aula.
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Diante da inegável necessidade de se promover uma interação entre a sociedade em geral e o meio acadêmico, 
especialmente no que diz respeito às geociências, área que desperta interesse de muitos, mas é vista muitas vezes 
como algo distante, o grupo PET Geologia desenvolveu o Projeto Pedra sobre Pedra: construindo o conhecimento 
em Geociências, versão 2. Este projeto é dividido nos subprojetos “Terra em Foco”, “Bamburrando” e “Afloramento 
de Ideias”, e tem a sua aplicação realizada em dois meios distintos: no meio acadêmico e no ensino fundamental da 
rede pública. Dois destes subprojetos são realizados em parceria com a Escola Municipal Rachel Mader Gonçalves, 
situada no município de Curitiba – PR, onde grande parcela dos alunos vive em uma situação de vulnerabilidade 
social, visando, além do desenvolvimento cognitivo de alunos do quinto ano do ensino fundamental, colaborar 
com uma formação acadêmica e cidadã dos mesmos. No subprojeto “Terra em Foco”, são ministradas aulas 
sobre temas relacionados as geociências, juntamente com a aplicação de atividades lúdico-pedagógicas, utilizadas 
como instrumento para uma melhor retenção do conhecimento apresentado e que também tornem o processo de 
aprendizado algo mais descontraído e atraente para as crianças. Os assuntos abordados são bastante variados e 
nos últimos anos incluíram temas como minerais, ciclo das rochas, ciclo da água, tempo geológico, paleontologia, 
solos e desastres naturais. De forma interligada, o subprojeto “Bamburrando” tem por finalidade a revisão das 
temáticas anteriormente trabalhadas por meio de uma gincana ao ar livre, sendo esta uma atividade que tem 
caráter lúdico, que visa promover o desenvolvimento cognitivo associando o conteúdo apresentado em sala às 
atividades físicas, exercícios desafiadores e instigantes para os alunos, ampliando o interesse geológico por parte 
dos mesmos. O terceiro subprojeto, “Afloramento de Ideias”, é aplicado dentro do próprio meio acadêmico, e tem 
como público alvo os discentes do curso de Geologia da Universidade Federal do Paraná – UFPR. Consiste em 
realizar atividades como palestras, workshops, mesas redondas e minicursos que abordem temas pertinentes as 
geociências, com objetivo de, através de práticas educacionais, fomentar o debate entre os estudantes e divulgar 
os trabalhos que vem sendo desenvolvidos dentro da universidade. Embora o projeto esteja em seu sétimo ano de 
aplicação, o mesmo vem sendo sempre reinventado, procurando novas estratégias e abordagens para atingir uma 
parcela maior de seu público alvo e de maneira mais eficaz.
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Na educação brasileira, a preocupação ambiental e a resiliência são acompanhadas de conceitos e noções de 
processos dinâmicos incluindo riscos de desastres. O projeto visa educar para a compreensão do risco de desastres 
naturais e ambientais buscando desenvolver a resiliência na comunidade escolar. Busca ainda promover as 
ações de educação do Centro de Apoio Científico em Desastres – CENACID (UFPR) incluindo a preparação de 
educadores, a criação e a adaptação de recursos educacionais para ser utilizados com crianças e jovens em ações 
para reconstruir e recuperar comunidades atingidas por desastres. Voltado inicialmente às escolas de Curitiba, 
poderá eventualmente incluir os municípios de Rio Branco do Sul e Almirante Tamandaré ou ainda outras regiões 
atingidas por desastres. A preparação dos educadores, articuladores e pedagogos para desenvolver ações nas 
escolas será mediante a oferta de cursos e oficinas em seus municípios. Estruturados com base nas unidades 
temáticas, nos objetos de conhecimento e nas habilidades dos componentes curriculares da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), incluirão a utilização de atividades lúdicas, jogos e outros recursos educacionais que podem 
auxiliar no desenvolvimento dos conteúdos curriculares. Também serão realizadas visitas às escolas, momento 
em que poderão ser observadas as atividades relativas ao tema que estão sendo desenvolvidos no ambiente escolar 
e realizadas palestras visando alcançar um número maior de estudantes. O projeto iniciou em março de 2019, 
com a oferta de Curso para Professores da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba. Para o curso foram 
selecionados os conteúdos, organizadas as atividades e reunidos recursos didáticos incluindo cartilhas, vídeos e 
jogos e outras estratégias lúdicas. Como resultados iniciais, o projeto alcançou 11 escolas, estruturou um curso, com 
seleção de conteúdo e atividades. Testou recursos lúdicos incluindo outras ferramentas disponíveis em ambiente 
virtual de aprendizagem. Com a atividade de conclusão do curso que previa a elaboração de oficinas e projetos de 
aprendizagem com a troca de experiências entre os participantes, foi possível reunir ideias e estratégias pedagógicas 
para alcançar os objetivos de aprendizagem com seus respectivos objetos de conhecimento, principalmente em 
Ciências e Geografia para os anos iniciais do Ensino Fundamental. O curso foi uma excelente oportunidade de 
preparar educadores para desenvolverem nas escolas ações para resiliência em desastres, criar e adaptar recursos 
educacionais e incluindo a divulgação das ações do CENACID. 
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O curso foi realizado pelo Centro de Apoio Científico em Desastres – CENACID e pelo Departamento de 
Geologia, da UFPR, em parceria com o Departamento de Ensino Fundamental e Gerência da Educação Integral/
Práticas de Educação Ambiental, Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Curitiba (SME-
PMC). Sua estrutura foi baseada nas unidades temáticas, nos objetos de conhecimento e nas habilidades dos 
componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Realizado entre março e abril de 2019, 
com carga horária de 32 horas, sendo 16 presenciais e 16 orientadas, para professores da SME-PMC das Práticas 
de Educação Ambiental que atuam na Educação Integral. O público em sua grande maioria com formação em 
Pedagogia atuando há mais de 5 anos no magistério, e com mais de 5 anos de conclusão do curso de graduação. 
O conteúdo abrangeu: 1- compreender os processos perigosos: preparar educadores para desenvolver em escolas 
ações para compreensão do risco de desastres; 2- clima: definição; fatores associados; mudanças climáticas 
globais: causas, registro geológico, consequências e sua relação com a educação ambiental; 3- avaliar exemplos de 
desastres e educação para resiliência aos desastres relacionados às mudanças climáticas. As atividades orientadas 
incluíram: questionários e tarefas realizadas no “Google Sala de Aula”, bem como projetos de aprendizagem. 
Cada participante apresentou um projeto relacionado ao tema “Desastres – prevenção e participação da escola”, 
que seria uma oficina para ser desenvolvida em Educação Ambiental, de acordo com a BNCC e com os objetivos 
da Educação em Tempo Integral da SME-PMC. A avaliação do aproveitamento seguiu critérios qualitativos 
que valorizaram as trocas de experiências dos cursistas. Os projetos de aprendizagem demonstraram grande 
criatividade e muitas estratégias pedagógicas de oficinas para diferentes anos escolares, em especial para os 3º, 4º 
e 5º anos. Contemplaram diferentes objetivos de aprendizagem da BNCC, em especial, de Ciências e Geografia, 
mas também na área de Ensino Religioso. Incluiram diferentes atividades, entre as quais: leitura, visitas, vídeos, 
jogos, maquetes, horta escolar, feira, exposição, gincana, jornal e panfletos. As propostas trataram de profissões, 
meditação, uso do solo, rios, lixo, água e mudanças no clima. Ao final, os participantes avaliaram positivamente 
o curso, em relação a seleção da temática e abordagem dos conteúdos por ter permitido conhecer componentes 
curriculares, áreas temáticas, objetos de conhecimento e as habilidades relacionados com os temas.
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No projeto de extensão “Educação ambiental em vídeo”, alunos do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária 
do Centro de Estudos do Mar/UFPR elaboraram vídeos didáticos de curta duração sobre temáticas ambientais. 
Os vídeos serão postados em canal do youtube e apresentados em escolas de ensino médio da região (Pontal do 
Paraná, Matinhos e Paranaguá, principalmente) e eventos diversos, como a SIEPE.
O objetivo do projeto é desenvolver vídeos didáticos para promover a comunicação sobre questões ambientais 
relevantes na região, como por exemplo a importância da restinga, comunidades de pescadores existentes no 
Complexo Estuarino de Paranaguá, Projetos do Centro de Estudos do Mar, Saneamento, entre outros.
Além disto, faz parte do projeto as discussões entre alunos do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária e 
professores sobre questões ambientais, tanto para escolha de temas relevantes como também na elaboração do 
roteiro dos vídeos.
Os vídeos serão elaborados e publicados com frequência mensal pelos alunos do curso de graduação em 
Engenharia Ambiental e Sanitária do Centro de Estudos do Mar integrantes do Projeto de Extensão, com o uso de 
equipamentos e softwares de criação e edição de vídeos, além de habilidades manuais e intelectuais na elaboração 
de ilustrações e roteiros. Os temas e conteúdo dos vídeos serão discutidos também com a professora proponente 
da proposta. Posteriormente, os vídeos serão publicados em canal do youtube e apresentados em escolas de ensino 
médio já participantes do projeto de extensão “EAS nas escolas”.
Na Semana Integrada de Ensino Pesquisa e Extensão do ano de 2019, os integrantes do Projeto de Estensão 
“Educação Ambiental em Vídeos” se propõe a apresentar os vídeos elaborados até a respectiva data, além de 
dialogar com o público as temáticas apresentadas e desafios que surgiram na execução do projeto.
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Nas ilhas do litoral do Paraná não há sistema de esgotamento sanitário. As principais técnicas utilizadas são os 
sistemas estáticos de tratamento de esgoto. Esses sistemas são pouco eficientes nas ilhas devido à proximidade do 
lençol freático da superfície e a dificuldade em se remover o lodo de fossas sépticas. Desta forma, é comum ocorrer 
problemas decorrentes do mau funcionamento dessas tecnologias, tal como transbordamento das fossas, os usuários 
acabam utilizando esses sistemas por tempo maior do que o seu tempo de vida útil, entre outras. Essas informações 
foram obtidas através de entrevistas e questionários que foram aplicados nas escolas das ilhas de Superagui, Ilha 
do Mel e Ilha das Peças. As escolas em que foram aplicados os questionários são: Escola Municipal do Campo 
Nova Brasília, Centro Municipal de Educação Infantil Maria de Paula Gonçalves, a Escola Municipal do Campo 
Teodoro Valentim, o Centro Municipal de Educação Infantil Juvelina Neves, Escola Municipal Alice da Silva 
Sobrinho, Escola Municipal João Luiz da Silva Junior, Colégio Estadual Ilha de Superagui Ensino Fundamental 
e Médio e o Colégio Estadual do Campo Ilha das Peças. Este trabalho propõe uma tecnologia de tratamento de 
esgoto para as escolas dessas ilhas, denominado Tanque de Evapotranspiração (TEvap). O TEvap possui algumas 
vantagens em relação aos outros métodos alternativos e aos sistemas estáticos comuns, como a fossa séptica ou 
negra; por exemplo, a não geração de um efluente e a impermeabilização do fundo do tanque impede a poluição 
de um corpo receptor ou lençol freático. Uma evapotranspiração representativa das ilhas do litoral do Paraná foi 
calculada neste trabalho, através da avaliação de 10 anos de dados medidos na estação do INMET instalada na Ilha 
do Mel. O modelo utilizado foi o de Penman Monteith. Com base na evapotranspiração foi possível definir as áreas 
dos tanques para atender cada uma das escolas dessas ilhas.
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O projeto Engenharia Ambiental e Sanitária nas Escolas do Litoral do Paraná visa à conscientização ambiental 
e à motivação dos alunos do ensino médio de escolas do litoral do Paraná a ingressarem no ensino superior. Os 
alunos visitam escolas do litoral do Paraná para apresentação de palestras motivacionais sobre o ensino superior e 
também palestras de cunho ambiental. Os assuntos abordados pelos alunos extensionistas sobre o ensino superior 
são: a história da Universidade Federal do Paraná, seus diversos cursos, os Campi da universidade, como ingressar 
na UFPR, suas experiências em como decidiram pelo curso que estão cursando, informam sobre o vestibular, 
feira de profissões, modalidades de bolsas de estudos, o cotidiano na universidade, e os cursos de graduação que 
há no litoral do Paraná (cursos do campus Pontal do Paraná e do setor litoral). Com o decorrer da palestra foca-
se no curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da UFPR, expondo a profissão, a grade curricular do curso, o 
centro acadêmico, empresa junior e as visitas técnicas realizadas pelos alunos. Em todas as palestras os alunos 
das escolas se mostram interessados e esclarecem suas dúvidas. Diretores e professores das escolas relataram 
melhoria no desempenho escolar de alunos interessados em ingressar no ensino superior. Cerca de 10% dos alunos 
que ingressaram no curso no ano de 2019 assistiram as palestras do projeto. No ano de 2018, o projeto contou 
com a participação de 7 alunos extensionistas, que visitaram 12 escolas públicas do litoral do Paraná, nas cidades 
de Matinhos, Pontal do Paraná e Paranaguá. No ano de 2019, o projeto está com 14 alunos extensionistas, e com 
previsão de revisitar todas as 12 escolas públicas do ano de 2018, escolas da cidade de Guaratuba e também 
escolas particulares do litoral do Paraná. Em todas essas escolas têm-se aplicado um questionário para pesquisar 
sobre o conhecimento dos alunos sobre diversos temas ambientais, tal como o destino de águas pluviais, tempo de 
degradação de resíduos sólidos no meio ambiente, aterro sanitário, etc.. Todos esses temas foram, posteriormente 
às respostas dos questionários, abordados em palestras para esclarecimento dos alunos das escolas. O percentual 
de acerto das questões foi de apenas de 60% no ano de 2018.
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Pontal do Paraná é um município que sofre com a flutuação populacional especialmente em épocas de veraneio. 
Neste trabalho foi proposto um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Integrado (PGRSI) para o município 
com o intuito de propor melhorias na em sua gestão ambiental através de programas de educação ambiental para 
moradores fixos e turistas, formalizar os atores envolvidos na dinâmica dos serviços relacionados aos resíduos 
sólidos, otimizar o processo de coleta de resíduos pelos caminhões, sugerir indicadores de desempenho ambiental 
e instrumentos de controle e fiscalização, entre outras medidas. Constatou-se ainda neste estudo quais são os 
maiores geradores comerciais de resíduos sólidos, e que poderão ser exigidos o PGRS. Um relatório será entregue 
a prefeitura com os principais resultados encontrados e sugestões para melhoria do gerenciamento dos resíduos. 
Além disso, foi realizado em duas escolas localizadas no município um diagnóstico da geração de resíduos e 
a confecção de um PGRS para que as mesmas possam reduzir, reutilizar e reciclar seus resíduos gerados. Foi 
aplicado nestas instituições de ensino um programa de educação ambiental e treinamento e capacitação sobre 
resíduos sólidos. Este projeto também iniciou uma avaliação das condições fitossanitárias das restingas utilizando-
se de drone. Sobrevoo com os equipamentos estão monitorando os balneários com maiores impactos devido 
a supressão de vegetação na área para prever a dinâmica de recuperação ecológica e estimar sua degradação. 
Drones também estão sendo utilizados para avaliar as condições de qualidade ambiental dos recursos hídricos do 
município, sobretudo, na vegetação de margem e pontuando lançamentos clandestinos de esgotos nos recursos 
hídricos naturais e em canais artificiais que existem na região. Com esses dados será possível propor medidas 
mitigadoras para evitar a degradação desses recursos. Após realizados estes estudos, um relatório das condições 
ambientais será confeccionado e entregue ao poder público para que o mesmo tome ciência e tome medidas 
cabíveis para a proteção e conservação dos recursos naturais.
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O povoado de São Miguel possui aproximadamente 300 habitantes fica em uma ilha do Complexo Estuarino de 
Paranaguá-PR. Os moradores são pescadores artesanais e buscam meios de sobrevivência através da pesca, na 
coleta e retirada da carne comestível (chamado popularmente de demariscar) de crustáceos. Em projetos anteriores 
junto à essa comunidade, foram detectados problemas ambientais tais como: descarte incorreto de lixo, possível 
consumo de água contaminada, os dejetos (carcaças) dos crustáceos estão sendo descartados em terrenos baldios e 
falta de tratamento de esgoto em algumas área da ilha. Por outro lado, a comunidade se mostrou bastante receptiva, 
carente de qualquer tipo de ajuda e muito ativa quanto à melhoria das condições de vida. Assim, esse projeto vem 
apresentar propostas para melhoria das condições de saneamento básico da ilha e conscientização ambiental, 
envolvendo os alunos do colégio estadual de educação básica da ilha e toda a comunidade local, buscando valorizar 
a educação e resgatar a cultura local. As atividades foram dividas em três temas principais: água, esgoto e lixo. 
Quanto ao tema foi água, foram apresentados aos alunos do colégio estadual os procedimentos necessários para a 
construção de cisternas para captação de água da chuva, coleta e análise da qualidade da água em diferentes pontos 
da ilha e a elaboração de um filtro de água alternativo; no tema esgoto é ensinado aos alunos como funcionam 
sistemas alternativos para tratamento de esgoto como a construção de zonas de raízes; e por fim, ao falar de lixo, os 
alunos aprendem como reciclar, descartar corretamente o lixo e possíveis alternativas de uso para as carcaças dos 
siri, além da elaboração de composteiras. Espera-se com essas atividades desenvolvidas, a comunidade aplique os 
conhecimentos adquiridos, buscando mais qualidade de vida e colaborando com a conservação do meio ambiente.
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Conhecendo a lacuna que existe nas escolas públicas brasileiras no campo das ciências naturais, o Projeto Geosurf 
Sul - Núcleo Paraná surge sob a perspectiva de ampliação da divulgação das geociências acoplada a atividades de 
educação ambiental. Um dos principais objetivos do projeto é a difusão do conhecimento da história geológica da 
Terra e a importância da geodiversidade para a sociedade através de aulas e palestras de geologia básica e educação 
ambiental em escolas públicas localizados no litoral e na capital paranaense. Dentre as principais atividades 
inseridas no projeto estão: as pedagógicas, inserindo principalmente o conhecimento dos processos costeiros e o 
impacto das ações antropogênicas em áreas costeiras, ações de limpeza das praias por meio de coleta de lixo nas 
zonas de intermaré para análises de macro e microlixo visando caracterizar e estimar a proporção dos principais 
materiais encontrados e possíveis soluções para redução de resíduos em zonas costeiras. Em 2018, cerca de 100 
crianças participaram de atividades educacionais do projeto Geosurf em parceria com o projeto Ondas do Saber 
no campus Litoral da Universidade Federal do Paraná. O projeto também participou de aulas no Colégio Santa 
Cândida, alcançando cerca de 150 crianças do ensino fundamental. Durante as atividades no litoral, foram feitas 
coletas de lixo encontrados na zona de intermaré. Aproximadamente 9kg de resíduos foram coletados em cinco 
ações – dias distintos – nas praias, nos quais foram encontrados principalmente polímeros (3 kg), vidro (0,5 kg), 
metais (0,2 kg) e bitucas de cigarros (0,2 kg). No ano de 2019, o Projeto Geosurf atuou no 1° Geo.dia do Paraná, 
evento com mesmo propósito de divulgação do conhecimento geológico para a sociedade, que ocorreu na Ilha do 
Mel – Pr com a participação de 80 inscritos. Para ações futuras, o projeto visa analisar o microlixo encontrado 
nas praias e continuar com as atividades pedagógicas voltadas às escolas de nível básico formando cidadãos 
conscientes da importância da preservação tanto do meio biótico quanto do meio abiótico para o uso racional dos 
recursos naturais.



187

Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão

11ª SIEPE, 27º EVINCI, 12º EINTI, 18º ENAF, 18º ENEC, 1º EDISPE

ANAIS 11ª SIEPE / 18º ENEC
ISBN 978-85-7335-359-4

MANUTENÇÃO DE ISCA-VIVAS NO CENTRO COMUNITÁ-
RIO DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA ARTESANAL DE 
PONTAL DO SUL

20197532
Autor(es): Fabiano Bendhack, Ivan Luiz Gavioli, Jorge De Freitas Mendes, Rodolfo Luis Petersen
Orientador(es): Alexandre Sachsida Garcia
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS DA TERRA
Área Temática: Meio Ambiente
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Aquicultura; Isca-Viva; Pecador Artesanal

A utilização de espécies de peixes e crustáceos como isca-viva é prática comum na pesca artesanal e esportiva 
no litoral paranaense. As iscas-vivas são ao mesmo tempo ferramenta de trabalho e fonte de renda extra para 
as comunidades de pescadores artesanais. Este projeto propõe o desenvolvimento e implantação de um sistema 
de manutenção de peixes e crustáceos para serem utilizados como isca-viva no Centro Comunitário para o 
Desenvolvimento da Pesca Artesanal de Pontal do Sul, no município de Pontal do Paraná, Paraná. Os pescadores 
artesanais irão capturar espécies de peixes (sardinhas) e crustáceos (camarões e corruptos) para serem estocados 
em um sistema de fluxo semi-contínuo composto por 4 caixas de água de 500 litros abastecidas por um reservatório 
de 5.000 litros que receberá, através de bombeamento, água da baía de Paranaguá. A equipe técnica do projeto 
cumprirá uma rotina de visitas técnicas (intervalos de uma a duas semanas) aonde serão avaliados o funcionamento 
do sistema, parâmetros da qualidade de água e o bem-estar dos animais. Durante os 8 primeiros meses de projeto, 
o Laboratório de Piscicultura (LAPIS) da UFPR será utilizado como apoio para o sistema instalado em campo, no 
sentido de realizar experimentos de curta duração aonde serão testados parâmetros básicos de funcionamento do 
sistema, tais como densidade de estocagem ideal, taxa de renovação de água e necessidade de limpeza dos tanques. 
Os resultados assim gerados serão aplicados em campo, repassando-se as informações à comunidade de pescadores 
durante as visitas técnicas. Também serão realizados três eventos do tipo Mesa Redonda, aonde membros da 
equipe do projeto, membros da comunidade de pescadores e outros membros convidados irão debater os temas a) 
ecologia das espécies trabalhadas; b) ética e cuidado animal e c) meio ambiente e sustentabilidade. A avaliação do 
processo será de forma contínua, diagnóstica e cumulativa utilizando como instrumentos de avaliação: registros 
de campo, formulário de avaliação e relatório de atividades. Os alunos integrantes do projeto estarão diretamente 
envolvidos em todas as etapas. Este projeto tem potencial de impacto positivo direto na renda dos membros da 
comunidade de pescadores artesanais de Pontal do Sul, e indireto em outras comunidades de pescadores do litoral 
do Paraná, através do repasse deste conhecimento técnico.
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Os movimentos gravitacionais reconhecidos em Geologia como do tipo “fluxo” são historicamente conhecidos 
por ocasionarem grandes perdas materiais e humanas, devido à sua grande capacidade destrutiva e área afetada, 
apresentando elevada fluidez, baixa plasticidade e presença de clastos e blocos em suspensão, associados à um 
fluido de alta densidade gerado pela liquefação de solos. Podem ser divididos em fluxos de terra, lama e detritos, 
sendo esta divisão realizada de acordo com a granulação do material transportado, variando de material silto-
argiloso (de 0,002 a 0,2mm) nos fluxos de lama, material granular nos fluxos de terra e material maior do que a 
fração areia grossa (>2mm). Tais deslocamentos de massa têm grande capacidade de transporte, podendo gerar 
erosão nas bordas de drenagens e após cessado o movimento, processos de sedimentação de grandes quantidades de 
partículas ocasionando o assoreamento do rio pelos materiais em suspensão e transportados. Com este panorama, 
os fluxos apresentam grande risco a estruturas e vidas humanas quando ocorre em zonas habitadas, justificando 
o seu estudo na prevenção ou amenização de desastres, através da caracterização dos aspectos físicos, mecânicos 
e geológicos, juntamente com a discussão de termos e revisão dos conceitos que definem e abordam os fluxos, 
buscando compreender melhor a ação humana como deflagradora, somada ao fator natural. A partir deste estudo, 
busca-se a aplicação dos aprendizados sobre este processo perigoso, na resposta em ações emergenciais do Centro 
de Apoio Científicos da UFPR (CENACID-UFPR). O estudo serve como um apoio no estudo e dimensionamento 
de desastres naturais ou antropogênicos, definindo, no caso ou possibilidade de um movimento de massa do 
tipo fluxo, os limites desse desastre, zona de dano, risco e perigo associados. Desta forma, os pilares do ensino, 
pesquisa e extensão serão exercidos dentro e fora do meio acadêmico, permitindo uma divulgação do conhecimento 
geológico adquirido e permitindo uma gestão eficiente de eventos emergenciais em acidentes e catástrofes.
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O SURF COMO INCENTIVO À PRÁTICA DE UMA VIDA SAUDÁVEL E TRANSMISSOR DE 
CONHECIMENTOS OCEANOGRÁFICOS
O Projeto Escola de Surf Comunitária de Pontal do Sul (ESCPS) se encontra no balneário de mesmo nome, no 
município de Pontal do Paraná - PR. Iniciado em 2015 e legitimado como extensão em 2016 vem atuando no 
campo de educação ambiental com crianças e adolescentes entre 7 e 16 anos de escolas públicas do balneário, 
com o objetivo de transmitir conhecimentos sobre ciências do mar, que são utilizados na prática do surf. Além 
disso, o projeto incentiva a prática de uma vida saudável e consciente, onde os alunos são estimulados a tomarem 
parte dos problemas e da realidade local, uma vez que o município é caracterizado como uma região deprimida 
economicamente e que sofre com questões ligadas a gestão do desenvolvimento do território, portanto, de diversos 
problemas socioambientais. O projeto surgiu da iniciativa de discentes do Centro de Estudos do Mar, na intenção 
de aproximar a universidade à comunidade local. As atividades são desenvolvidas e aplicadas de maneira não-
tradicional/formal, isto é, os ensinamentos ocorrem por processos de compartilhamento de experiências em 
espaços e ações coletivos cotidianas. Todos os sábados os alunos ESCPS são integrados à praia oceânica, onde 
ocorre a prática do surf. Cada instrutor é responsável por um grupo determinado de crianças, com as quais 
trabalham conhecimentos oceanográficos e técnicas necessárias para o esporte. A sede do projeto, conhecida 
popularmente como “Ruína”, é o espaço em que se encontram os equipamentos que são utilizados para surfar, tais 
como pranchas, leashes e roupas de borrachas. Também são desenvolvidas atividades extras-surf, como oficinas 
de capoeira, jiu-jitsu, nós de marinheiro, jardinagem, primeiros-socorros, dentre outros. Quando não é possível ir 
à praia para surfar, devido às condições climáticas, os alunos são integrados à Universidade através de atividades 
elaboradas em conjunto com os seus docentes, a fim de estimular um olhar científico. No total, a ESCPS já atendeu 
aproximadamente 77 crianças e adolescentes entre 7 e 16 anos. Nesta segunda fase do projeto participam 25 
alunos e espera-se aprimorar nossas metodologias para lhes proporcionar uma melhor experiência. Também está 
sendo desenvolvida uma pesquisa científica que irá avaliar, por análise de percepção ambiental dos alunos, se os 
conhecimentos que são transmitidos pelo projeto estão de fato, sendo absorvidos.
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OBSERVATÓRIO DA QUESTÃO AGRÁRIA NO PARANÁ
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O Observatório da Questão Agrária no Paraná se propõe como uma estratégia de visibilização da atualidade da 
questão agrária no Estado. Apesar das pesquisas e das notícias que tentam mostrar que os grandes problemas 
agrários do Estado foram resolvidos, o volume de conflitos no meio rural, de sujeitos em resistência e de dinâmicas 
que interpelam o modelo agrário paranaense baseado no agronegócio mostram a necessidade de espaços onde 
apresentar a riqueza de um meio rural que fica escondida, desprezada ou perseguida. Captar essa diversidade, 
considerando que é preciso uma atualização do que significa a questão agrária hoje são desafios colocados 
pelo projeto. Para se adentrar no entendimento desses processos foram utilizados diversos procedimentos: um 
blog (https://questaoagrariapr.blogspot.com/)onde continuamente são inseridas notícias sobre a questão agrária 
paranaense; projetos concretos com os sujeitos coletivos que protagonizam as resistências na questão agrária 
paranaense, como um projeto sobre gestão territorial com os povos faxinalenses; elaboração de uma Atlas da 
Questão Agrária no Paraná junto com outro seis grupos de pesquisa e extensão de outras cinco universidades 
paranaenses, que deve estar pronto no final do ano; participação na comissão organizadora da 17ª Jornada de 
Agroecologia em Curitiba. A partir dessas inserções realizadas vão se conformando uma série de produtos que 
permitem uma interlocução entre as demandas que esses grupos fazem para o projeto e a sociedade em geral. O 
Atlas, uma cartilha produzida sobre a gestão territorial que os faxinalenses fazem nas Áreas Especiais de Uso 
Regulamentado (ARESUR), a realização de seminários sobre a diversidade que a agroecologia representa e a 
presença na rua de sua capacidade produtiva e de trazer uma proposta diferenciada de vida através da Jornada de 
Agroecologia, foram situações que o projeto conseguiu realizar ou acompanhar. Nesse sentido, o projeto conseguiu 
revelar no último que apesar das campanhas criminalizadoras sobre a mobilização social no campo e os cortes nas 
políticas públicas, a diversidade e a riqueza das estratégias de resistência e r-existência dos movimentos sociais 
paranaenses que lutam pela terra e pelo território é enorme.
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Este projeto tem como objetivo principal melhorar a iluminação para gerar segurança no tráfego de automóveis, da 
população e dos comerciantes da Beira Mar de Pontal do Paraná. Além disso, os policiais e bombeiros precisam 
atuar na região para manter a segurança de toda população. Como consequência a viabilidade econômica avaliar-
se-á tanto a eficiência da iluminação pública quanto como as melhores alternativas para a redução de custo, tais 
como: substituição das lâmpadas de vapor de mercúrio e/ou sódio em LED quando comparados aos antigos 
equipamentos utilizados. No Brasil, existem alguns casos de utilização de lâmpadas LED na iluminação pública, 
na ciclovia Beira Mar Norte, em Florianópolis-SC, por exemplo, houve uma redução de 50% no consumo de 
energia comparada à tecnologia de lâmpadas a vapor metálico, anteriormente utilizada. As luminárias usadas 
foram instaladas a oito metros do chão e permitem visualização boa de cores e formas, oferecendo maior segurança 
em toda a extensão da ciclovia. Pode-se citar alguns objetivos específicos do projeto: realizar estudos sobre a 
tecnologia LED, diagnosticar a eficiência da iluminação dos Balneários de Praia de Leste a Ipanema, avaliar a 
satisfação dos comerciantes e moradores do litoral quanto a iluminação púlbica, propor soluções para o sistema 
de iluminação e por meio do diagnóstico e da pesquisa propor a redução do custos com iluminação pública para 
área pesquisada. As análises são feitas através do ‘software’ excel via planilhas e o cálculo matemático é baseado 
nas equações para projetar a iluminação pública. Por fim, o projeto visa valorizar as paisagens a Beira Mar com 
aumento de pedestres em locais antes abandonados por serem mal iluminados e atingir uma economia de cerca de 
30% ou mais por sistemas de iluminação pública com o uso de tecnologia mais eficientes.
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O presente projeto de extensão tem como principal objetivo divulgar para a comunidade acadêmica da UFPR e 
informações atualizadas sobre os seus diferentes Campi, tanto dos ambientes externos quanto internos. O projeto, 
denominado de CampusMap, apresentado sob a forma de um website (www.campusmap.ufpr.br), permitirá a 
obtenção de informações, determinação de rotas entre pontos, bem como terá uma ferramenta de coleta de dados 
online, disponível a qualquer usuário, a partir da qual podem ser inseridas novas informações sobre os ambientes, ou 
podem ser feitas atualizações às informações já existentes. O desconhecimento do espaço e de suas características 
têm impactos diretos em questões como gerenciamento de recursos (materiais e humanos), gerenciamento da 
infraestrutura dos campi, tanto no interior quanto no exterior dos edifícios, segurança, dentre tantas questões que 
podem ser suportadas pelo uso da informação espacial. Da necessidade de conhecer o espaço, propôs-se o projeto 
CampusMap, que tem como principal propósito desenvolver um sistema de informação geográfica disponível 
via web para acesso às informações dos Campi da UFPR tanto da infraestrutura externa quando do interior dos 
prédios. Para alcançar este objetivo são previstos os seguintes objetivos específicos: • Coletar os dados relativos à 
base cartográfica externa da UFPR, em seus diferentes campi; • Estabelecer uma metodologia para coletar dados 
dos ambientes indoor; • Coletar os dados indoor; • Adequar as bases cartográficas, externa e indoor, dos diferentes 
campi; • Propor e implementar uma ferramenta online para coleta e atualização de dados para diferentes usuários 
do sistema. Para tak as atividades são desenvolvidas por meio do trabalho de estudantes de graduação, mestrado e 
doutorado. Destaca-se que a divulgação das informações estará disponível também à comunidade externa, como 
prestadores de serviço, alunos de outras instituições de ensino, candidatos ao vestibular, entre outros. É previsto 
também que sejam desenvolvidos módulos de coleta de dados específicos para determinados usuários, a fim de 
atender demandas da comunidade. Espera-se que com o desenvolvimento deste projeto, a UFPR passe a ter uma 
ferramenta par conhecimento e futura gestão de seus espaços.
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A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) apontam para um grande desafio e 
compromisso social do Estado, das famílias, da sociedade em geral: a proteção da criança e do adolescente. Assim, 
temos o dever e a responsabilidade ampla de zelar por esses dois grupos diante da velocidade que a escalada de 
ocorrências imprime, colocando-as nas situações de risco em suas vidas. Atualmente, um dos grandes desafios 
encontrados no cotidiano da sociedade é o do correto e seguro uso das tecnologias de informação (T.I.). Nesse 
foco, orientar crianças e adolescentes para que se percebam - de forma segura - o mundo virtual e entendam a 
complexidade e a extensão do uso de ferramentas de T.I. é uma necessidade e se coloca como um pilar no projeto 
de extensão, o qual envolve também: sensibilização de grupos de entorno das crianças e adolescentes, ações 
extensionistas (cursos, seminários, desafios, geração de Portal. Produção de material educativo, artigos), redes 
que discutam o tema e proposta (modelo) de prevenção para aplicação em escolas. De forma a viabilizar todas 
as atividades que se complementam no grande arcabouço da prevenção, é importante associar diversas áreas de 
conhecimento, as quais permitirão diálogos mais amplos, visões multiáreas e potencialização de debates. Há de 
se perceber, com o esforço acadêmico, como um movimento deve apontar para o fortalecimento e a efetivação 
da garantia de direitos das crianças e dos adolescentes, sob diferentes formas de atuação, tendo sempre conexão 
com as diferentes áreas de conhecimento. Espera-se que a dimensão desse projeto sensibilize aqueles que podem 
fomentar movimentos preventivos, assim como permita gerar uma grande rede colaborativa para profissionais 
que atuam nas linhas de alcance do assunto. A sociedade não deve ser só garantidora de direitos, mas criadora 
de diversas ações que mitiguem os problemas, crinado divresas situações de vulnerabilidade das crianças e dos 
adolescentes. 
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Esta oficina, intitulada “Matemática Divertida”, tem o objetivo de apresentar as atividades e os materiais concretos 
elaborados e desenvolvidos pelo projeto Matematicativa para as exposições nas escolas de Ensino Básico. As 
exposições são uma das atividades-fim do projeto, e têm o intuito de apresentar a matemática de maneira lúdica 
para os alunos. Mostrando temas muitas vezes complexos de forma descontraída e instigante, com desafios e 
quebra-cabeças concretos, o público é convidado a usar raciocínio matemático para cumprir alguma tarefa 
proposta pelo expositor da atividade. As exposições são de caráter dinâmico, pois os artefatos matemáticos foram 
construídos para que os visitantes possam manipulá-los, seja pintando, cortando, dobrando ou mudando peças de 
posição - essa é a estrutura desta oficina. Serão utilizados materiais como papel, lápis de cor, tesoura, espelhos, 
cordas, EVA e outros para desenvolver vários temas matemáticos. Os participantes serão separados em grupos 
de aproximadamente cinco pessoas, e em sistema de rodízio, poderão conhecer e se divertir com todos os temas 
das atividades propostas. Tais atividades são: fita de Moebius, tangrans, polígonos replicantes, simetrias com 
livros espelho, mágicas com cordas (nós), pintando mapas com 4 cores, cruz grega, cilindro de Sugihara, dentre 
outras. Essas atividades foram realizadas em exposições ao longo dos anos 2017 e 2018, a dizer: em escolas do 
Ensino Médio, em feiras da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, nas premiações da OPRM, na recepção 
dos pré-calouros participantes do PSE (Processo Seletivo Estendido) da Matemática da UFPR, na Feira do ENEC 
2018, e na apresentação oral ENEC 2017. Nas várias exposições, houve públicos de diferentes faixas etárias. 
Houve atividades que despertaram interesse em todas as idades, em particular a atividade com cordas, em que 
foram realizadas mágicas com nós. Já as atividades com espelhos geraram encantamento nas crianças do Ensino 
Fundamental, porém nem tanto em adolescentes. Esse contraste em particular, nos surpreendeu. Será que há 
alguma abordagem dessa atividade que consiga alcançar todas as idades? Como o público alvo inicial deste 
projeto foi estudantes de ensino médio, queremos alcançá-los. Espera-se gerar encantamento com os problemas 
propostos. Além disso, mostrar que a criatividade é um caminho necessário para resolver diversos tipos de 
desafios, matemáticos ou não, e incentivar o público a querer conhecer mais sobre a Matemática e sobre os cursos 
de Matemática que a UFPR oferece.
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O Projeto de Extensão Universitária “Tecnologias e Ensino em Expressão Gráfica” tem por objetivo principal 
atender a comunidade acadêmica e externa, promovendo a formação continuada de profissionais e estudantes 
de diferentes áreas do conhecimento; para professores dos ensinos fundamental, médio e superior na área de 
Expressão Gráfica, além de desenvolver materiais/recursos interdisciplinares. A proposta do projeto nasceu pela 
percepção da necessidade de aprimoramento relacionado à representação gráfica, à visualização espacial e à 
manipulação de softwares gráficos em diferentes áreas de conhecimento. O Projeto de Extensão integra a tríade 
ensino/pesquisa/extensão ofertando cursos de extensão, promovendo eventos de extensão e prestando assessoria 
para a comunidade na área de Expressão Gráfica. Os alunos participantes do Projeto de Extensão estão estudando 
softwares de Representação Gráfica, tais como: Blender, Unity, Revit, AutoCAD, entre outros. Pesquisas 
relacionadas ao assunto estão sendo realizadas por meio de análise de artigos científicos nas áreas de Educação e 
Tecnologia. Contatos com a comunidade estão sendo constantemente realizados para definir demandas existentes 
que estão fundamentando a elaboração de recursos didáticos e auxiliando na atualização profissional na área 
de Expressão Gráfica. Já estão sendo desenvolvidos os seguintes produtos: Identidades Visuais para Cursos de 
Graduação e Departamentos Acadêmicos da própria instituição, Recursos em Realidade Aumentada e Virtual para 
Instituições Estaduais e para os próprios professores do DEGRAF. Um exemplo de recurso em realidade virtual 
que está sendo desenvolvido corresponde a um laboratório virtual para ensino de Química; neste o usuário estará 
imerso num ambiente onde ele poderá manipular e experimentar reações químicas entre elementos, permitindo 
assim uma forma complementar e diferenciada ao processo de ensino/aprendizado.
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As atividades do Projeto FiBrA contemplam a divulgação de ciência e atividades de ensino/aprendizado de Física, 
dirigidas tanto à comunidade externa quanto aos alunos dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Física. Por um 
lado, a comunidade externa tem a oportunidade de apreciar novidades em Física e vivenciá-la com experimentos 
práticos, e de outro, os alunos extensionistas têm a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos, expandi-los 
e desenvolver suas habilidades de transmissão de conhecimento, contribuindo assim para o desenvolvimento de 
suas habilidades didáticas. Desde 2009 o Projeto se encontra instalado numa área de mais de 400 m2, com mais 
de 50 experimentos, os quais são apresentados às comunidades escolares pelos alunos extensionistas da UFPR. 
Tipicamente, um grupo de alunos acompanhado de seus professores, vem até a Universidade para participar do 
Projeto. O grupo é guiado pelos extensionistas e percorre um circuito com os experimentos, acompanhando as 
informações prestadas pelos guias. O material didático usado nas apresentações está em constante adaptação 
e renovação pelos próprios extensionistas, visando o aprimoramento dos conteúdos a serem transmitidos aos 
visitantes. O número de visitantes em 2019, a partir de 19 de fevereiro, data de início das apresentações, até 03 de 
junho foi aproximadamente 800 alunos, sendo em torno de 70% provenientes de escolas públicas. A agenda do 
1º semestre lotou em apenas 4 dias a partir da data de sua abertura. Além de escolas de Curitiba e RMC, foram 
atendidas escolas de Piraquara, Colombo, Campo Magro, Araucária, Pinhais e São José dos Pinhais. Iniciamos 
o Projeto com 4 bolsistas Fundação Araucária e 4 voluntários, que continuaram atuando desde o ano passado. 
Atualmente contamos com 10 bolsistas e 4 voluntários. Neste início de 1º semestre de 2019, a disponibilidade de 
atendimento ocorre 2ª e 4ª pela manhã, 4ª à tarde e 5ª à noite. Os extensionistas são extremamente beneficiados 
com a aplicação do Projeto, já que as atividades por eles praticadas são exercícios pedagógicos na busca de formas 
mais adequadas para a comunicação e apresentação do conhecimento físico, atividades estas que colaboram de 
forma significativa para a formação do futuro professor. Por outro lado, os professores visitantes destacam que 
um dos grandes atrativos do projeto é a possibilidade dos participantes vivenciarem experimentos demonstrativos 
de temas trabalhados em sala de aula e/ou frequentes em livros textos de física. O retorno com as impressões dos 
professores visitantes nos permite avaliar e propor novos experimentos.
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ASTRO - DIVULGAÇÃO E OBSERVAÇÕES EM ASTRONO-
MIA III

20197475
Autor(es): Alessandra Nakonetchnei, Gustavo Santa Rosa Miranda, Matheus Leal Castanheira, Ramon Calixto 
Benite Ruiz
Orientador(es): Celso De Araujo Duarte, Dietmar William Foryta, Irineu Mazzaro, Jose Pedro Mansueto Ser-
bena, Mauro Gomes Rodbard, Wilson Alcantara Soares
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS
Área Temática: Educação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Ensino De Astronomia; Observação Noturna; Planetário

A Astronomia sempre despertou um forte interesse na imaginação humana. A percepção humana do fenômeno 
causa-efeito sempre associou passagem das constelações à uma predição do futuro das pessoas, dos reinados e 
dos países. Assim a Astronomia sempre esteve ligada às questões religiosas com o uso dos horóscopos. Entretanto 
mesmo na antiguidade a Astronomia era muito mais do que fazer horóscopos, ela era usada como base do calendário 
que coordenava às atividades humanas. Esta percepção implicou na extensão do calendário lunar para o calendário 
solar o que permitiu coordenar as cheias do Nilo e outros rios, na iniciação das colheitas, na determinação da 
época da migração de diversos animais. A Astronomia também tem laços com a geografia através da determinação 
da obliquidade, na determinação da longitude, na determinação do tempo... Hoje diversas atividades humanas 
se benificiam daquilo que foi a Astronomia antiga transformando-se numa Astronomia moderna, com diversas 
áreas de interesse, Engenharia Espacial, Meteorologia, Sensoreamento Remoto, que tem aplicações no cotidiano 
de todos. O uso de sistemas GPS permitem a navegação, não somente de um lado a outro do planeta como fazem 
aviões e navios, mas também para a movimentação de pessoas dentro de cidades, de máquinas de colheita dentro 
de fazendas, no transporte de mercadorias e valores, nos veículas de emergência e polícia... A área econômica 
ligada a Astronomia, comumente conhecida como Engenharia Espacial, já ultrapassou os os US$ 350 bilhões 
anuais e deve atingir US$ 3 trilhões em menos do que 30 anos com a entrada cada vez maior do setor privado. 
Dentro deste contexto, o Projeto Astro pretende mostrar a Astronomia como uma Ciência, como de faz medidas, 
como se interpreta medidas, como uma Ciência Moderna, seu escopo na economia atual e no cotidiano, e 
como futuro econômico, as possibilidades de carreiras ligadas à Astronomia. Para atingir este objetivo temos a 
disposição o espaço físico do Centro de Divulgação de Física do Departamento de Física da UFPR, equipamentos 
de observação astronômica e Planetários.
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QUÍMICA NA PRÁTICA

20197503
Autor(es): Ana Paula De Oliveira, Anna Carolina Marques Pereira, Camila Portugal, Jason Andrade Russi, 
Leandro Souza Follador, Luana Ianegitz, Maria Gabrielle Goche, Mariana Marques Da Cunha, Nathan Matheus 
Munhoz De Lima, Pammela Geovanna De Lima Ferreira
Orientador(es): Lauro Camargo Dias Junior, Liliana Micaroni, Regina Maria Queiroz De Mello
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS
Área Temática: Educação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Ensino Médio; Experimentos De Química; Jogos Químicos

Esse projeto visa despertar o interesse pela Química através do uso de experimentos demonstrativos e de Jogos 
Químicos. No início de 2018 fomos acolhidos pelo Programa de Extensão “Centro de Divulgação de Física” 
(CDFis) que gentilmente nos cedeu um espaço para a recepção de alunos. No entanto, foi necessário adequar esse 
espaço, com uma reforma, antes de receber os alunos. Durante o período da reforma, feita com recursos próprios, 
o CDFis disponibilizou uma mesa para o nosso Projeto e apresentamos 4 experimentos, para os alunos das escolas 
que visitavam os experimentos do projeto de extensão FiBrA (Física: Brincando e Aprendendo). Nesse período, 
foram atendidos 1446 alunos provenientes de 35 escolas de Curitiba e região metropolitana. Em abril deste ano, 
deu-se início a recepção de alunos exclusivamente pelo nosso Projeto “QuiPra”, no espaço reformado. A visita 
de escolas, com alunos do 9º ano do ensino fundamental e dos três anos do ensino médio, de Curitiba e região 
metropolitana é feita sob agendamento no CDFis. Os alunos visitantes participam da exposição interativa dos 
experimentos e de uma sessão de jogos educativos de Química. A metodologia consiste em dividir os alunos em 
dois grupos: um grupo fica no espaço destinado aos Jogos Químicos onde os alunos participam dos seguintes 
jogos educativos de Química: bingo, trunfo, memória, mico, trilha química e batalha naval. Os jogos foram 
confeccionados com ênfase na Tabela Periódica dos elementos e suas propriedades periódicas. A premiação para 
os vencedores é uma tabela periódica. O outro grupo fica no espaço destinado à apresentação de experimentos e 
os alunos participam dos seguintes experimentos: (i) densidade e separação de misturas (ii) condutividade elétrica 
e vai-e-vem das cores (iii) reações redox: bafômetro e pasta de dente de elefante (iv) cinética química (reação 
relógio) (v) síntese de poliuretana (vi) teste da chama e luminescência (vii) escrita eletroquímica (eletrólise). Após 
aproximadamente uma hora, os grupos trocam de lugar de modo que todos os alunos participam dos jogos e dos 
experimentos. Em cada visita, dois monitores apresentam os experimentos de química e dois monitores mediam 
os jogos químicos. Os monitores (bolsistas e voluntários) são alunos de graduação do curso de química e áreas 
afins. Após a visita, são aplicados questionários de avaliação para os alunos e professores das escolas visitantes e 
o índice de satisfação com o projeto tem sido alto. O projeto teve sua 2ª edição aprovada a partir de maio de 2019.
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CENTRO DE DIVULGAÇÃO DE FÍSICA III

20197513
Autor(es): Alessandra Nakonetchnei, Carlos Eduardo Coelho, Dolwer Kovalski Da Costa, Gabriel Gnatkowski, 
Gustavo Santa Rosa Miranda, Heloisa Reikdal Da Silva, Helton Alvares Goncalves, Isabella Cristina Arving Da 
Silva, Matheus Franco Ribeiro, Matheus Leal Castanheira, Ramon Calixto Benite Ruiz, Renan Barbieri Estefani, 
Renata Krupczak, Rosemeri Cruz Fagundes, Yohan Szuszko Soares
Orientador(es): Adriano Rodrigues De Moraes, Camila Silveira Da Silva, Celso De Araujo Duarte, Dietmar 
William Foryta, Giselle Munhoz Alves, Irineu Mazzaro, Jose Pedro Mansueto Serbena, Mauro Gomes Rodbard, 
Wilson Alcantara Soares
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS
Área Temática: Educação
Programa Institucional: PROGRAMA DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Divulgação Científica; Ensino De Ciências; Ensino De Física

No programa Extensão Centro de Divulgação de Física III, as atividades de Extensão e Ensino estão integradas 
através de interação entre comunidade externa (alunos e professores do ensino médio e/ou fundamental) e 
extensionistas da UFPR (acadêmicos e professores). Em 2019 o programa conta com 3 projetos vinculados:- 
Física Brincando e Aprendendo - FIBRA, Divulgação e Observações em Astronomia – ASTRO, e Ciência e 
Arte além da parceria com o projeto QUIPRA- Química na Prática. A proposta do programa é contribuir para 
que as ações dos projetos se desenvolvam harmonicamente de forma a atingir os objetivos, alem de apoiar na 
logística e infra-estrutura. As atividades no programa compõem de: 1- visitas da comunidade externa que vem 
a Universidade e passa um período de 2 a 3 horas, vivenciando um conjunto de experimentos demonstrativos 
relacionados com o conteúdo de ciências, especialmente Física, Astronomia, Química, Ciências e Arte, bem como 
de tecnologias recentes; 2- saída do planetário a outras instituições e 3- Em parceria com UFPR-TV na produção 
do FIBRA na UFPR-TV. Em geral, alunos extensionistas preparam-se, treinam e fazem apresentações de temas 
de física, astronomia e ciências, os quais estão relacionados à aqueles trabalhados nos conteúdos do ensino médio 
e/ou presentes nos livros textos de física e ciências. Estes temas são abordados usando recursos experimentais 
demonstrados aos visitantes. É, portanto um programa que envolve ações “de mão dupla”, ao mesmo tempo em que 
atende uma demanda da comunidade, proporciona aos estudantes, especialmente de Licenciatura a oportunidade 
de treinamento em atividades de física experimental direcionadas ao Ensino Médio. A proposta do programa é 
receber o publico escolar nos três períodos, isto só não acontece quando há deficiência de extensionistas. Nos 
4 projetos tivemos até 30/05/2019 participação envolvendo secundaristas/ensino fundamental/ professores/ 
alunos universitários, em média de 800 visitantes (70% da rede pública e 30% da rede particular), em atividades 
apresentadas por acadêmicos extensionistas. O Programa procura intensificar a interação entre os projetos, com 
a apresentações de experimentos de Física, Química, Astro, interações com Ciência na Arte, além estimular as 
demonstrações que evidenciam a interdisciplinaridade entre diferentes áreas do conhecimento.
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EXPERIMENTOS DE QUÍMICA ORGÂNICA: DA GRADUA-
ÇÃO À FORMAÇÃO CONTINUADA.

20197662
Autor(es): Bruna Da Rosa Meller
Orientador(es): Angelo Roberto Dos Santos Oliveira, George Hideki Sakae, Leandro Piovan, Maria Aparecida 
Ferreira Cesar Oliveira
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS
Área Temática: Educação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Experimentos De Laboratório De Química; Material Didático; Química Orgânica

O projeto de pesquisa/extensão foi criado com o objetivo de ampliar e elaborar experimentos de laboratório de 
Química Orgânica que pudessem despertar no aluno a busca por conhecimento. Para isso foi adaptada uma série 
de experimentos a fim de atender alunos de Graduação de vários Cursos do Ensino Superior e alunos do Ensino 
Médio Técnico. O projeto também visa colaborar com a formação e atualização de professores do Ensino Médio 
com o desenvolvimento de uma apostila contendo diversas práticas de fácil aplicação, mostrando o passo a passo da 
abordagem do assunto e com todas as adaptações necessárias para seu ambiente de execução. Além disso, a apostila 
apresenta uma sequência de perguntas para auxiliar na fixação dos conhecimentos adquiridos com o experimento 
realizado, incentivando assim a busca por mais informações em outras fontes. Apesar da particularidade de cada 
prática, certos cuidados e procedimentos são necessários, de uma forma geral, seja a atenção à periculosidade de 
reagentes químicos e medidas de segurança, manuseio correto de equipamentos e aparelhagens como também 
análises para a caracterização de reagentes e confirmação da formação e caracterização estrutural de produtos 
formados nas reações, principalmente através da espectrometria no infravermelho (FTIR) e da espectrometria 
de ressonância magnética nuclear (RMN de hidrogênio e de carbono). Alguns dos experimentos desenvolvidos 
durante o ano de execução do projeto são: Purificação do benzaldeído; Síntese da dibenzalacetona; Reação de 
Diels-Alder entre antraceno e anidrido maleico e outros ainda em andamento. Além da elaboração da apostila, foi 
realizada durante a vigência do projeto uma atividade com os alunos do ensino médio mostrando as propriedades 
de polímeros encontrados no dia a dia, exemplificando maneiras de se recuperar um polímero depois de seu uso, 
reciclando-o. Essa mesma atividade foi realizada também durante a 16° Feira de Cursos e Profissões da UFPR 
para membros da comunidade externa, mostrando que os polímeros podem ser recuperados com certa facilidade 
quando tratados da maneira correta. Durante o ano de 2018 e até junho/2019 os experimentos desenvolvidos no 
Projeto de Extensão foram executados por alunos do Curso de Química da UFPR e por alunos do Curso Técnico 
em Química do CEEP/Curitiba, utilizando a apostila elaborada no Projeto, atingindo os objetivos deste projeto de 
extensão.
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CIÊNCIA E ARTE NO FIBRA

20197700
Autor(es): Fernando Pablo Devecchi, Iohana Polli Do Prado, Thais Dos Santos
Orientador(es): Camila Silveira Da Silva
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS
Área Temática: Educação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Ensino De Ciências; Música; Poesia

Oficina de Ciência e Arte: poemas e canções como estratégias de ensino e formação docente. O embasamento 
teórico que pauta as ações didáticas e formativas que serão abordadas durante a Oficina considera que Ciência e a 
Arte são formas de expressão humanas com pontos de encontro, tais como a busca pela interpretação da realidade, 
o processo de criação e imaginação. Mas esse fundamento tem orientado poucas práticas pedagógicas nos espaços 
escolares e não escolares dedicados ao ensino de Ciências. Considerando particularmente o contexto da Educação 
em Ciências da Natureza, desenvolveremos atividades com exemplos de poemas e canções, em Língua Portuguesa, 
que abordam temáticas científicas de Química, Física e Biologia propiciando espaços de diálogos e criações entre 
as(os) participantes, evidenciando e explorando as relações entre Ciência e Arte no contexto da divulgação, ensino 
e formação de professoras(es). A metodologia abarcará a apresentação de pesquisas e experiências da equipe 
ministrante sobre o tema; leitura, escuta e análise de poemas e canções previamente selecionados; trabalho em 
grupo pautado em abordagens lúdicas; e socialização de resultados produzidos durante a Oficina. O trabalho 
com Poesia e Música no na Educação em Ciências possibilita a abertura de novos espaços e tempos de práticas, 
estimulando a criatividade, expressividade, coletividade, sensibilidade e afetividade. Almeja-se um momento de 
compartilhamento de experiências do coletivo envolvido que possa embasar ações futuras no campo do Ensino, da 
Formação e da Divulgação Científica com estratégias inovadoras e significativas que mobilizem diversos saberes 
e articulem diferentes campos de conhecimento ampliando a percepção de mundo das(os) envolvidos, fornecendo 
subsídios teóricos e metodológicos para que possam atuar e pensar de modo criativo nos espaços educativos 
formais e não formais.
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MATEMATIZA

20197744
Autor(es): Elenilton Vieira Godoy, Luiz Felipe Vieira Haragushiku, Stefani Vicoski Marques
Orientador(es): Elisangela De Campos
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS
Área Temática: Educação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Ensino E Aprendizagem; Experiências Matemáticas; Fractais

A Matemática é vista, em geral, como uma disciplina rígida e cheia de regras pelos alunos da escola. Nela não 
á espaço para a criatividade, experimentação e imaginação. No entanto existem vários conceitos e resultados 
matemáticos que podem ser tratados de forma concreta por meio de sua representação, como por exemplo, a 
representação um triângulo e a área de um quadrado podem ajudar os alunos a entenderem o Teorema de Pitágoras 
utilizando um quebra-cabeça. A ideia desse projeto é mostrar para alunos da escola básica, para professores e 
licenciandos que a matemática pode ser divertida, que podemos dar significado a suas definições. Por isso o 
projeto de extensão MATEMATIZA tem por objetivo levar a experiências matemáticas por meio de atividades 
investigativas, jogos, materiais concretos ou objetos de aprendizagem virtuais. Estas atividades acontecerão nos 
minicursos, oficinas e experiencias no Laboratório de Ensino de Matemática para estudantes do ensino básico, para 
estudantes do curso de Matemática e para professores que ensinam Matemática. O primeiro minicurso ocorrerá 
em julho e terá como tema o Fractais que é considerado como a geometria da natureza, pois podemos com esta 
geometria modelar alguns elementos da natureza, como por exemplo, montanhas, nuvens e o pulmão. A escolha 
desse tema se deu, também, pois é possível trabalhar com um grupo de fractais com conteúdos matemáticos do 
ensino fundamental, como área de figuras planas e contagem, no entanto este não é um assunto da matemática 
escolar. Outro objetivo do projeto é a divulgação das atividades desenvolvidas, para isso criamos uma página no 
facebook: MATEMATIZA-UFPR. A forma como podemos trabalhar com a matemática tem muito a ver com o 
sentimento gerado em relação a ela. Acreditamos que mostrando para a comunidade que podemos dar significado 
e aplicabilidade aos conceitos matemáticos estamos contribuíndo para a formação integral do cidadão.
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COMPUTANDO MEU CONTEXTO

20197931
Autor(es): Ermelindo Paulo Breviglieri Schultz, Júlia Dos Santos Bathke Ortiz, Leticia Mara Peres, Mateus 
Ribamar Da Paixão
Orientador(es): Roberto Pereira
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS
Área Temática: Educação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Educação De Jovens E Adultos; Inclusão; Pensamento Computacional

O Projeto está sendo conduzido em duas linhas: 1. Pensamento Computacional na Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) e 2. Pensamento Computacional com os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) de Pinhais.
Em cada linha, oficinas participativas foram planejadas e conduzidas com o propósito de engajar os participantes 
em atividades para desenvolver o pensamento computacional, o pensamento crítico e habilidades de trabalho 
grupo. Enquanto na linha 1 o principal desafio era reduzir as barreiras e a resistência das pessoas ao contato com 
tecnologias atuais (do celular aos caixa do banco e urna eletrônica), na linha 2 o principal desafio foi engajar as 
pessoas nas atividades, de modo que elas mantivessem o interesse e o foco. Desenvolver atividades que fizessem 
sentido e contribuissem para melhorar a realidade de seu público foi um propósito e um desafio comum a ambas 
as linhas.
Na linha 1, 8 workshops participativos foram realizados na Escola Municipal Rachel Mader Gonçalves, envolvendo 
de 15 a 20 alunos de diversas idades (de jovens a idosos) em fase de alfabetização. Os resultados foram promissores 
e o projeto continuará em 2019, desta vez visando promover o aprendizado e o uso das tecnologias.
Na linha 2,o projeto teve dois momentos: No primeiro momento, duas turmas foram abertas com a parceria efetiva 
da Secretaria Municipal de Ação Social (SEMAS) de Pinhais, uma vez que só se cadastraram jovens que são 
atendidos pela ação social do município, com o foco em participantes do PROJOVEM. No segundo momento, 
começamos a realizar oficinas autocontidas nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 
nos CRAS Norte, Oeste e Sul. O SCFV é um espaço onde os jovens do PREJOVEM e do PROJOVEM vão 
uma vez por semana e tem como objetivo abordar diversos eixos de direitos e deveres destes jovens. O projeto 
hoje se direciona em como transformar os ambientes do CRAS em ambientes de criatividade digital a partir das 
necessidades e desejos dos jovens e educadores sociais, além de promover oficinas diversas no SCFV.
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PROJETO DE EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL AREIÃO 
DAS ÁGUAS

20197869
Autor(es): Helena Ferreira Bracarense
Orientador(es): Paulo Afonso Bracarense Costa
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS
Área Temática: Meio Ambiente
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Conservação Da Natureza; Educação Ambiental; Preservação Ambiental

O projeto Areião das águas pretende desenvolver uma metodologia participativa de educação ambiental, tendo 
como objeto de ação um elemento do cenário urbano: o rio Areiãozinho. O projeto pretende articular a academia 
(servidores docentes, servidores técnicos e discentes) e a comunidade que vive no entorno do rio, fomentando 
níveis elevados de consciência da necessidade de preservação ambiental ao mesmo tempo em que mobiliza a 
contribuição popular para a preservação de um rio urbano. Também pretende articular órgãos públicos municipais 
e estaduais que atuam com a questão ambiental, permitindo a discussão e o fortalecimento de políticas públicas 
que privilegiam a relação entre o homem e o ambiente. Alunos de diversos cursos serão convidados a integrar a 
equipe do projeto, bem como docentes de diversas áreas de conhecimento que têm contribuições importantes no 
campo ambiental e de formação cidadã, especialmente alunos dos cursos de Engenharia Ambiental, Engenharia 
Química, Engenharia Civil, Ciências Sociais e Estatística. O Projeto será desenvolvido durante 4 anos, com 5 
etapas definidas: (i) Treinamento da Equipe sobre Educação Ambiental e Recursos Hídricos. (ii) Organização 
de material básico de abordagem aos parceiros e comunidade (residentes e suas entidades associativas, escolas, 
instituições públicas. (iii) Inserção da equipe junto aos parceiros e à comunidade. (iv) Organização do calendário 
de intervenção. (v) Relatórios periódicos e preparação dos produtos). Em sua discussão sobre o processo de 
construção dos projetos de intervenção em educação ambiental, Silveira (2005) adverte que “o empenho pessoal 
de educadores nem sempre é suficiente para poder desenvolvê-los em sua plenitude. Daí ser importante pensar 
no desenvolvimento deles inseridos em organizações que legitimem, divulguem e viabilizem sua execução. Nesse 
sentido, podem ser pensadas as relações existentes entre instituições governamentais e não governamentais no 
desenvolvimento de projetos, e os vários segmentos da população que, de uma forma ou de outra, necessitam de 
projetos educacionais”. “. Assim, o objeto da intervenção é o rio e também os seus sujeitos. 
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LABORATÓRIO DE ESTATÍSTICA APLICADA - 2A EDIÇÃO

20197270
Autor(es): Gian De Lima Santos, Matheus Born Cabus, Nivea Da Silva Matuda Machado
Orientador(es): Fernanda Buhrer Rizzato, Jomar Antonio Camarinha Filho, Paulo Ricardo Bittencourt Guima-
raes
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS
Área Temática: Tecnologia
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Assessoria; Estatística; Pesquisa Científica

No início de 1990, por iniciativa dos professores do Departamento de Estatística, o Laboratório de Estatística da 
UFPR (Labest) começou a realizar assessorias estatísticas à comunidade acadêmica nas diversas áreas da ciência. 
O Labest auxiliou mais de 170 trabalhos de pesquisadores (1994 a 1997), possibilitando, assim, geração de mais 
conhecimento e desenvolvimento em pesquisa na UFPR. O Laboratório de Estatística Aplicada (LEA) possui 
um formato muito semelhante ao do Labest. O processo inicial de atendimento de assessoria à comunidade se 
deu em maio de 2010. No período de 2012 a 2018 foram realizados mais de 300 atendimentos a pesquisadores, 
docentes e discentes da UFPR e de outras instituições de ensino e pesquisa. Detalhes em: http://www.lea.
ufpr.br. Os objetivos do projeto: I. Proporcionar uma prática acadêmica indissociável do ensino e da pesquisa, 
que contribui para o desenvolvimento da sociedade; II. Proporcionar e apoiar a participação em Programas e 
Projetos de extensão universitária, de estudantes regularmente matriculados no Curso de Estatística da UFPR; 
III. Viabilizar o desenvolvimento de ações que visem à promoção da interação transformadora entre a UFPR e 
os demais segmentos da sociedade. O projeto proporciona um ambiente de constante aprendizado de relações 
interpessoais e científicas, em que, os colaboradores do projeto interagem com pesquisadores das mais diversas 
áreas, proporcionando, dessa forma, uma troca de conhecimentos científicos. Na medida em que ocorre a prestação 
da assessoria, os produtos gerados: a) atendem a necessidade do pesquisador interessado, contribuindo para uma 
maior experiência e conhecimento para o desenvolvimento de futuras pesquisas; b) proporcionam aos professores 
do LEA, elementos para as suas outras atividades acadêmicas; c) desenvolvem a capacidade profissional dos 
alunos; d) com o desenvolvimento da pesquisa, promovida pela assessoria estatística, inevitavelmente, os novos 
conhecimentos adquiridos serão repassados aos estudantes em sala de aula. Os atendimentos são realizados por 
professores orientadores do projeto LEA, alunos bolsistas e voluntários para os pesquisadores e seus respectivos 
orientadores. Esses atendimentos ocorrem sob demanda, com alta procura. Após reuniões periódicas, há uma 
troca constante de informações entre as partes para atender os objetivos da pesquisa. Os resultados e metodologias 
empregadas são detalhados em relatórios de análise estatística (parciais e final).
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LABORATÓRIO DE MODELAGEM E PROTOTIPAGEM - 
LAMP

20197299
Autor(es): Alessandra Soares, Alessandra Yuan Ai Zhong, Francisco De Alencar, Luiza Skrzypek De Jesus, 
Taynara Leonel De Carvalho
Orientador(es): Marcio Fontana Catapan, Marcio Henrique De Sousa Carboni
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS
Área Temática: Tecnologia
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Expressão Gráfica; Impressão 3d; Prototipagem Rápida

O objetivo deste trabalho é apresentar o Projeto de Extensão LAMP – Laboratório de Modelagem e Prototipagem, 
criado em maio de 2016 por docentes do Curso de Bacharelado em Expressão Gráfica da UFPR, além de 
algumas atividades vinculadas ao projeto no âmbito da modelagem digital e da prototipagem, principalmente 
a prototipagem rápida. O LAMP busca proporcionar aos alunos envolvidos maior familiaridade com situações 
enfrentadas no mercado da área de Expressão Gráfica, bem como de impulsionar a pesquisa e o ensino, além 
de atender a demanda da comunidade interna e externa a UFPR de serviços que envolvam a questões relativas 
à modelagem e prototipagem. Dentre os vários trabalhos desenvolvidos citam-se seis. O primeiro, em parceria 
com alunos dos cursos de Expressão Gráfica, Engenharia Mecânica e Engenharia Elétrica, desenvolveu uma 
máquina de desenho à caneta controlada por computador. Suas partes foram modeladas e impressas em uma 
impressora 3D, e a programação e montagem foi realizada pelos alunos de engenharia. O segundo, em parceria 
com uma médica veterinária, buscou desenvolver uma órtese customizada e impressa em 3D, para um cachorro 
com má formação da patela posterior. O terceiro, uma pesquisa em parceria com professores e alunos do curso 
de Medicina Veterinária, na qual foi desenvolvida a modelagem 3D da anatomia do sistema digestório de um 
cavalo para criação de um modelo e animação que pudessem ser utilizados como material didático. O quarto, a 
criação de uma identidade visual para a os cursos de pós-graduação do Departamento de Engenharia Mecânica, 
no qual busca-se desenvolver, por exemplo, a logo, mascote, uniforme, site, etc. O quinto, o desenvolvimento de 
uma pesquisa e aplicação do uso da realidade virtual na apresentação de projetos arquitetônicos usando o motor 
de jogo Unreal Engine, está sendo desenvolvido como trabalho de conclusão de curso por um dos alunos do 
LAMP, usando o espaço físico do laboratório como modelo de estudo para o seu projeto. E o último, também 
oriundo da parceria com professores e alunos do curso de Medicina Veterinária, no qual os alunos do projeto de 
extensão estão desenvolvendo uma série de imagens didáticas para o estudo de esqueletos equinos e bovinos que 
ilustrarão diversos materiais didáticos. Todos trabalhos desenvolvidos demonstram o enorme potencial do uso de 
diferentes tecnologias e a multidisciplinariedade de atuação do Curso de Bacharelado em Expressão Gráfica, além 
da integração dos três pilares da Universidade Federal do Paraná: Ensino, Pesquisa e Extensão.
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AFROCURITIBA: PASSEIOS PELA HISTÓRIA E MEMÓRIA 
DA PRESENÇA NEGRA NA CIDADE

20197217
Autor(es): Andrea Carla Dore, Cassiana Sare Maciel, Luiz Henrique Betim Marques
Orientador(es): Joseli Maria Nunes Mendonca
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS
Área Temática: Cultura
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Diversidade; História; Raça

O Projeto visa identificar e divulgar locais relacionados com a história da presença negra em Curitiba, no período 
de vigência da escravidão, no Pós-Abolição e na contemporaneidade. Nesse sentido, serão realizadas ações de 
educação patrimonial em duas vertentes. Uma delas, por meio da pesquisa histórica, realizada em arquivos (em 
especial o da Fundação Cultural de Curitiba, instituição parceira no projeto) e por meio de entrevistas das quais 
serão recolhidos registros de memórias sobre a presença negra na cidade. Essas pesquisas permitirão constituir 
um percurso definido espacialmente, contemplando os pontos em que essa presença se mostre relevante. Outras 
ações serão realizadas no sentido de difundir essas informações por meio de visitas guiadas no percurso definido, 
de oficinas e de página eletrônica.
Estas proposições estão inseridas no que vem sendo atualmente denominado História Pública, um termo que 
designa uma vertente de abordagem voltada às representações públicas do passado destinadas a não profissionais 
e a públicos ampliados. 
Afinado com um importante movimento de reconfiguração da memória em torno da presença negra na cidade, 
empreendido sobretudo pelos movimentos sociais e de militância, o projeto procura responder demandas, algumas 
delas voltadas à busca de conhecimento sobre a história dos negros na história da cidade, da identificação de locais 
significativos relacionados a tal história; outras que visam a expressão de memórias relacionadas às experiências 
vividas. As atividades contemplam essas duas demandas, divulgando conhecimentos por meio do percurso 
construído tanto por meio da pesquisa empírica em arquivos na cidade, quanto por informantes cujos relatos 
serão registrados a partir de entrevistas. Atualmente, o percurso já possui oito locais de visitação definidos: Praça 
Zacarias, Instituto de Educação do Paraná Erasmo Pilotto, Rua XV de Novembro, Praça Generoso Marques/
Paço da Liberdade, Igreja do Rosário de Nossa Senhora dos Pretos de São Benedito, Ruínas de São Francisco, 
Sociedade Beneficente Protetora dos Operários e Sociedade Beneficente 13 de Maio. 
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PATRIMÔNIO E MUSEUS – CURADORIA DAS COLEÇÕES 
ETNOGRÁFICAS DO MAE

20197347
Autor(es): Fernanda Fadel Stefaniak, Juliana Ribeiro Buzanello, Karolayne Sabino De Andrade
Orientador(es): Gabriela De Carvalho Freire, Laura Perez Gil
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS
Área Temática: Cultura
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Acervo; Etnologia Indígena; Museu

O projeto abrange um conjunto de ações de preservação, pesquisa e difusão das coleções etnográficas procedentes 
de povos indígenas que fazem parte do acervo do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR. O acervo conta 
com aproximadamente 3500 peças procedentes de 40 povos diferentes. As atividades realizadas visam diferentes 
ações e produtos do MAE, tais como produtos pedagógicos e exposições, bem como a sistematização e a reflexão 
crítica sobre os dados relativos às coleções etnográficas, que têm como resultado diversos produtos científicos 
e de divulgação. Uma vez que a organização do acervo está em estágio avançado, o projeto se centra em outros 
aspectos do processo curatorial: a pesquisa, a sistematização das informações e sua decodificação em formatos 
que permitam sua divulgação externa, dando ênfase às ações colaborativas com povos indígenas. Ao longo do ano, 
paralelamente à realização das atividades de organização e preservação do acervo, foram desenvolvidas atividades 
relativas a duas ações de museologia colaborativa. A primeira é orientada à produção de uma publicação sobre 
a coleção Xetá que faz parte do acervo do MAE, cujos objetos foram coletados durante o processo de contato. 
Em 2017, o Museu fez à comunidade Xetá a proposta da realização de uma publicação sobre essa coleção, que 
incorporará a perspectiva e os relatos deles e terá o objetivo de contribuir com a memória Xetá. Desde então foram 
realizadas uma visita à Terra Indígena de São Jerônimo e quatro visitas dos representantes xetá ao MAE, com o 
objetivo de trabalhar na coleção. Nesse último ano, os recebemos na Reserva Técnica em duas ocasiões (outubro 
de 2018 e maio de 2019). A segunda ação, desenvolvida no marco do projeto Mutirão Mais Cultura, coordenado 
pela PROEC, foi a produção de uma exposição sobre cultura guarani em conjunto com cinco comunidades Mbyá-
Guarani da região do Litoral Paranaense. A abertura da exposição, que envolveu alunos de Ciências Sociais, 
Design e pós-graduação em Antropologia, ocorreu em agosto de 2018. Em maio de 2019 ocorreu uma visita 
guiada por Juliana Kerexu à exposição, que fez parte da Programação do Abril Indígena na UFPR.
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PROGRAMA DE AÇÕES EDUCATIVAS DO MAE/PROEC - 
112/12

20197380
Autor(es): Bruna Marina Portela
Orientador(es): Liliana De Mendonca Porto, Tamara Fernanda Carneiro Evangelista
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS
Área Temática: Cultura
Programa Institucional: PROGRAMA DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Educação Patrimonial; Material Lúdico-Pedagógico; Museu De Arqueologia E Etnologia

O Programa de Ações Educativas do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR abrange um conjunto de ações 
extensionistas realizadas pelo MAE que têm como objetivo propiciar a acessibilidade do museu para comunidades 
internas e externas da UFPR. O público alvo do Programa de Ações Educativas é o escolar, em especial da 
Região Metropolitana de Curitiba e do Litoral do Paraná. Essas ações são realizadas nos dois projetos vinculados 
ao programa que são: Projeto de Extensão “Conhecer, brincar, experimentar: produtos lúdicos pedagógicos do 
MAE” e “Museu Aberto: interações entre o MAE e a Escola”. As atividades realizadas pelo programa, através 
dos projetos, estão pautadas na relação dialógica com a comunidade, principalmente escolar, desempenhando 
um papel de inclusão social, divulgação científica, promoção da democratização do acesso à cultura, incentivo 
ao protagonismo juvenil e estímulo para que a comunidade externa frequente o museu. O Programa proporciona 
a fruição do patrimônio cultural sob a guarda do MAE, e se comunica com o público por meio da realização de 
visitas mediadas em nossos espaços expositivos, tanto na sede Histórica em Paranaguá quanto na Sala Didática 
em Curitiba (infelizmente, fechada para reforma desde 2018). E também no desenvolvimento de materiais lúdico-
pedagógicos sobre as áreas científicas do museu: Arqueologia, Etnologia Indígena e Cultura Popular. Em 2019, 
o Programa de Ações Educativas conseguiu oficializar sua parceria com a Secretaria Municipal de Educação de 
Curitiba para realização de ações contínuas de formação de professores do ensino básico. Além disso, publicou 
em e-book gratuito o livro “Caixas Didáticas do MAE: Um guia para sua elaboração”, estando prevista também 
a versão impressa para este ano. As Caixas Didáticas do MAE, por sua vez, estão passando por um processo de 
reformulação, com a revisão de conteúdo e material, desenvolvimento de uma nova identidade visual e redesign 
global (possibilitado pelo financiamento através do Edital de Fortalecimento da Extensão UFPR). Além disso, 
cabe ressaltar que o Programa mantém parceria já consolidada com o Projeto Jogarta, participando em todos os 
eventos gratuitos realizados. Dessa forma, as ações educativas do MAE não ficam restritas a seu espaço, mas se 
propõem a exportar suas reflexões e produções para outros espaços educativos. 
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MAE DOCUMENTA: REGISTRO DE CONHECIMENTOS E 
ARTES POPULARES

20197388
Autor(es): Ana Luisa De Mello Nascimento, Douglas Cleverson Frois, Fabio Luis Gasparello Marcolino
Orientador(es): Liliana De Mendonca Porto
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS
Área Temática: Cultura
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Faxinais; Memória Oral E Material; Patrimônio Vivo

O projeto MAE Documenta se propõe a registrar e divulgar narrativas e atividades de pessoas de grupos populares 
com reconhecido conhecimento cultural, artístico e técnico. Busca tornar acessível ao público em geral, bem 
como a pesquisadoras (es) e estudantes, tais conhecimentos e sua relação com perspectivas de mundo e formas de 
vida plurais. Para tanto, se fundamenta também na pesquisa do contexto em que estas(es) mestras(es) populares 
se inserem e na maneira como se relacionam com seu ambiente. Utiliza fotografia, gravações em áudio e vídeo, 
bem como registros escritos realizados pelos próprios sujeitos. A metodologia de base é participativa. Desde 
maio de 2018, o MAE Documenta englobou o projeto “Histórias de Faxinais – livro de contos e exposição 
itinerante”, premiado na 8ª edição do Prêmio Ibermuseus de Educação, o que possibilitou seu financiamento pelo 
Ibermuseus e pela PROEC/UFPR. Envolvendo a equipe do MAE-UFPR, do Colégio Estadual do Campo Izaltino 
Bastos (em Pinhão/PR) e a parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Pinhão/PR, elaborou 
material de divulgação com potencial didático, a saber: 1) Exposição Histórias de Faxinais realizada no Colégio 
Izaltino em novembro de 2019; 2) a partir desta primeira exposição, duas exposições itinerantes em banners 
e uma digital (sendo uma das exposições físicas doada para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de 
Pinhão); 3) livro de contos infantis (escritos pelos estudantes do Colégio Izaltino) em versão impressa (mais de 
1000 exemplares distribuídos para os estudantes do colégio e todas as escolas públicas do município) e e-book 
gratuito; 4) websérie Histórias de Faxinais, disponível no Youtube. Trabalho possível devido aos subsídios de 
pesquisa acadêmica e à formação multidisciplinar da equipe, nele se buscou construir uma perspectiva dos povos 
de faxinais complexa e não romantizada, que reconhecesse as articulações entre passado e presente, memória oral 
e material, solidariedade e conflito. A produção textual e participação de crianças e jovens como eixo do projeto 
também contribuiu para consolidar o protagonismo juvenil e produzir um material em que eles se sentem atores 
uma história relevante, a “sua história”.
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CURADORIA DO ACERVO DO MAE – MUSEU DE ARQUE-
OLOGIA E ETNOLOGIA PROEC/UFPR

20197542
Autor(es): Bruna Marina Portela, Gabriela De Carvalho Freire, Sady Pereira Do Carmo Junior
Orientador(es): Laura Perez Gil
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS
Área Temática: Cultura
Programa Institucional: PROGRAMA DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Acervo; Curadoria; Museu

O Programa Curadoria do Acervo do MAE (Museu de Arqueologia e Etnologia) tem caráter transversal e feição 
interdisciplinar e agrega técnicos de nível superior do MAE e alunos de diversos cursos da UFPR, além de docentes 
dos Departamentos de Antropologia e História. É um instrumento que, a um só tempo, viabiliza o tratamento 
técnico, a preservação e a conservação das peças do acervo, além de permitir a pesquisa sobre as coleções sob 
guarda do MAE e o acesso público a seus resultados. Assim, o Programa permite a atuação em duas dimensões 
principais: a científica, que sistematiza e reflete sobre os dados encetados nas coleções, e a interface com a 
comunidade em geral, que propõe múltiplas ações e produtos derivados das pesquisas realizadas com o acervo. 
Dessa maneira, promove a articulação entre ensino, pesquisa e extensão no âmbito das produções do MAE-UFPR, 
a exemplo de jogos virtuais, exposições, publicações, materiais educativos, banco de dados, artigos e trabalhos 
acadêmicos, entre outros.O Programa de Curadoria atua a partir de ações e atividades desenvolvidas nos quatro 
projetos a ele vinculados, a saber, Museu e Patrimônio: Organização do acervo Textual, Sonoro e Visual do MAE; 
Museu e Patrimônio: Levantamento Arqueológico, Educação Patrimonial e Curadoria do Acervo de Arqueologia 
do MAE; Museu e Patrimônio: Revelando o acervo de Cultura e Saberes Populares do MAE e Patrimônio e Museus 
– Curadoria das coleções etnográficas do MAE. Salientamos aqui algumas das ações que têm sido desenvolvidas 
ao longo do ano pelos projetos e que consolidam os processos de pesquisa, organização e divulgação do acervo: 
sistematização da coleção Vladmir Kozák existente no Arquivo Histórico do MAE; continuidade do inventário 
e reacondicionamento do acervo de Arqueologia; desenvolvimento de projetos de curadoria compartilhada com 
populações indígenas, como os Guarani e os Xetá; ampliação e melhoria da planilha de dados do acervo de 
Cultura Popular; entre outras ações mais específicas que estão descritas em cada um dos projetos vinculados a este 
Programa. Espera-se, portanto, dar continuidade às atividades do Programa, essenciais para garantir a articulação 
entre o ensino, a pesquisa e a extensão dentro do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR.
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A CULTURA JAPONESA E SEUS DESDOBRAMENTOS NA 
UNIVERSIDADE E NA COMUNIDADE

20197720
Autor(es): Amanda Akemi Sakamoto, Dioney Ribeiro Da Silveira Junior, Giorgia Vittori Vargas De Barros 
Pires, Leonardo Alves Santana, Leonardo Vinicius Santos De Almeida, Lucas Gisloti Martins, Luciana Keiko 
Mitsugi, Marina Goncalves Pietsch, Murilo Barros Do Nascimento, Satomi Oishi Azuma, Yahn Mahatma Paiva 
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Orientador(es): Marcia Hitomi Namekata
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS
Área Temática: Cultura
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Ilustração Das Histórias; Kamishibai; Mukashi Banashi

O projeto “A cultura japonesa e seus desdobramentos na universidade e na comunidade” tem como objetivo dar 
maior visibilidade à cultura japonesa dentro e fora da universidade, além de proporcionar aos alunos da graduação 
a oportunidade de trabalhar com tradução de histórias antigas japonesas em formato de kamishibai, teatro de 
papel, e praticar a sua leitura em português e japonês, auxiliando na sua formação acadêmica. A metodologia do 
projeto consiste em: 1) tradução dos mukashi banashi (narrativas antigas) da literatura japonesa, histórias infantis 
universais, e versão das histórias brasileiras para o japonês, fase que inclui estudos acerca de teoria da tradução e 
teoria da narrativa; 2) adaptação e ilustração das histórias traduzidas; 3) ensaio da apresentação em português e 
em japonês: etapa que acontece concomitantemente à tradução das narrativas, em sala de aula; 4) socialização das 
narrativas, através de sessões de contação de histórias junto a escolas públicas, entidades assistenciais voltadas 
para crianças e idosos. Nas escolas públicas, o kamishibai tem sido apresentado durante as aulas de língua 
japonesa pelos bolsistas e voluntários do projeto Licenciar-Japonês e tem conquistado o interesse das crianças por 
essas narrativas além de auxiliar na sua criatividade. O kamishibai tem servido também para contextualizar os 
conteúdos linguísticos tanto para crianças menores como para os maiores. Já os idosos da comunidade japonesa 
ficaram emocionados em ouvir histórias antigas japonesas contadas por alunos do projeto em sua língua natal. Ao 
todo já foram traduzidos 23 histórias ao longo desses três anos e devem ser publicadas, ainda durante este ano, 
algumas histórias traduzidas com ilustrações feitas por nossos alunos e alunos do curso de design que devem se 
juntar ao projeto no próximo semestre.
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TURISMO SOLIDÁRIO 2016/2020

20197927
Autor(es): Leticia Bartoszeck Nitsche
Orientador(es): Luciane De Fatima Neri
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS
Área Temática: Cultura
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Doadores Voluntários; Turismo; Turismo Solidário

O projeto Turismo Solidário tem como objetivo principal proporcionar atividades lúdicas (jogos, artes, lazer e 
recreação) a grupos com vulnerabilidade social, com o fim de promover a participação da comunidade universitária 
(alunos e servidores) em ações sociais e desenvolveu ações em comunidades indígena, mais precisamente para as 
Aldeias Nhe’é Kretã em São José dos Pinhais, Kuaray Haxá em Guaraqueçaba e Kakané Porã em Curitiba e nos 
dois asilos São Vicente de Paula na cidade da Lapa. As ações foram organizadas e desenvolvidas em parceria com 
o Departamento de Turismo e com o Grupo de Escoteiros, alunos do curso de Turismo e do Programa de Doutorado 
em Meio Ambiente e Desenvolvimento, que atuaram no projeto como bolsista e ou voluntários. Também contamos 
com a parceria da Trilhas Empresa Junior de Turismo e com o CAT - Centro Acadêmico de Turismo que acaba 
envolvendo quase todos os alunos do Curso de Turismo. Como objetivos específicos pretendeu-se: a) Promover o 
lazer e a recreação a públicos que tem pouco acesso a estas atividades.; b) Aplicar conhecimentos das disciplinas 
da grade curricular do curso de turismo para promover ações sociais; c) Despertar no público externo o interesse 
pelo tema do turismo; d) Sensibilizar a comunidade universitária sobre as realidades socioeconômicas do público 
externo. Para o alcance dos objetivos foram realizados pesquisas sobre a cultura indígena a fim de organizar um 
curso sobre Cultura Indígena e Turismo e arrecadação de roupas, material de limpeza e fraldas geriátricas para os 
asilos São Vicente de Paulo na Lapa. Através do projetos nossos alunos tiveram e tem a oportunidade de participar 
da organização e execução das ações juntamente com nossos parceiros e desta forma tem contato direto com a 
realidade das comunidades indígenas e pessoas idosas, o que tem despertado neles um sentimento de solidariedade 
e cidadania.
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ARQUIVO DE HISTÓRIA ORAL DE GRUPOS ÉTNICOS MI-
NORITÁRIOS

20195165
Autor(es): Maria Josele Bucco Coelho
Orientador(es): Monica Setuyo Okamoto
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: História Oral; Minorias Étnicas; Nipo-Brasileiros

Este projeto tem como objetivo criar um espaço para relatos orais e memórias de grupos minoritários étnicos, 
em especial os nipo-brasileiros, com o intuito de debater, refletir e questionar os estereótipos acerca desse grupo 
étnico racial. Mostrar que, apesar da mobilidade social e da credibilidade que os nikkeis alcançaram desde o 
término da Segunda Guerra Mundial, há ainda alguns segmentos profissionais com representatividade negativa 
ou muito discreta dentro da sociedade brasileira. Barreiras étnicas impedem a inserção profissional e social deles 
em um mundo que ainda é predominantemente branco. Nesse sentido, a produção do webdocumentário NIPO-
BRASILEIROS dentro deste projeto foi de grande importância. Dividida em nove episódios, o documentário teve 
como rede selecionada dançarinos, atores, escritores, jornalistas, diplomatas, entre outros que romperam com 
barreiras étnicas e estão desmistificando estereótipos acerca dos asiáticos. Contamos com a colaboração de: Yoshi 
Suzuki (bailarino solista da São Paulo Cia de Dança – a maior do Brasil); Beatriz Sano (bailarina da Key Zetta Cia 
e prêmio Denilton Gomes 2015); Eduardo Fukushima (coreógrafo e bailarino que ganhou vários prêmios na área); 
Leonardo Sakamoto (jornalista investigativo que ganhou vários prêmios na área de Direitos Humanos); Beatriz 
Diaféria (atriz de teatro e fundadora do Yo bambu); Oscar Nakasato (primeiro nikkei a ganhar o prêmio Jabuti 
com a ficção Nihonjin); Edmundo Fujita (primeiro nipo-brasileiro a ingressar no Itamaraty); Janaína Tokitaka 
(escritora e ilustradora. Seu livro Escamas recebeu o selo “Altamente recomendável” pela Fundação Nacional de 
Literatura Infanto-Juvenil, entre outros prêmios); etc. A problemática dessa rede selecionada foi mostrar como 
eles venceram as barreiras étnicas. O caso dos bailarinos, por exemplo, reflete bem a limitação imposta ao biótipo 
asiático que em geral é de estatura mais baixa, pernas mais curtas que os ocidentais e tronco mais alongado. Eles 
conseguiram dar prosseguimento à carreira “compensando” com a técnica ou buscando as práticas de dança 
orientais e contemporâneas que são espaços mais democráticos. No caso dos atores e atrizes de ascendência 
asiática a inserção deles nesse mercado de trabalho é muito mais problemática, como relatou os atores Rogério 
Nagai e Beatriz Diaféria por serem sempre enquadrados em papeis estereotipados ou/e de pouca projeção.
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EPISTEMOLOGIAS POPULARES: DESVENDANDO SABE-
RES E PENSANDO ALTERNATIVAS NA REGIÃO METRO-
POLITANA DE CURITIBA

20197329
Autor(es): Carlos Eduardo Silveira
Orientador(es): Sandro Campos Neves
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Epistemologias Populares; Povos Tradicionais; Região Metropolitana De Curitiba

O presente projeto visa estabelecer diálogos simétricos com grupos populares e comunidades tradicionais da região 
metropolitana de Curitiba. Os diálogos serão executados em formatos variados - palestras, simpósios, encontros, 
etc - com a finalidade de debater suas dificuldades e perspectivas em relação ao desenvolvimento econômico e 
social através do turismo. Deseja-se trabalhar com comunidades envolvidas ou afetadas pela atividade turística. O 
projeto tem por objetivo, a partir dos diálogos executados, realizar um diagnóstico de suas dificuldades e oferecer a 
elas soluções baseadas nos conhecimentos produzidos pela Universidade, bem como naqueles gerados no contato. 
Assim, as propostas de desenvolvimento deverão se configurar em projetos assessorados pela Universidade de 
desenvolvimento econômico e social destas comunidades.Dialogar com comunidades populares e tradicionais 
da região metropolitana de Curitiba, através de palestras, seminários e outros formatos de encontro, a respeito de 
alternativas para o seu desenvolvimento econômico a partir de uma proposta de simetria das falas. A partir de tais 
diálogos, é objetivo geral do projeto colaborar com essas comunidades para a produção de soluções e alternativas 
para o seu desenvolvimento econômico, notadamente através do turismo. Esse objetivo, obviamente, só seria 
adequadamente cumprido na medida em que a essas comunidades sejam propiciados os lugares de fala necessários 
em igualdade de condições aos lugares de fala acadêmicos. Acredita-se que a Universidade seja o único espaço 
na sociedade brasileira que apresenta reais e objetivas condições de produzir esse diálogo, tanto em função de sua 
massa crítica especializada, quanto em função de sua abertura e liberdade política e administrativa. Inicialmente 
o projeto pretende abordar, após sua aprovação, as comunidades indígena da aldeia Tupã Nhê ´é Kretã, localizada 
no Parque Nacional Guaricana entre os municípios de Curitiba/PR, São José dos Pinhais/PR e Morretes/PR e a 
comunidade de agricultores do Assentamento Contestado no município de Lapa/PR. O público-alvo do projeto 
serão comunidades populares da região metropolitana de Curitiba (RMC), preferencialmente aquelas classificadas 
como povos tradicionais.ambém se considera como público-alvo do projeto a comunidade interna à UFPR, com 
destaque para os acadêmicos da graduação e, especificamente, os do curso de Turismo, pertinentes ao departamento 
que propõe o projeto.
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MIGRAÇÃO E PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO: PSICOLO-
GIA, PSICANÁLISE E POLÍTICA NA REDE DE APOIO AO 
MIGRANTE (FASE II).

20197892
Autor(es): Amarilys Lackner Salomao, Ana Paula Silveira Sasso, Arthur Silvério De Oliveira, Camila Akemi 
Aoto, Gustavo Pedroso Da Silva, Luana Lubke De Oliveira, Luisa Martins De Abreu E Lima, Luiz Fernando De 
Sousa Zampieri, Luísa De Oliveira Banha, Manuela Busato, Maria Beatriz De Souza Alverne Maia, Mariana 
Melli, Mayssun Omari Osman, Régis Cardoso, Thiago Martins, Victoria De Biassio Klepa
Orientador(es): Elaine Cristina Schmitt Ragnini, Graziela Lucchesi Rosa Da Silva
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Migração; Modos De Subjetivação; Políticas Públicas

Na última década os fluxos migratórios para o Brasil têm aumentado, com prevalência para haitianos, sírios, 
africanos, venezuelanos e latino americanos. Esse fenômeno se deve a conflitos sociais, desastres naturais, violação 
dos direitos humanos ou falência econômica dos países de origem dessas populações. Segundo dados do Conselho 
Nacional de Refugiados, o país recebeu nos últimos oito anos 126.102 solicitações de reconhecimento da condição 
de refugiado. Estima-se, que, entre migrantes e refugiados, o fluxo brasileiro seja de mais de 200 mil deslocados. 
Foi neste contexto que, em 2013, a Universidade Federal do Paraná firmou acordo com o Alto Comissariado das 
Nações Unidas para Refugiados implantando a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, com o objetivo de desenvolver 
ações no campo das migrações e do refúgio. Assim, o Programa de Extensão Política Migratória e Universidade 
Brasileira (PMUB) promove ações e projetos de extensão e pesquisa, dentre os quais se insere o Projeto de 
Extensão Migração e Processos de Subjetivação: Psicologia, Psicanálise e Política na Rede de Atendimento 
aos Migrantes, do Departamento de Psicologia. Como recurso teórico, entende-se o migrante como um sujeito 
em condição de deslocamento geográfico e psíquico, necessitando de cuidados e intervenções concernentes à 
Psicologia. Assim, objetiva-se que estes migrantes possam estar inseridos numa rede simbólica que os acolhe 
e possibilita sua existência na nova terra. A atuação da Psicologia no campo das migrações se dá em rede rede 
multi e interdisciplinar de acolhimento e atendimento de migrantes e refugiados residentes em Curitiba e região. 
As ações da Psicologia no projeto se organizam em 6 eixos, a saber: a) Atendimento Psicossocial; b) Clínica 
com Migrantes; c) Pequenos do Mundo - crianças migrantes; d) Psicologia e Política; e) Tutoria para migrantes; 
e f) Trabalho e Migrações. Em 2019, o projeto congrega 19 alunos do Curso de Graduação em Psicologia, 5 
colaboradores externos, 5 professores do DEPSI; e 1 técnico da UFPR. De janeiro a junho de 2019, já foram 
atendidos em média 250 migrantes e refugiados, sendo realizados mais de 300 atendimentos. Como produtos, 
destaca-se: envio de 4 trabalhos para congresso; 1 artigo; 1 oficina; 3 palestras; 3 grupos de estudos. Diante do 
exposto, constata-se que as ações e o trabalho desenvolvidos no campo da extensão e da pesquisa pelo projeto têm 
contribuído: 1) para o desenvolvimento da atuação da Psicologia no campo das migrações em Curitiba e no Brasil; 
2) para o atendimento de população vulnerável; e 3) para a formação profissional na área.
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CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS, SOCIAIS E CON-
SELHEIROS PARA EFETIVAÇÃO, AVALIAÇÃO E MONITO-
RAMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS E HABITA

20197919
Autor(es): Alexsander Henrique Adão Bubniak, Ana Claudia Antunes Brizola, Ana Luisa Fayet Sallas, Ariely 
Trindade Gomes, Bruna Lourenso, Jonas Palmares, Tissiany Natalie Do Prado
Orientador(es): Maria Tarcisa Silva Bega
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Capacitação; Desenvolvimento Urbano; Participação Social

Este projeto visa formar agentes públicos e movimentos sociais na questão de políticas sociais e habitacionais. 
Atua preferencialmente junto à população do Bolsão Audi-União, em Curitiba. De forma esquemática foram 
realizadas as seguintes atividades, as quais já foram detalhadas nos relatórios dos projetos vinculados: 1 – Seleção 
e treinamento dos bolsistas e dos alunos voluntários. 2 - Formação teórico-metodológica da equipe de bolsistas 
e voluntários. 3 - Visitas in loco aos vários aglomerados habitacionais que compõem o Bolsão Audi-União e 
reuniões com lideranças. 4 – Definição da base operacional para o trabalho de campo – foi definido que a equipe 
utilizará a Organização Social São Camilo – OSSA, que opera na região desde o início da ocupação como o 
local dos encontros e trabalhos. 5 – Definição do objeto de trabalho: verificamos que há uma história real da 
ocupação que está desaparecendo em função da regularização fundiária da mesma e que para os moradores é 
muito importante “recontar” os nomes originais das ruas que eles primeiro aterraram e construíram e, depois, 
denominaram. 6 – Organização dos procedimentos acadêmicos e realização da pesquisa que estão detalhadas 
no relatório do projeto Produção, monitoramento e intervenção em áreas de vulnerabilidade social do Bairro 
Uberaba, Curitiba. 7 – Devolutiva aos moradores e planejamento das ações extensionistas no Bolsão para 2019. 8 
- Preparação dos conteúdos e da logística dos cursos que foram ofertados. 9 - Participação dos estudantes bolsistas 
nos dois cursos realizados. Cursos: Desenvolvimento, um conceito multifacetado: políticas de desenvolvimento 
local, regional e territorial (entre agosto e setembro de 2018) e A economia política das políticas públicas (entre 
outubro e dezembro de 2018). Estes dois cursos atenderam os objetivos propostos para este primeiro ano de 
atividades (abril-dezembro). 10 – rodução de material preliminar para elaboração de cartilha sobre Cidadania e 
Participação a ser trabalhada, em 2019, no Bolsão Audi-União.
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LITERATURAS NO ENSINO DE FRANCÊS LÍNGUA ES-
TRANGEIRA (LIFLE)

20196998
Autor(es): Luana Alves De Azevedo, Viviane Araujo Alves Da Costa Pereira
Orientador(es): Claudia Helena Daher
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS
Área Temática: Educação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Didática De Ensino De Línguas Estrangeiras; Francês Língua Estrangeira; Leitura Literária

O projeto LIFLE tem por objetivo principal desenvolver um trabalho de formação continuada com as literaturas 
de língua francesa, por meio de leituras, discussões e reflexões visando a promoção de alternativas para a inclusão 
do texto literário nas aulas de língua. Além disso, visa-se fomentar discussões acerca do lugar da literatura na sala 
de aula de língua estrangeira, analisar a abordagem do texto literário em métodos de Francês Língua Estrangeira 
(FLE) e propor materiais alternativos para as aulas de FLE que contemplem o texto literário. O método adotado 
para este projeto está baseado em três eixos: pesquisa (leituras de fundamentação teórica sobre o assunto); escolha 
de textos e elaboração de materiais e propostas didáticas; e aplicação dos produtos desenvolvidos em sala de aula 
de língua estrangeira. Os participantes, professores de língua francesa, graduados ou em formação, têm a ocasião 
de estudar os métodos de ensino de FLE existentes e propor alternativas, em um trabalho embasado por leituras 
teóricas e literárias. O projeto visa a elaboração de materiais que incluam a literatura em um contexto de ensino-
aprendizagem de língua estrangeira. Os acadêmicos de Letras são incentivados a participar dos debates, ajudar na 
confecção dos materiais e intervir, juntamente com os professores, quando da aplicação dos projetos em sala de 
aula. Os exercícios realizados resultam, ao final, em uma produção conjunta de material para uso de docentes e 
estagiários. O projeto conta ainda com um ciclo de debates, mediado pelos alunos bolsistas e voluntários, acerca 
da Literatura Francesa Contemporânea (LIFRAC), produção em constante efervescência que, por isso mesmo, 
dificilmente é contemplada pelos programas de Literatura do currículo de Letras. Compreendendo a importância 
da compreensão leitora para a formação de cidadãos críticos e conscientes, o projeto contribui para a reflexão 
sobre estratégias de leitura, sejam elas em língua materna ou estrangeira. Mais precisamente, o projeto contribui 
com a formação de professores de línguas, favorecendo a reflexão sobre concepções de ensino através de atividades 
diferenciadas que propõem o diálogo entre língua e literatura, e levando os acadêmicos a um contato direto com a 
comunidade extra-universitária. Ao longo do ano são propostos diversos cursos e eventos de extensão ligados ao 
Projeto como a “Semana da Expressão Francesa da UFPR” (evento que já está em sua terceira edição), cursos de 
formação em leitura e escrita, ciclo de cinema, entre outros.
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AVALIAÇÃO DE LIBRAS COMO SEGUNDA LÍNGUA: A 
FLUÊNCIA EM QUESTÃO

20197246
Autor(es): Lucas Gomes De Albuquerque
Orientador(es): Lidia Da Silva
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS
Área Temática: Educação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Avaliação; Libras; Teste

O objetivo deste trabalho é apresentação do processo de criação de um teste de avaliação da fluência de ouvintes 
sinalizantes de Libras como segunda língua. Para tanto, respalda-se em Scaramucci et al. (2003) e Cândido (2015) 
para tratar da avaliação de segunda língua e no Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas de Sinais 
de Leeson et al. (2016) como base o conceito de fluência sinalizada. Em relação a fluência em Libras, o trabalho 
segue Silva (2018) que já sistematizou os níveis A1, A2, B1, B2, C1 e C2 de acordo com os usos dos elementos 
que compõem a espacialização: associação de pontos no espaço, produção morfossintática e referenciação por 
meio do corpo. A parte empírica, atendendo os princípios da extensão universitária, mantém interação dialógica, 
pois conta com dados advindos de dois grupos da instituição parceira Feneis (Federação Nacional de Educação e 
Integração de Surdos). O grupo 1, formado por avaliadores de banca de proficiência e o grupo 2 por aprendizes 
ouvintes. O grupo 1 participa da concepção, aplicação, pilotagem e validação do instrumento, enquanto o grupo 
2 participa da experimentação e avaliação do teste. O estudo, pela indissociabilidade entre ensino-pesquisa e 
extensão, conta ainda com a participação de um terceiro grupo que são acadêmicos surdos e ouvintes do Curso de 
Licenciatura em Letras Libras que receberão capacitação para aplicarem o teste em um quarto grupo: estudantes 
do NEL (Núcleo de Ensino de Libras) da UFPR. Tal capacitação se dará durante uma atividade de ensino de uma 
disciplina do curso. Atendendo ao princípio da interdisciplinaridade, espera-se a geração de um produto que tenha 
uma identidade visual concebida por um profissional designer e que seja aplicável por uma número considerável de 
avaliadores. Como resultado, espera-se o atendimento de um importante princípio extensionista que é o impacto 
e a transformação social, ou seja, a contribuição para o autoconhecimento linguístico de sinalizantes ouvintes de 
Libras como L2.
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ENSINO DE LIBRAS COMO SEGUNDA LÍNGUA PARA OU-
VINTES

20197291
Autor(es): Guilherme Justino Cadena Fonseca, Marcelo Porto
Orientador(es): Lidia Da Silva
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS
Área Temática: Educação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Ensino; Libras; Psicolinguística

O objetivo desta oficina é de replicar uma aula de Libras elaborada para fins do projeto de extensão “Ensino de 
Libras como segunda língua para ouvintes” a qual se baseia nos pressupostos integrativos entre primeira língua 
(L1) e segunda língua (L2) que são advindos da psicolinguística (FINGER, BRENTANO; FONTES, 2018). O 
projeto se justifica a partir da constatação de que há uma ideia clássica de que o monolinguismo em sala de aula 
viabiliza o aprendizado mais eficiente da L2 - língua meta. Ocorre que, de acordo com pesquisas da neurociência 
e da piscolinguística, sabe-se que os mecanismos cognitivos do aprendiz encontram-se disponíveis e são acionados 
simultaneamente para ambas as línguas, indiferente de qual delas esteja sendo verbalizada no momento. Para o 
projeto de extensão seis lições de Libras foram planejadas (a partir do conhecimento da realidade e levantamento 
de necessidade do grupo parceiro -NEL - Núcleo de Ensino de Libras) e ministradas a uma turma buscando 
elucidar a presença da L1 e da L2 do aprendiz durante o processo didático. Para o presente trabalho, fizemos o 
recorte de uma delas e essa nos servirá também como coleta de dados uma vez que o ministrante fará anotações 
no diário de bordo, registrará a observação sobre participação dos alunos de modo a olhar para a presença da 
L1 na eliciação da linguagem, na instrução, na busca de sentidos, na cooperação, no reforço e onde mais ela 
aparecer. Ele também irá categorizar as evidências positivas do uso da L1 em sala de aula. Ao término da aula 
haverá entrevista (e/ou questionário) para que se possa sondar suas impressões sobre o processo didático, e sobre 
a presença da língua portuguesa durante a aula. Além disso, por meio das atividades, também considerar-se-ão 
o desempenho dos alunos.Tal investigação se faz necessária uma vez que os alunos ouvintes são falantes do 
português que é uma língua oral auditiva e que dispoem-se a aprender a Libras que é uma língua manual-visual, 
portanto, não só o acionamento cognitivo é possível para ambas as línguas mas, inclusive a alternância de uso. 
Como resultado, espera-se encontrar caminhos que otimizem o ensino desta língua tão distante, linguisticamente, 
da L1 dos aprendizes ouvintes.
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O presente trabalho tem o objetivo de apresentar os desdobramentos do projeto de extensão “Aprendizagem de 
vocabulário e gramática em segunda língua: efeitos do ensino implícito e explícito”. Na fase atual, estamos nos 
focando no vocabulário e no ensino explícito e portanto, na roda de conversa, nos ateremos sobre as fases que abarcam 
tal elaboração. Respaldamo-nos em Freitas, 2014 para a revisão teórica sobre efeitos do ensino explícito e em Silva 
(2017) para a discussão sobre aprendizagem de vocabulário de baixa frequência do tipo técnico procedimental. Os 
vocabulários escolhidos são da área de matemática e geografia e o critério de escolha foi motivado nas provas de 
vestibular do Letras Libras, ou seja, ouvintes que vão prestar o teste seletivo precisam conhecer os vocabulários 
específicos da área e os surdos candidatos (que vão ser os beneficiados do produto gerado no projeto) podem 
também se preparar melhor para o vestibular. Para tratar dos vocabulários das áreas de matemática e geografia em 
Libras toma-se o aplicativo “Sinalário Disciplinar” da Secretaria de Estado da Educação do Paraná / CAS – Centro 
de Apoio aos Profissionais da Educação de Surdos – como base para elaboração de uma versão gráfica em escrita 
de sinais dos vocabulários ali apresentados. O trabalho ainda prevê a aplicação de um pré-teste e de pós-teste 
quanto ao conhecimento dos ouvintes aprendizes de Libras do NEL sobre vocabulário de baixa frequência do tipo 
técnico procedimental da área de matemática e geografia e a elaboração de 4 (quatro) unidades didáticas – ensino 
explícito a serem ali desenvolvidas. As unidades didática seguem os passos propostos por Freitas (2014). Por fim, 
os aprendizes de Libras vão organizar uma ‘cartilha sinalizada’ contendo os vocabulários técnicos aprendidos 
e disponibiliza-la a comunidade surdas curitibana. Com este trabalho espera-se que através da inter-relação da 
universidade com a sociedade, obtenha-se o desenvolvimento regional que representa-se pela aprendizagem de 
vocabulários técnicos pelos ouvintes e surdos.
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A feira ora proposta vai apresentar o programa de extensão “Libras como segunda língua para ouvintes”. Este 
programa de extensão surge a partir da necessidade de ampliação da capacitação de acadêmicos do Letras Libras 
da UFPR, no que se refere a temática “Libras como segunda língua (L2) para ouvintes”, para além das horas 
curriculares do curso. Surge também a partir da constatação da escassez de registros de estudos dedicados ao tema, 
especialmente, aqueles que estão acessíveis na língua do público prioritário do curso de Letras Libras: os surdos. 
Por conta de tais necessidades, o programa de extensão ora proposto tem por objetivo oferecer desenvolvimento 
profissional para futuros professores de Libras como L2 para ouvintes.
Os envolvidos no programa fazem levantamento bibliográfico, principalmente, tomando como base estudos 
brasileiros desenvolvidos nas última década, como Pereira (2008), Rebouças (2009), De Souza e Porrozzi (2009), 
Klimsa (2013), Almeida e Romanhol (2017), Veras e Brayner (2018), Roa (2012), Marques (2012), Valadão at all 
(2016), Sousa (2017) e Daxenberger e Da Silva (2018).
O programa conta com uma metodologia extensionista que prevê etapas onde a prática interdisciplinar e a teoria 
da área estão articuladas. Há também previsão de que os projetos articulados a este programa, possam servir como 
especificação aos três eixos trabalhados, a saber: ensino, aprendizagem e avaliação e que os estudantes do Letras 
Libras não sejam meros receptores de conhecimentos, mas o produzam de forma autoral e autêntica, por meio do 
diálogo com a comunidade.
Como há escassez de organizações da sociedade civil que tem dedicado-se o ensino da Libras para ouvintes não 
universitários, o próprio curso de Letras Libras deu origem, há 3 anos, ao NEL – Núcleo de Ensino de Libras. O 
NEL é o local, que caracteriza-se por ser um laboratório didático, onde as atividades práticas de ensino da Libras 
(sempre orientadas pelos professores do curso) acontecem por meio do oferecimento de Cursos à comunidade 
externa à UFPR, portanto, prioritariamente, atende ao público não acadêmico. O NEL será então o campo para 
coleta de necessidades
Após a sistematização das contribuições teóricas à realidade do NEL os estudantes vão elaborar redações 
científicas, no gênero palestra que serão apresentadas em vídeo Libras. As palestras em Libras, gravadas em 
vídeos pelos estudantes serão organizadas e armazenadas em um Banco de Dados (que se chamará SAELL-
Sistema de Apoio aos Estudos de Libras como L2).
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O objetivo do projeto é inserir conteúdos midiáticos de forma sistematizada em disciplinas do ensino médio e 
fundamental como componente do letramento e da educação, contribuindo para a motivação do aluno e para a 
sua formação como cidadão inserido numa comunidade de diálogo identificada como o espaço público. A falta de 
motivação dos alunos e uma certa sensação de falta de vínculo entre os conteúdos ministrados e acontecimentos e 
realidades do mundo e da vida são problemas percebidos e apontados frequentemente no âmbito do ensino médio 
e fundamental. Este projeto visa dar um encaminhamento a esta questão através da incorporação de referências 
midiáticas quotidianas aos conteúdos ministrados regularmente. A mídia cataliza e constitui o espaço público 
contemporâneo, funcionando efetivamente como a principal instância de diálogo através da qual questões de 
todos os tipos, das mais significativas socialmente àquelas mais triviais que pautam o cotidiano das pessoas, são 
veiculadas e discutidas. Este projeto visa prover regularmente aos professores da rede pública de ensino médio 
e fundamental um repertório de conteúdos midiáticos já previamente elaborado e formatado para ser usado ou 
aproveitado como material didático em sala de aula. Essa provisão é sempre atualizada e o material produzido 
contém indicações de aplicação ou sugestões de atividades específicas desenvolvidas a partir dele. Os estudantes 
fazem um rastreamento sistemático do diálogo em curso no espaço público a partir do monitoramento da mídia, 
levantando os eventos cuja repercussão acusa um sentido particularmente interessante ou relevante para efeitos 
educacionais. A abordagem do projeto visa mais a recepção do que a emissão; daí ser feita uma coleta nas redes 
sociais dos comentários suscitados por estes eventos, que são em seguida discutidos pelo grupo em encontros que 
acontecem a cada duas semanas. Nesses encontros, são levantados e discutidos os conflitos de valores identificados 
em cada tema e é encaminhada a produção do respectivo material didático. Os resultados esperados e, em larga 
medida, já obtidos, são: (a) para os estudantes da UFPR, o conhecimento exploratório da recepção midiática e o 
encaminhamento da discussão de valores para uma interlocução educacional voltada para a formação do cidadão; 
(b) para os professores da rede pública de ensino médio e fundamental, um material didático que pode ser usado 
independentemente ou como apoio ao ensino de conteúdos disciplinares correntes; (c) para os alunos destes 
professores, ganhos de motivação no âmbito dos processos de aprendizagem.
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O CEVEP é um grupo de pesquisa multidisciplinar e conta com a participação de pesquisadores e alunos das 
áreas de Linguística, Arquitetura, Pedagogia e História das seguintes instituições: UFPR, Unicentro, PUC-PR, 
IPHAN-PR, Comunidade Italiana de Colombo e Museu Cristoforo Colombo, do município de Colombo, PR. 
O grupo existe há menos de um ano e está devidamente cadastrado na Plataforma do CNPq. Nossa premissa 
é que a linguagem reflete a cultura e a sociedade e as escolhas que os falantes fazem em diversos momentos 
de interação não são aleatórias, mas refletem a identidade sócio-cultural, historicamente construída, do próprio 
falante e também a sua relação com o interlocutor. A opção de estudar a língua, a cultura, as atitudes linguísticas, 
o ensino e a manutenção das variedades linguísticas dos descendentes de italianos (com ênfase ao vêneto, mas 
sem excluir outras variedades presentes no Paraná) deve-se ao fato de que este Estado está localizado em um polo 
representativo da etnia italiana no Brasil. Na presente comunicação traremos outras informações sobre o grupo, 
seus objetivos e suas iniciativas, dentre elas: a) entrevistas com descendentes. Já foram realizadas entrevistas com 
falantes de talian em Santa Felicidade e Colombo. Ainda faltam municípios inteiros como, por exemplo, Campo 
Largo; b) produção de material didático para o ensino do talian. O objetivo é resgatar a língua (ou seu ensino 
do começo) através de um material produzido aqui e com material autêntico (fotos, áudios...) proveniente das 
comunidades.  c) confecção de um glossário com palavras representativas para a comunidade (família, religião, 
gastronomia, trabalho e língua). O objetivo é apresentar um trabalho à comunidade para que os falantes de talian 
sintam-se valorizados atualmente; d) apresentação do CEVEP em congressos científicos e junto à comunidade. 
O objetivo do grupo é apresentar suas iniciativas e pesquisas não só no meio acadêmico, mas também promover 
encontros nas comunidades que falam talian.
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O projeto PermaneSendo tem como objetivo o desenvolvimento de ações que promovam a permanência universitária 
e o desenvolvimento de estudantes universitários da UFPR e das demais instituições de ensino superior. O projeto 
tem desenvolvido, em sua terceira edição, ações como: acolhimento por pares, rodas de conversa, contato com 
coordenações de curso, pesquisas - em nível de graduação e pós-graduação, oficinas e parcerias com outros 
projetos. No ano de 2019 expandimos ainda mais nossas atividades e hoje contamos com 29 alunos participantes 
do projeto entre estagiários, bolsistas e extensionistas voluntários. Também firmamos parcerias com os Setores 
de Ciências Biológicas e Ciências Exatas, onde passamos a oferecer plantões de acolhimento. O projeto tem sido 
contatado por centros acadêmicos para o desenvolvimento de ações que visam o enfrentamento de dificuldades 
acadêmicas sempre de forma colaborativa. Uma necessidade que identificamos por meio da busca ao nosso projeto 
é o acolhimento de estudantes em nível de pós-graduação. Outra necessidade percebida este ano foi o contato mais 
direto com professores que tem procurado o projeto com frequência. Procuramos incentivar a comunicação de toda 
a comunidade acadêmica com o projeto por meio de nossos perfis em redes sociais e e-mail. O projeto está aberto 
para a participação de alunos de todos os cursos como extensionistas. Como iniciativas em desenvolvimento, 
estamos fazendo o levantamento de necessidades do público discente junto às coordenações de curso, criando um 
canal de comunicação para o acolhimento de professores que queiram discutir dificuldades enfrentadas no seu 
dia-a-dia e trabalhando na criação de um acolhimento voltado aos estudantes de pós-graduação.Para favorecer a 
divulgação e troca de experiências propomos para este ano a participação no ENEC no formato de estante, desta 
forma buscamos não só divulgar os resultados de nossas atividades até o momento, mas também sensibilizar o 
público docente para a participação em nosso projeto.
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O projeto “Eletrizar – Levando a Engenharia Elétrica para as Escolas – 2a. Edição” visa estabelecer interações com 
professores(as) e alunos(as) de escolas de níveis fundamental e médio de Curitiba e região metropolitana, com 
vistas a um enriquecimento mútuo. A equipe prepara intervenções, com explanações teóricas, apresentações de 
vídeos e atividades lúdicas envolvendo conceitos e aplicações de física, com ênfase em eletricidade e magnetismo, 
de química e de lógica e programação de computadores. Os experimentos (atividades lúdicas) são simples e 
preparados com materiais de baixo custo, sendo realizados tanto de forma expositiva pelos ministrantes quanto de 
forma interativa com os alunos. A equipe também esclarece sobre perigos e cuidados no uso da eletricidade, uso 
racional de energia, recursos naturais renováveis e eficiência energética. Para a preparação das intervenções em 
ambiente escolar, estabelece-se um diálogo com professores(as) das escolas, visando melhor atender a faixa etária, 
os interesses e os conteúdos já vistos pelos(as) alunos(as). O projeto organiza também visitas guiadas, palestras e 
outras atividades em laboratórios de engenharia elétrica e de física no Centro Politécnico e promove eventos como 
o “Dia do Scratch”, em que pais e filhos vêm à universidade para aprender a desenvolver, eles próprios, um jogo 
computacional. Por meio dessas atividades, pretende-se despertar/ativar a curiosidade de crianças e adolescentes 
para áreas da ciência, da tecnologia e da lógica, desmistificando princípios científicos e aplicações tecnológicas, 
e desenvolver o interesse pelo ensino superior, divulgando o ensino público e gratuito oferecido pela UFPR, com 
ênfase no curso de Engenharia Elétrica. A equipe mantém um canal de comunicação na internet, com informações 
sobre as atividades realizadas e futuras. O “Eletrizar” teve início em 2013 e propicia aos professores e estudantes 
participantes o contato com situações diferentes daquelas vivenciadas no dia-a-dia de um curso de engenharia e 
uma sensibilização para a realidade das escolas, principalmente das escolas públicas. Ao se engajarem no projeto, 
os estudantes sentem-se incentivados a buscar conteúdos e recursos didáticos, a construir protótipos para as 
demonstrações, a adequar a linguagem ao público-alvo e a planejar as intervenções nas escolas ou na universidade. 
Com isso, desenvolvem suas habilidades técnicas, de expressão oral e organizacionais como planejamento de 
ações, divisão de tarefas, ação colaborativa, comunicação entre os membros da equipe e cumprimento de prazos.



229

Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão

11ª SIEPE, 27º EVINCI, 12º EINTI, 18º ENAF, 18º ENEC, 1º EDISPE

ANAIS 11ª SIEPE / 18º ENEC
ISBN 978-85-7335-359-4

O SER E O FAZER NA UNIVERSIDADE (2ª EDIÇÃO)

20197736
Autor(es): Adriane Mussi, Amanda Giulia Sartor
Orientador(es): Norma Da Luz Ferrarini
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS
Área Temática: Educação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Formação Do Psicólogo; Sexualidade; Subjetividade

O projeto O Ser e o Fazer na Universidade fundamenta-se na perspectiva da Psicologia Histórico-Cultural, em 
especial, na Epistemologia Qualitativa e na Teoria da Subjetividade propostas por Fernando González Rey, voltado 
para as áreas da Psicologia Social e da Psicologia na Educação Superior. Tem como objetivos: integrar atividades 
de extensão, pesquisa e ensino no processo de formação do psicólogo articulando teoria e prática; integrar alunos 
de graduação e de pós-graduação; promover estudos e práticas interdisciplinares no âmbito da própria Psicologia 
e desta com outras ciências; desenvolver pesquisa; trabalhar temas não suficientemente contemplados na formação 
do estudante de Psicologia da UFPR, no caso, a sexualidade. Utiliza-se a metodologia construtiva interpretativa 
proposta por González Rey, com a promoção de espaços conversacionais, integrando práticas de pesquisa e 
de ação profissional no contexto da extensão universitária. O espaço conversacional promove estudo, reflexão, 
diálogo, expressão e troca de ideias e vivências sobre diferentes temáticas relacionadas à sexualidade. Principais 
resultados até o momento: (i) oficina “Ela zela por nós, nós zelamos por ela: cuidando da mulher que cuida da 
UFPR”, ainda em curso, em oito encontros, organizada de maneira multidisciplinar, juntamente com médicos do 
HC e extensionistas do curso de Fisioterapia na UFPR, nos moldes de espaços conversacionais sobre o tema da 
sexualidade com mulheres trabalhadoras terceirizadas da UFPR; (ii) oficina para migrantes, comunidade externa 
e estudantes da UFPR, denominada “Laços: minha vida mudou”, em quatro encontros, também nos moldes de 
espaço conversacional, tratando da temática de relacionamentos, considerando as diferenças sociais e culturais, 
atividade extensionista que integra o Programa Política Migratória e Universidade Brasileira (PMUB), do Setor de 
Ciências Jurídicas; (iii) a partir da disciplina optativa “Tópicos Especiais em Psicologia I” do curso de Psicologia/
UFPR ministrada no primeiro semestre de 2019 e que trata de diferentes questões relacionadas à sexualidade, 
preparação da oficina “Este corpo é meu” a ser ministrada a estudantes adolescentes do ensino médio no Instituto 
Federal do Paraná (IFPR) no segundo semestre de 2019; (iv) constatação dos espaços conversacionais promotores 
de reflexão e expressão de emoções e vivências e, consequentemente, geradores de aprendizado e de sentidos 
subjetivos a respeito das temáticas trabalhadas.
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O projeto de extensão “Línguas em Diálogo” teve início em maio deste ano e seus objetivos principais são 
sensibilizar a comunidade interna e externa no que concerne à diversidade linguística e ao multilinguismo e 
oferecer cursos de línguas estrangeiras pouco presentes em instituições de ensino, facilitando assim o acesso a 
essas línguas e suas respectivas culturas. Os referidos cursos de línguas, que serão ministrados por estudantes ou 
por docentes, estão também voltados à formação docente, a qual se dará não apenas pela experiência adquirida 
ao se ministrarem os cursos, mas também no trabalho contínuo de acompanhamento e orientação por parte 
de professores colaboradores, formadores de professores. Ações em escolas de ensino fundamental e médio, 
principalmente públicas, a serem concebidas a partir do diálogo e da cooperação com diretores, pedagogos e 
professores são um outro vetor do projeto. Dessa forma, o público-alvo das ações é constituído por dois grupos: 
1) pessoas interessadas em aprender línguas estrangeiras cuja oferta em Curitiba e região é restrita ou mesmo 
inexistente; 2) alunos e professores de escolas, principalmente públicas, aos quais serão dirigidas ações com o 
objetivo de sensibilizar para diversidade linguística e multilinguismo. Pretende-se, assim, conjugar duas dimensões 
nos trabalhos: uma genérica, por meio da qual se espera despertar ou cultivar no público-alvo a consciência 
linguística e o interesse pelo aprendizado de línguas e uma específica (cursos), destinada ao aprofundamento em 
algumas línguas. Todo o trabalho a ser desenvolvido no âmbito do projeto se fundamenta na prática metodológica 
da pesquisa-ação tal qual a concebe Tripp: “pesquisa-ação é uma forma de investigação-ação que utiliza técnicas 
de pesquisa consagradas para informar a ação que se decide tomar para melhorar a prática”. Na medida em 
que a perspectiva metodológica de Tripp prevê que as técnicas da pesquisa-ação devem atender aos critérios 
comuns a outros tipos de pesquisa acadêmica, o presente projeto de extensão tem como um de seus intuitos 
também a produção, apresentação e publicação de trabalhos acadêmicos nos espaços destinados à área de ensino 
e aprendizado de línguas, linguística, estudos culturais, didática e outras áreas correlatas; no momento, funciona 
no projeto um grupo de estudos da língua mongol. Está prevista uma colaboração com o CELIN/UFPR para a 
oferta de cursos gratuitos para a comunidade, iniciando-se pelos cursos de esperanto, posteriormente também de 
polonês e de outras línguas.
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O Núcleo de Estudos e Práticas em Altas Habilidades-Superdotação (NEPAHS) é um projeto de ação 
interuniversitária, parceria entre UFPR e PUC-PR, cujo objetivo é desenvolver práticas estruturadas de reflexão, 
capacitação, intervenção, estudos e pesquisas na área de AH/SD. Através de ações interventivas, passando 
pela sensibilização, identificação até a capacitação dos segmentos sociais, educacionais, políticos e da saúde 
na área das AH/SD, gerando avanços no conhecimento técnico–científico, imprescindível para inclusão mais 
efetiva de pessoas com necessidades educacionais especiais. O problema que mobiliza o projeto é a falta de 
iniciativas por parte da universidade para identificação, acompanhamento e atendimento de demandas para 
com essa população. As atividades do projeto são divididas em 3 partes, que consistem em um levantamento 
de indicadores em graduandos da UFPR e da PUC-PR que estão cursando o 2° período de diferentes cursos. Na 
2ª parte, convidamos os alunos selecionados para participarem de uma avaliação psicoeducacional de AH/SD, 
composta por uma entrevista inicial, aplicação de testes psicológicos e uma devolutiva. Na terceira parte, os alunos 
que apresentarem indicativos de AH/SD são convidados a participar das atividades de intervenção previstas no 
projeto. Até o momento, 1169 alunos participaram do levantamento de indicadores em sala de aula, dos quais 93 
foram convidados para a avaliação. Foram avaliados 50 participantes, o restante está em processo de avaliação, 
não teve interesse em participar ou não foi possível estabelecer contato. Dentre os avaliados, 34 (68%) possuem 
indicativo de AH/SD de acordo com a Escala Wechsler de Inteligência para Adultos (WAIS-III). Além disso 
foram acordadas parcerias com instituições nacionais e internacionais como o MENSA (Sociedade de Alto QI) e a 
UNICAMP-SP. O projeto revela-se eficiente na identificação de estudantes universitários com AH/SD. Esperamos 
que a intervenção proporcione aos alunos um maior desenvolvimento pessoal e uma melhor experiência dentro da 
universidade.
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Os estudos sobre as práticas educativas parentais e seus efeitos no desenvolvimento de crianças e adolescentes estão 
cada vez mais em evidência nas últimas décadas. Estudos sobre o assunto indicam a importância de desenvolver 
e aprimorar programas de intervenção destinados à comunidade que ofereçam orientação e suporte para pais em 
sua tarefa de educar seus filhos. O presente projeto tem como objetivo oferecer à comunidade possibilidade de 
debates, troca de experiências e acesso ao conhecimento científico sobre os efeitos das diversas práticas educativas 
parentais, contribuindo para a promoção de um melhor desenvolvimento sócio-afetivo nas interações familiares. 
A prática do projeto consiste em oferecer à comunidade três tipos de intervenções: 1) grupos de orientação para 
pais; 2) palestras; 3) evento aberto à comunidade. Os trabalhos são desenvolvidos em conjunto com o Centro 
de Psicologia Aplicada da UFPR (CPA), escolas da rede municipal e Centros Municipais de Educação Infantil 
(CMEIs). O grupo de orientação para pais atende famílias que buscam por atendimento psicológico para seus filhos 
no CPA. Inicialmente, foram realizadas entrevistas para identificar as demandas dos pais a serem trabalhadas ao 
longo de 8 encontros semanais. Nestes encontros são promovidas reflexões a partir de vivências, conteúdo teórico, 
tarefas de casa, como também troca de experiência entre os participantes. Em parceria com algumas escolas 
municipais e CMEIs, no segundo semestre de 2019, serão realizadas palestras sobre a relação entre pais e filhos, 
e ainda, será realizado um evento aberto à comunidade com foco em atendimento de famílias. O projeto oferece 
um espaço importante para o aprendizado dos acadêmicos, que participam de um grupo semanal de formação e 
desenvolvimento, como também de supervisões semanais, que potencializam suas ações junto à comunidade. Dessa 
forma, espera-se possibilitar grande aprimoramento tanto dos pais envolvidos quanto dos acadêmicos responsáveis 
pelo trabalho, através de discussões sobre o tema. Todas as atividades visam proporcionar importantes ganhos 
acadêmicos e profissionais, contribuindo para a formação profissional dos alunos, bem como para a promoção de 
melhores relações familiares.
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O projeto Português Brasileiro para Migração Humanitária (PBMIH) tem por objetivo principal acolher os 
migrantes, refugiados e apátridas por meio de diversas ações de integração social, proporcionando a inserção do 
público-alvo na sociedade. Visamos, ainda, possibilitar aos alunos do curso de Letras a oportunidade de refletir 
sobre o Português Brasileiro na condição de língua estrangeira, bem como de participar de um processo de ensino-
aprendizado que tem como conceito base uma prática direcionada à realidade e comprometida com a resolução dos 
problemas sociais ampliando o capital cultural da população migrante. Sob orientação, os bolsistas e voluntários 
devem produzir material didático a ser aplicado durante as aulas promovidas pelo projeto. O PBMIH transforma 
e impacta o público-alvo, atuando diretamente em suas necessidades sociais: tem papel fundamental na inclusão 
social desses refugiados por meio do ensino de português e do gerenciamento das aulas de informática, assessoria 
jurídica e atendimento psicológico. O projeto também transforma e impacta os acadêmicos da UFPR, uma vez que 
os estudantes de graduação vão da teoria à prática na docência do Português como Língua Estrangeira. Também 
promove a interação dialógica entre a UFPR e os demais segmentos da sociedade. Primeiramente, diversos pontos 
do projeto foram decididos em conjunto com o público-alvo, como o horário de atendimento, local, entre outros. 
Igualmente, realiza em conjunto com os migrantes diversos eventos para promover sua cultura para os brasileiros 
e reciprocamente. Além disso, realiza com o público-alvo uma avaliação anual do projeto, tendo obtido altos 
índices de satisfação em relação às atividades, bem como sugestões de novas ações, sempre de acordo com suas 
necessidades e demandas. Trata-se de um projeto interdisciplinar, afinal, temos a parceria de diversos cursos 
e departamentos (Direito, Informática, Psicologia, Sociologia). Todos atuam de forma integrada nas atividades 
desenvolvidas e no atendimento do público. O PBMIH atua também respeitando a Indissociabilidade do Ensino, 
Pesquisa e Extensão. Temos pesquisas em desenvolvimento, em diferentes níveis de estudo, da Iniciação Científica 
ao Doutorado, que surgiram a partir da experiência do nosso Projeto de Extensão. Ainda, vários membros da 
equipe do PBMIH produzem artigos sobre o projeto e participam de congressos para mostrar a metodologia 
desenvolvida no âmbito do projeto, chamada de “porta-giratória”.
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A influência das relações interpessoais vividas na família e na escola sobre o desenvolvimento de crianças e 
adolescentes tem sido evidenciada em muitos estudos atuais. Tais estudos indicam a importância de desenvolver 
programas de intervenção para a comunidade que ofereçam oportunidade de desenvolvimento de habilidades 
sociais, com foco na promoção de relações interpessoais saudáveis. O desenvolvimento das habilidades 
sociais é primordial na promoção de qualquer interação social bem-sucedida. O objetivo do presente projeto 
consiste em oferecer à comunidade intervenções em grupo para o desenvolvimento de habilidades sociais com 
crianças, adolescentes, universitários e idosos. Para isto, algumas atividades estão sendo realizadas: 1) Grupo de 
Habilidades sociais (HS) com calouros do curso de psicologia da UFPR; 2) Grupos de HS com crianças entre 
5 a 8 anos e 9 a 11 anos, que aguardam na fila de espera para atendimento psicológico no Centro de Psicologia 
Aplicada; 3) Grupo de HS para idosos. Os grupos ocorrem ao longo de 8 a 10 encontros semanais, com duração 
de duas horas. Nesses encontros são realizadas vivências e reflexões com temas relacionados às HS, como, por 
exemplo: empatia e falar em público para o grupo de universitários; e autocontrole emocional e comportamento 
colaborativo com as crianças; e comunicação assertiva com os idosos. As atividades são programadas de acordo 
com as demandas individuais dos participantes, avaliadas antes do início dos grupos, e tem como finalidade 
desenvolver as habilidades interpessoais que foram observadas como importantes para cada público-alvo. No 
grupo direcionado aos universitários é aplicado o Inventário de Habilidades Sociais para avaliar o repertório inicial 
dos participantes e, novamente ao final da intervenção, para avaliar os efeitos do grupo e se os objetivos foram 
alcançados. Nos grupos direcionados às crianças, a avaliação inicial é feita por meio de uma triagem (entrevista e 
uso de instrumentos padronizados) com os pais/responsáveis para fazer o levantamento das demandas, e ao final 
é realizada uma análise de quais objetivos foram alcançados e a necessidade de se fazer o encaminhamento para 
atendimento individual. E com os idosos, um questionário de avaliação do grupo é preenchido ao final. Espera-se, 
com estas intervenções, proporcionar importantes ganhos acadêmicos e profissionais, contribuindo fortemente 
para a formação profissional dos alunos do projeto, bem como prevenção de problemas de comportamentos em 
crianças/adolescentes e promoção de relações interpessoais saudáveis na comunidade atendida.
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O objetivo geral deste projeto é elaborar material audiovisual inédito para ilustrar as diferentes abordagens e os 
métodos para o ensino de língua estrangeira e contribuir para o repertório de materiais que auxiliem o formador 
de professores de LE a discutir / refletir sobre a docência. Pode-se dizer que este objetivo geral já foi atingido em 
parte, uma vez que cinco vídeos que retratam diferentes abordagens de ensino foram gravados nos estúdios da 
UFPRTV (2015) e editados pelo bolsista com o apoio da Coordenação de Integração de Políticas de Educação 
a Distância da Universidade Federal do Paraná - CIPEAD - (2018). O material referente às aulas de italiano está 
em via de ser finalizado e disponibilizado no Repositório Educacional Aberto do Paraná (REA-PARANÁ). No 
entanto, ao longo de 2018 percebeu-se que além de ilustrar as abordagens, o projeto poderia colocar a “prática 
docente de língua estrangeira em foco” – como sugere o título do projeto – de outras maneiras, como, por exemplo, 
com a oferta de cursos de extensão com os objetivos de: capacitar (futuros) professores de línguas estrangeiras 
para o uso de recursos didáticos digitais, e metodologias ativas em suas aulas de línguas; despertar nos (futuros) 
professores de línguas estrangeiras a cultura da participação, em que ele possa utilizar os recursos digitais para criar 
atividades de ensino ou objetos educacionais para as próprias aulas e para a própria aprendizagem. Diante desses 
novos objetivos, os vídeos já gravados e editados que ilustram as diferentes abordagens e métodos são PARTE do 
REPERTÓRIO de materiais a serem usados e disponibilizados para fomentar a reflexão sobre a docência. Nesta 
apresentação expomos os objetivos e os encaminhamentos para a preparação deste curso de extensão elaborado 
em parceria com a CIPEAD e cuja primeira oferta está em vias de ser realizada.
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O Núcleo de Planejamento Turístico tem como objetivo aproximar o curso de turismo da UFPR com a comunidade 
externa, por meio de projetos que viabilizem a atuação de acadêmicos, orientados por professores, de forma a 
desenvolver atividades de planejamento turístico nos diversos segmentos de atuação do bacharel em turismo, 
estreitando relações da academia com a comunidade. Para tanto se vislumbra a necessidade da existência de 
diferentes projetos que contemplem toda a área de formação do Bacharel em Turismo, a dizer: meios de hospedagem, 
alimentos e bebidas, eventos, lazer e recreação, planejamento, transporte e agenciamento. Dentre os projetos estão: 
Turismo Comunitario, Dialogos com o mercado de trabalho e Univertur. Quanto a metodologia, as atividades serão 
orientadas no sentido de intergrar-se promovendo intercambio de informação. Realizando atividades articuladas 
fazendo com que as ações especificas de cada projeto acontecam de forma integrada. Variadas ações envolvem a 
comunidade externa e externa à universidade promovendo intercambio de conhecimentoOs projetos do Programa 
AGETUR são avaliados mediante coleta das percepções da comunidade interna e externa da UFPR envolvida nas 
atividades do programa. Esta avaliação será feita de acordo com as características de cada público. Assim, são 
adotadas observação, entrevista sem roteiro e aplicação de questionários. Os dados são tabulados e os resultados 
obtidos embasam o planejamento das ações para o próximo ano. Impacta no desenvolvimento de habilidades para 
relacionamento com difrentes grupos sociais, desenvolve sentido de pertencimento local e valorização cultural dos 
nossos alunos.Dessa forma, o programa atua como catalisador de projetos e outras ações de extensão articulando 
as áreas de ensino e pesquisa aos conteudos que acadêmicos trabalham nas variadas disciplinas do curso de 
Turismo da UFPR. 
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O projeto Univertur apresentar a UFPR ao público interno e externo, através da realização de visitas guiadas 
pelos diversos espaços da UFPR, visando a interação entre a universidade e diversos segmentos da sociedade, tais 
como estudantes de ensino médio, alunos de intercambio nacional e internacional, participantes da Universidade 
Aberta da Maturidade (UAM/UFPR) e servidores da instituição.Acontece pela interação dos alunos com os 
coordenadores e dos alunos com os responsáveis pelos setores a ser visitados estabelecendo elos de comunicação 
que se transformam em conhecimento despertando interesse pelas oportunidade que a universidade oferece.
Em todo o processo que envolve as atividades do Univertur os alunos são orientados de maneira que suas 
atividades envolvam os conteúdos estudados, reforçados por pesquisas variadas aplicadas na comunidade e para 
a comunidade. Promove experiências em termos teóricos e práticos. Ao atender demandas externas possibilita o 
acesso às dependências da universidade proporcionando vislumbrar a possibilidade de ingresso na universidade 
alem de possibilitar o conhecimento das oportunidades e das variadas realidades dos diferentes setores e campus 
da universidade.Ao atender demandas internas proporciona conhecimento em poder usufruir das estruturas que a 
universidade oferece. A principal ação do projeto conciste em organizar visitas guiadas pela Universidade ao longo 
do ano de acordo com a demanda, planejando roteiros, adequando às variadas demandas, executando as visitas e 
realizando atividades de acompanhamento e avaliação das visitas realizadas.A partir da realização das visitas os 
alunos poderão avaliar os componentes do roteiro, o tempo de realização, a satisfação dos visitantes com pesquisa 
de opinião. Estabelecendo novos olhares para as atividades a serem planejadas futuramente.
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Informações constituem um aspecto fundamental da vida cotidiana e profissional das pessoas. Ainda mais no 
início do Século XXI, quando a massificação da internet e das redes sociais aumentou o contato das pessoas 
com informações, nem sempre suficientemente confiáveis. Mas como distinguir informações “boas” de “más” 
informações? Como distinguir “bons” argumentos de ocorrências de falácias de diferentes tipos? O desenvolvimento 
de “senso-crítico” parece constituir uma alternativa para isso. O conceito de “senso-crítico” é amplo, mas diversos 
autores enfatizam que ele é constituído pela capacidade de as pessoas avaliarem a confiabilidade de informações, 
processo constituído por comportamentos como distinguir funções de discursos, distinguir argumentos de outros 
tipos de discurso, avaliar falácias de diferentes tipos etc. Neste Projeto de Extensão, os alunos extensionistas 
(do curso de graduação e do Mestrado em Psicologia da UFPR) estão sendo capacitados a planejar e aplicar o 
Curso “Avaliar a Confiabilidade de Informações” e avaliar sua eficiência e eficácia. O objetivo geral e final do 
Projeto de Extensão consiste em capacitar alunos de escolas do Ensino Médio a apresentarem o comportamento 
“avaliar a confiabilidade de informações” e, em longo prazo, a capacitar professores do Ensino Básico a ensinarem 
esse mesmo comportamento a seus alunos. Por ora, os alunos extensionistas estão adaptando o Curso “Avaliar 
a Confiabilidade de Informações”, originalmente proposto para ser aplicado com público universitário, para um 
formato adequado a estudantes de nível médio. A partir do estabelecimento de parcerias com escolas, a expectativa 
é iniciar as aplicações do curso em meados do mês de agosto de 2019, viabilizando avaliar o quanto estudantes de 
nível médio são capazes de avaliar a confiabilidade de informações e desenvolver alguns dos comportamentos que 
possibilitarão a eles distinguir informações confiáveis, daqueles que não o são.
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Com as novas tendências do mercado de turismo, o surgimento de outras organizações e instituições públicas e 
privadas e as demandas sociais para o desenvolvimento do turismo, há necessidade de se pensar num projeto de 
extensão que seja capaz de atender tanto a demanda interna como a externa da Universidade.O Projeto Diálogos 
com o Mercado de Turismo tem como objetivo contribuir para a integração do Curso de Turismo da UFPR com 
o mercado de trabalho, alicerçado por uma relação dialógica entre a universidade e a sociedade por meio da 
construção compartilhada do conhecimento entre docentes, discentes e comunidade externa. A metodologia 
de execução do projeto conta com alunos bolsistas e voluntários orientados pelo professor coordenador do 
projeto para planejarem e realizarem seminários, palestras, visitas técnicas semanais aos segmentos de turismo, 
pesquisa com as instituições e organizações públicas e privadas sobre a oferta de vagas no mercado de trabalho. 
Os dados coletados na pesquisa de campo servirão para traçar um diagnóstico da realidade do mercado, o qual 
fundamentará a organização das atividades durante o ano. Estas deverão gerar dados para o desenvolvimento 
de pesquisa e posteriormente artigos. Como resultados das ações no final do segundo semestre de 2018, houve 
Oficina de Qualificação de Informações Turísticas com comunidade interna e externa com 26 participantes. Em 
2019, Iniciou-se as atividades a partir do 01 de Abril de 2019 com as pesquisas com as empresas. A segunda ação 
visita técnica aberta para os alunos ao 26º Salão Paranaense de Turismo que ocorreu dia 04 de maio de 2019 nessa 
atividade de 7 alunos participaram. Foram feitas as pesquisas junto aos alunos para saber sobre as necessidades 
de oficinas, seminários. Visita para realização parceria Convention Bureau de Curitiba com Diretora. No dia 16 
de maio de 2019, a “Roda de Conversas com os Mestrandos do Curso de Pós-Graduação em Turismo UFPR” 
nessa atividade teve o envolvimento de 9 alunos da graduação de Turismo, além de 9 mestrandos do programa de 
mestrado em Turismo. Onde os mestrandos passarem as suas experiências e visão de Mercado de Trabalho, para 
os estudantes de Bacharelado em Turismo. Essas foram algumas atividades que integrou alunos do projeto no 1 
semestre de 2019. Entretanto já existe atividades programadas para o próximo semestre, assim como atividade 
documental sendo desenvolvida.
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O objetivo do projeto de extensão universitária intitulado Comportamentos Interpessoais: a generalidade da 
melhora clínica é promover a generalidade das melhoras obtidas pelos clientes adultos em terapia no Centro 
de Psicologia Aplicada (CPA). Para isso, em conjunto com os terapeutas de cada caso, as metas de tratamento 
quanto aos comportamentos interpessoais são traçadas para promover generalidade no grupo e na vida diária. 
Aproximadamente cinco sessões são conduzidas individualmente para preparar os clientes para as atividades 
em grupo. Então, sete sessões em grupo são oferecidas. E, depois delas, os clientes retornam aos atendimentos 
individuais para reavaliação dos progressos quanto à generalidade nos ambientes interpessoais do grupo e da vida 
cotidiana. Participam do projeto estudantes de graduação e pós-graduação em Psicologia (Nove estudantes). Os 
atendimentos obedecem a um protocolo de estrutura e metas para cada sessão. A meta geral dos atendimentos 
é aumentar a conexão interpessoal por meio do estabelecimento de relações genuínas. As atividades fomentam: 
a gentileza consigo, a identificação do melhor self, a gentileza com o outro, a identificação de uma gratidão a 
ser expressa, o exercício de dar e receber apreciações e o compromisso com experiências interpessoais fora do 
grupo. Desde a criação do projeto, em 2018, dois grupos de cinco clientes foram atendidos e os resultados foram 
avaliados em ajuda dos terapeutas dos casos e aplicação de instrumento de medida psicométrica para habilidades 
sociais e solidão. Na avaliação dos terapeutas, os clientes progrediram nos enfrentamentos de situações relevantes 
clinicamente em suas vidas diárias. Há plano de expansão das atividades em grupo para mais clientes atendidos no 
CPA e o emprego de aplicativos para facilitar o monitoramento dos comportamentos na vida cotidiana. 
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Área Temática: Saúde
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A Neuropsicologia estuda as relações entre cérebro e comportamento e tem como objetivos: localizar a lesão 
cerebral em termos de um modelo de correlação estrutura-função e modelo de processamento de informação 
assim como, obter informações sobre o perfil das funções mentais comprometidas e preservadas para orientar o 
processo de reabilitação. Um protocolo de avaliação cognitiva deve incluir as seguintes funções mentais: atenção 
e percepção dos estímulos, memórias, função executiva, análise do erro, orientações e coordenaçõesO presente 
projeto de extensão tem como objetivo promover um espaço de integração entre a comunidade e a universidade, 
que contemple reflexão, estudos e práticas de ação conjunta entre os alunos, técnicos e professores, voltados ao 
neurodesenvolvimento infantil. O objetivo geral do projeto visa realizar ações de promoção do desenvolvimento 
infantil, incluindo a participação ativa da família e da comunidade no qual a criança se insere, assim como, ações de 
prevenção aos transtornos do desenvolvimento, através das práticas de avaliação e reabilitação neuropsicológica. 
A população envolvida é formada por crianças e adolescentes, com idades entre 0 a 16 anos, que apresentam 
transtornos de desenvolvimento e/ou aprendizagem ou, risco de sofre-los; pais, responsáveis, familiares, escola e 
comunidade. O projeto deve acontecer em dois locais paralelamente, no Centro de Neuropediatria (CENEP) do 
Hospital das Clínicas e no Centro de Psicologia Aplicada (CPA) Universidade Federal do Paraná. A metodologia 
planejada contempla atendimento neuropsicológico, trabalho em equipes interdisciplinares de saúde e educação; 
promoção de eventos e cursos de extensão sobre o tema, voltados a conscientização e a capacitação da comunidade 
universitária e geral; ações de prevenção e promoção do desenvolvimento junto as escolas e outras instituições 
educacionais das crianças atendidas; espaço para pesquisas de iniciação científica, graduação e pós graduação; 
publicação de trabalhos em revistas científicas, participação em eventos científicos; parcerias nacionais e 
internacionais de formação, produção, divulgação e intercambio de conhecimento.
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Palavras-chave: Acidentes De Trânsito; Prevenção; Promoção Da Saúde

Os acidentes de trânsito são considerados um dos maiores problemas de segurança e saúde pública, sendo 
fundamental incluir o tema trânsito no processo educacional. O projeto Trânsito e Cidadania – Etapa II, por 
meio da ação específica Ciranda do Trânsito, tem como objetivo discutir com crianças de três a dez anos de idade 
a forma mais segura de fazer parte do trânsito. O projeto tem buscado se desenvolver atento ao tripé ensino-
pesquisa-extensão. Em 2019 a equipe é formada por estudantes de psicologia da UFPR e estudantes de fisioterapia 
de duas outras instituições. Inicialmente é feita uma capacitação para a equipe executora, por meio de seminários, 
palestras, discussões e a obrigatoriedade de todos os novos participantes apresentarem todos os cenários durante 
a capacitação. A capacitação é realizada tanto em reuniões gerais como em grupos coordenados pelos integrantes 
mais antigos do projeto. Nos seminários são abordados temas referentes à psicologia do desenvolvimento, 
psicologia do trânsito e a metodologia do projeto. Pesquisas realizadas pelos mestrandos na área são discutidas 
bem como os problemas e desafios de anos anteriores. Após esta fase, os procedimentos da extensão são: contato 
com as escolas, apresentação do projeto às professoras e equipe pedagógica, aplicação do projeto, avaliação pelos 
professores e alunos da escola visitada e discussão das avaliações e das dificuldades enfrentadas pelos expositores 
do projeto. A atividade com as crianças é desenvolvida em torno de quatro cenários lúdicos, nomeados como: 
“Todos fazem parte do trânsito”, “Criança na rua, só anda acompanhada”, “Bicicleta, só de capacete” e “Lugar de 
criança, dentro do carro, é na cadeirinha”. A aplicação é realizada em vinte minutos por grupo de dez crianças, 
com duração média, por cenário, de cinco minutos. No período de julho de 2018 a junho de 2019 seis mil e cinco 
(6005) crianças participaram do projeto. A análise das avaliações de professores e alunos indica a aprovação e a 
opinião positiva relativa ao projeto, sugerindo sua continuidade. As avaliações são discutidas nas supervisões e as 
críticas e sugestões de melhorias para o projeto são avaliadas e implementadas quando técnica e teoricamente viável. 
Em relação ao desenvolvimento de habilidades de pesquisa, participantes da equipe organizaram apresentaram 
três trabalhos na 48ª Reunião da Sociedade Brasileira de Psicologia. A permanência dos alunos no projeto, de 
forma responsável e competente, juntamente com as avaliações que enviam ao final de cada ano, indicam que eles 
percebem impacto na sua formação.
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O projeto de extensão A Clínica e a Pesquisa Psicanalítica no Campo da Saúde do Trabalhador: atendimento a 
trabalhadores adoecidos, visa o atendimento, o acompanhamento e o tratamento de trabalhadores que estão em 
situação de sofrimento, adoecimento ou incapacidade para o trabalho. Desde agosto de 2014, desenvolve-se no 
Departamento de Psicologia da UFPR atividades de ensino, pesquisa e extensão voltadas para a formação e o 
desenvolvimento do conhecimento no campo da Saúde do Trabalhador, articuladas a outras áreas do saber e 
orientadas desde uma referência na psicanálise. Como atividades práticas, realiza-se: a) atendimento a trabalhadores 
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), em uma unidade especializada em saúde do trabalhador (UST); b) 
ação institucional em Saúde do Trabalhador em um Centro de Sócio Educação; c) formação e palestras na área 
de Saúde do Trabalhador. O trabalho se dá em equipe multiprofissional, de forma interdisciplinar (medicina, 
assistência social, psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, enfermagem e fonoaudiologia). Na UST, a 
Psicologia é responsável por realizar atendimentos de acolhimento, de retorno e os tratamentos psicológicos, 
em 5 períodos ao longo da semana. Desde fevereiro de 2018, já foram realizados mais de 250 atendimentos. As 
entrevistas e sessões duram em torno de 40 minutos e os casos atendidos são discutidos em supervisão e em 
reunião clínica com equipe que acontecem semanalmente. O objetivo das consultas é situar o sujeito na relação 
com seu sintoma e seu adoecimento e discutir com a equipe a construção do caso clínico, a direção de tratamento e 
suas repercussões no campo social e, portanto, político. Na instituição, o público-alvo é de 140 servidores públicos 
e a proposta é desenvolver um projeto institucional em saúde e trabalho. O que está em jogo nesse trabalho é 
uma clínica que visa o sujeito e que busca possibilidades para que o mesmo possa se apropriar da sua condição 
e encontrar as vias para seu reestabelecimento. Assim, visa-se pensar a clínica e o caso, bem como a dinâmica 
instituicional e os programas de proteção à saúde, com vistas a recolher o que pode ser reverberado sobre as 
verdades desses sujeitos e seu entorno institucional e social. Uma intervenção a partir de uma ética que coloca em 
cena o sujeito do inconsciente e situa seu lugar no mundo, portanto, uma prática também política e social.
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O projeto pretende oferecer à população tradicional extrativista (provedores) uma assessoria jurídica voltada para a 
defesa dos seus direitos e garantias relativos à repartição de benefícios decorrentes da exploração da biodiversidade 
da Amazônia. Para tanto, serão analisados e discutidos os marcos regulatórios da biodiversidade, levantada a escassa 
jurisprudência eventualmente existente nos tribunais brasileiros e a ampla produção jurídico-acadêmica referente 
ao tema. Ao mesmo tempo, será estabelecido um canal de relacionamento direto - via presencial e eletrônica - com 
a direção do Conselho Nacional das Populações Extrativistas-CNS. No âmbito dessa dialogicidade entre academia 
e comunidade, pretende-se, de um lado, viabilizar a capacitação da comunidade e sua defesa nas negociações 
que tenham por objeto o patrimônio genético e conhecimento tradicional a ele associado. De outro, pretende-se 
qualificar o conhecimento acadêmico a partir da problemática experiência vivenciada pela comunidade tradicional 
diante das grandes empresas (usuárias) que atuam no mercado da biodiversidade. Adite-se a esses esforços a 
busca de experiências internacionais, especialmente nos países do Pacto Andino, que possam contribuir com 
alternativas de aprimoramento do tema no Brasil. O êxito deste projeto deverá representar uma transformação 
na qualidade da participação da comunidade tradicional nas negociações - em regra desiguais - com as empresas 
usuárias. No plano acadêmico, o projeto será veículo de recepção e legitimação da voz dos provedores, atualmente 
sem percussão nos centros formuladores da política pública de biodiversidade no Brasil. Registre-se, por fim, 
a natureza multidisciplinar do tema e sua interface com o ensino (sociologia do direito, direito administrativo, 
ambiental, constitucional e civil) e com a pesquisa (grupo de pesquisa Direito do Terceiro Setor, Risco e Políticas 
Públicas).
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O projeto de extensão consiste no vínculo existente entre as duas principais casas legislativas do Estado do Paraná, 
a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e a Câmara Municipal de Curitiba. O projeto nasceu da iniciativa de 
alunos em simular a a vida e as atividades de um deputado estadual e de vereador. O projeto Parlamento Universitário 
está vinculado a dois projetos específicos distintos que envolvem estudantes das principais instituições de ensino 
superior de Curitiba e do Paraná, a Câmara Muncipal Universitária e o Parlamento Universitário. 
O projeto de extensão é o gestor das simulações e o responsável pela seleção dos alunos para a participação em 
ambos os projetos. Pela perspectiva do gestor, nós organizamos a comissão necessária para que ocorra a Câmara 
Municipal Universitária, esta que ocorre na Câmara Municipal de Curitiba e que tem como objetivo a simulação 
das atividades de vereadores e como responsável pela seleção, somos os responsáveis pela seleção dos alunos da 
Universidade Federal do Paraná, analisando proposições legislativas e aplicando testes para a escolha, além de 
acompanhar os alunos nos treinamento proporcionados pela Assembleia Legislativa e nas simulações. 
As simulações constam com a participação completa dos envolvidoas, visto que há simulações desde a proposição 
legislativa até a simulação da votação da norma, passando pelas comissões temáticas, como a Comissão de 
Constituição e Justiça e a Comissão de Meio Ambiente por exemplo, na própria casa legislativa.
De forma exemplificativa, no ano de 2018, antes mesmo se existir a extensão, a UFPR encaminhou para a simulação 
da ALEP 10 deputados e 5 suplentes. Já no ano de 2019, o Projeto de Extensão instituiu em parceria com a Câmara 
Municipal a simulação na sua casa legislativa, intitulada Câmara Municipal Universitária, tendo como principal 
objetivo a diversificação nas instituições de Curitiba e dos cursos da UFPR, podendo haver a interação e a troca de 
experiências entre diversos alunos de cursos e experiências distintas. 
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O projeto Promotoras Legais Populares em Curitiba surgiu da necessidade de enfrentar situações de desigualdade 
e dos diversos tipos de violência sofridos pelas mulheres (violência doméstica, violência sexual, violência 
institucional,violência psicológica, violência simbólica, entre outras), a partir da experiência deste projeto em 
outros estados, como São Paulo e Rio Grande do Sul. O “carro-chefe” das PLPs em Curitiba é a promoção de 
um curso para mulheres do meio popular e lideranças comunitárias, com intuito de possibilitar que as mulheres 
percebendo-se em contextos de exploração e dominação, visualizem formas de melhorar suas condições de vida 
através da organização política. Assim, as PLP’s aplicam uma abordagem interdisciplinar trabalhando temas como 
Direito das Famílias, Direito do Trabalho, Direitos Reprodutivos, Mulher e Mídia, Direito à Cidade, organização 
do Estado, entre outros. O curso de 2019 conta com a participação de 86 mulheres de diferentes localidades, idades, 
profissões e raça-etnia. Ocorre todas às segundas-feiras das 18h30 até 21h no Prédio Histórico da Universidade 
Federal do Paraná. Cada encontro possui um tema diferente e conta com uma facilitadora convidada para introduzir 
o assunto e nos auxiliar na construção de conhecimento ao redor do enfoque, por intermédio da educação popular. 
Dessa maneira, as participantes contam com liberdade para trazer seus conhecimentos prévios, suas experiências 
pessoais e perspectivas sobre o assunto, dialogando ao redor do tema e, de forma coletiva e dinâmica estruturando 
o saber na temática. Para além do conhecimento teórico, preza-se pela apresentação e criação de possibilidades e 
caminhos para combater a desigualdade de gênero, raça e econômico-social no cotidiano, sendo pela disseminação 
de informação até pelas formas que se pode acessar o poder público.
Ademais, busca-se a formação de multiplicadoras que orientem sua comunidade ou organização da qual façam 
parte sobre como proceder perante violações de direitos humanos e diante das diversas formas de violências.
Além do curso, as PLPs objetivam realizar trabalhos em comunidades, principalmente através de oficinas, sobre 
temas relevantes e emblemáticos às mulheres daquele contexto. Também pauta-se a necessidade de aproximação 
com os movimentos feministas e a incidência em políticas públicas e em órgão públicos, bem como denúncias às 
violações de direitos humanos das mulheres.
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Este Programa iniciou em 2013 com ações extensioistas que se transformaram em projetos individuais, de 
atendimento a migrantes humanitários e refugiados em setores diversos, e se consolidaram em um Programa que 
passou a criar política universitária. Ele se desenvolve no período atual em que o o Brasil é destinatário de migrantes 
advindos de diversos países, incluindo Venezuela, Haiti, Bolívia, Portugal, Japão, Itália, além de refugiados da 
Síria e República Democrática do Congo. Muitos deles vêm se instalando no Estado do Paraná, exigindo uma 
atuação não somente teórica mas prática da Universidade Federal do Paraná. O Programa de Extensão Política 
Migratória e Universidade Brasileira presta assessoria jurídica a migrantes e refugiados e suas organizações, em 
Curitiba e Região Metropolitana; oferta aulas de português brasileiro e realiza atividades interculturais; oferece 
curso de informática e de história do Brasil; além de atendimento psicológico aos seus destinatários. Também há 
um a companhamento das ações pelo viés da Sociologia, da Medicina e uma parceria com o Departamento de 
Comunicação. O Programa realiza ações em concreto mas também tem um trabalho intelectual intenso então a 
metodologia é plural, para melhor abordagem dessas duas frentes de atuação. As atividades de extensão têm uma 
abordagem interativa, dialógica e bidirecional, com aplicação de metodologias participativas, com participação 
direta dos próprios migrantes e refugiados em todas as fases de atuação. O Programa tem alcançado resultados 
concretos, como as aulas de português que já foram ministradas a mais de 2000 migrantes, sendo que dentre eles, 
todos que tiveram alguma demanda jurídica receberam atendimento especializado (em torno de 400 por ano). 
Muitos interessados já tiveram aulas de informática e de história do Brasil, além de atendimento psicológico. 
O Programa teve papel fundamental na expedição da recentíssima resolução 63/18 – CEPE, que cria 10 vagas 
suplementares para essa população nos cursos de graduação; a Resolução nº 13/14-CEPE, que define normas sobre 
acesso de migrantes com visto humanitário e refugiados, que tenham iniciado cursos superiores em instituições 
de ensino estrangeiras, aos cursos de graduação da UFPR; e a Resolução n° 58/14 – CEPE, que estabelece normas 
para revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior 
requerida por esses migrantes. São inúmeras ações, centenas de alunos voluntários, dezenas de professores que 
realizam todos os dias o ensino, a pesquisa e a extensão através do presente Programa.
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“A sala 28”. Assim poderia ser traduzido este projeto, que tem por escopo a questão das migrações em seu perfil 
atual e seu impacto sobre a sociedade brasileira. O aumento significativo de refugiados e migrantes nos últimos 
anos tem se refletido sobre a sociedade paranaense, sobre Curitiba e Região Metropolitana, que atualmente conta 
com milhares de haitianos, com status de migrante com visto permanente por razões, centenas de sírios, com 
status de refugiados e com a perspectiva de vinda de muitos outros venezuelanos. A presença da Universidade 
nesse cenário com expertises e acúmulo de conhecimentos orientados por um compromisso com a efetivação 
dos direitos fundamentais e humanos, exige ações que diminuam a vulnerabilidade jurídica. Assim, foi criado 
o Projeto de Extensão Refúgio, Migrações e Hospitalidade que prevê diálogo e ações interdisciplinares que 
aproveitam os saberes e as práticas já existentes na Universidade e as transformem para atender a demanda de 
migrantes e refugiados sem recursos. As ações específicas do Direito preveem a participação de estudantes e 
professores, e sempre que possível o envolvimento de técnicos administrativos, em reuniões e debates em espaços 
de formulação de políticas públicas, em atividades acadêmicas de ensino e pesquisa e, sobretudo, na prestação 
de assessoria e orientação jurídicas a indivíduos e grupos de migrantes, que ocorre em uma sala específica para 
isso: a sala 28. Trata-se do único locus de atendimento e acolhimento de Migrantes na área de assessoria jurídica 
que sobreviveu em Curitiba. Fica aberta todos os dias da semana, nos tres turnos, onde estudantes voluntários se 
desdobram para ouvir, atender e encaminar uma gama gigantesca de demandas. A metodologia é de aplicação 
dialógica, com troca de conhecimento, aprendizagem mútua e respeito aos migrantes e refugiados. A intervenção 
é participativa com atuação do público-alvo em todas as fases de planejamento e concretização das ações. Neste 
ano de 2019 começamos o sexto ano de atuação ininterrupta, sempre agindo em rede com o ACNUR/ONU, com 
o CERMA - Comitê Estadual de Refugiados e Migrantes, com o Ministério da Justiça, com o Ministério Público 
do Trabalho e com entidades da sociedade civil,nossos parceiros. A metas são auxiliar o Conare na realização de 
entrevista dos solicitantes de refúgio (zerar o passivo em Curitiba!), o aperfeiçoamento dos instrumentos internos 
de atendimento e seus dados e um plano de ajuizamento de ações judicias em prol da defesa dos direitos dos 
migrantes e refugiados e a fim de que realizem plenamente sua cidadania.
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Em meados de 2010, um grupo de estudantes da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, 
interessados em se aprofundar nos estudos da arbitragem, formaram o Grupo de Estudos em Arbitragem da UFPR. 
Após meses de estudos, pesquisa, dedicação e empenho surgiu a oportunidade de participar da I Competição 
Brasileira de Arbitragem – Petrônio Muniz, organizada pela CAMARB – Câmara de Arbitragem Empresarial – 
Brasil e realizada em Belo Horizonte de 13 à 15 de novembro de 2010. Competindo com outras Universidades 
tradicionais do país, o Grupo sagrou-se campeão.
Finalmente, no ano de 2017, o Grupo foi institucionalizado como Projeto de Extensão vinculado ao Departamento 
de Processo Civil da Faculdade de Direito da UFPR.
O Projeto de Extensão visa a melhor formação dos profissionais do Direito que atuarão no ramo da arbitragem, 
método de resolução de litígios imprescindível para o desenvolvimento econômico e social do país. Pra tanto, o 
Grupo tem como foco participar de competições nacionais e internacionais, promovendo, também, palestras e 
seminários relacionados à arbitragem e ao direito comercial.
A metodologia do Grupo volta-se à participação em competições nacionais e internacionais. Essas competições 
são divididas em duas fases: escrita e oral. A fase escrita é composta pela redação de memorais. As pesquisas se 
iniciam meses antes da competição e requerem alto nível de dedicação e comprometimento. Na fase oral o Grupo 
se prepara para painéis compostos por grandes profissionais e estudantes da Arbitragem e Direito Comercial do 
Brasil e do mundo.
Nesse sentido, a metodologia geral adotada é: (i) pesquisas voltadas ao estudo da Arbitragem e o do Direito 
Comercial; (ii) redação de memoriais técnicos; e (iii) participação em painéis na fase oral. Para o ano de 2019 
o Grupo possui como objetivos: (i) elaborar os memorias da fase escrita da X edição da Competição Brasileira 
de Arbitragem – Petrônio Muniz; (ii) avançar, ao menos, até as rodadas eliminatórias da fase oral da referida 
competição; e (iii) elaborar os memorias da fase escrita do 27th Willem C. Vis International Commercial 
Arbitration Moot, competição internacional de Arbitragem realizada anualmente em Viena, Áustria. Dessa forma, 
reitera-se o compromisso do Projeto com os requisitos necessários de uma prática extensionista, em especial a 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.



251

Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão

11ª SIEPE, 27º EVINCI, 12º EINTI, 18º ENAF, 18º ENEC, 1º EDISPE

ANAIS 11ª SIEPE / 18º ENEC
ISBN 978-85-7335-359-4

DEMOCRATIZANDO O DIREITO PENAL INTERNACIO-
NAL: DEBATES E EMBATES SOBRE PRÁTICA PENAL IN-
TERNACIONAL - 2ª EDIÇÃO

20197298
Autor(es): Rodrigo Evencio Luttembarck Batalha, Taysa Schiocchet
Orientador(es): Rui Carlo Dissenha
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Direito Penal; Direito Penal Internacional; Direitos Humanos

O projeto pretende a democratização de um plano de conhecimento jurídico ainda muito pouco conhecido pela 
sociedade brasileira, mas com profundos efeitos na proteção das garantias individuais e do Estado Democrático 
de Direito, qual seja o Direito Penal Internacional. Os trabalhos se desenvolvem a partir do estudo e exposição 
pública de casos penais internacionais, buscando uma melhor compreensão do fenômeno da internacionalização 
do poder punitivo e sua apresentação ao público em geral. Para tanto, são conduzidas reuniões quinzenais voltadas 
à discussão dos principais aspectos processuais e teóricos destes casos, com a produção de resumos dos casos 
presentes em tribunais penais internacionais para sua inserção em um bando de dados pública na web de forma a 
permitir acesso universal ao conteúdo dos casos em português por qualquer interessado. Ademais, são promovidas 
simulações da atuação de um Tribunal Penal Internacional, nas quais os alunos integrantes do Projeto se 
contrapõem em sustentações orais, expondo pontos de vista diferentes sobre uma mesma questão. Com isso, além 
da compreensão sobre relevantes e complexos temas do Direito Penal Internacional, são desenvolvidas habilidades 
de comunicação, oratória, estruturação de raciocínio e trabalho em equipe, algo essencial para a formação 
individual dos alunos e para a participação em competições internacionais sobre Direito Penal Internacional. 
Essas competições são públicas e de acesso irrestrito, permitindo que qualquer pessoa possa conhecer como se 
dá o funcionamento dessa espécie de jurisdição internacional. Destaca-se, neste ponto, a International Criminal 
Court Moot Court Competition, evento realizado anualmente em Haia, na Holanda e que reúne acadêmicos de 
mais de 50 países. Tal competição é uma oportunidade para os alunos integrantes do Projeto aplicarem na prática 
os conhecimentos adquiridos, representando a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná no exterior 
e debatendo as questões mais atuais sobre o Direito Penal Internacional. Por fim, objetiva-se por meio do Projeto 
promover a democratização do Direito Penal Internacional também através de eventos de discussão científica 
abertos à população, o que contribui para que essa área de conhecimento deixe de ser uma dimensão hermética 
e exclusivista. Apesar de sua relevância, o tema ainda é pouco desenvolvido no Brasil, com poucos materiais 
disponíveis em português. Assim, com reuniões e trabalhos escritos em português, pretende-se, através do Projeto, 
que um maior número de pessoas acesse informações sobre a matéria.
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A Clinica de Direitos Humanos é uma metodologia de intervenção social junto as movimentos sociais e entidades 
de direitos humanos constituída junto aos cursos de Direito. Seu início foi nas Universidade dos Estados Unidos, 
para posteriormente se ampliar para Europa e América Latina. Para suprir esse marco regulatório no Brasil, surgem 
três espaços universitários com experiências em direitos humanos: a Assessoria Jurídica Universitária Popular 
(AJUP); o Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) e o Centro de Referência em Direitos Humanos (CRDH). Para o nosso 
projeto, a relação com o ensino se desenvolverá a partir da disciplina de Prática Jurídica em Direitos Humanos 
do Núcleo de Prática Jurídica. As estratégias, segundo ela, às vezes são jurídicas (litígio, assistência jurídica, 
advocacia Legislativa), mas, na maioria das vezes, são não jurídicas (educação em comunidades, investigação/
pesquisa e elaboração de relatórios).. As bases de ação das Clinicas em Direitos Humanos se aproxima em diversos 
aspectos aos princípios extensionistas: a) metodologia participativa que centra a aprendizagem nos estudantes; b) 
a aplicação do Direito de forma criativa fortalecendo a autoestima dos participantes; c) o desenvolvimento das 
capacidades cognitivas, e também as afetivas e emocionais; d) aprendizagem de habilidades para intervenções 
jurídicas, mas especialmente, não jurídicas; e) parceria constante com organizações da sociedade civil; f) enfoque 
interdisciplinar; e, g) consideração das relações sociais, políticas, econômicas e culturais Para o discente este 
processo pode complementar sua formação acadêmica tendo em vista que as ações a serem desenvolvidas em sua 
maioria não estão contidas na grade curricular formal. Este projeto propiciára a ampliação do conceito do Direito 
e das potencialidades da ação transformadora. Na relação dialógica para este projeto será priorizada a relação com 
os seguintes movimentos e entidades de direitos humanos: Movimento Nacional de População em Situação de 
Rua, Movimento Sem Teto, Entidades de apoio a prostitutas, entidades de apoio a travestis, movimento indígena 
urbano, Rede Mobiliza, entre outros.



253

Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão

11ª SIEPE, 27º EVINCI, 12º EINTI, 18º ENAF, 18º ENEC, 1º EDISPE

ANAIS 11ª SIEPE / 18º ENEC
ISBN 978-85-7335-359-4

CLÍNICA DE DIREITO E ARTE

20197430
Autor(es): Aline Brandalero Ribeiro, Ana Clara Moryama Manchini, Beatriz Albino Dias, Caroline Martynetz, 
Fabiana Ghiggi, Francisco Tapias Bergamaschi Bley, Giovanna Gruber, Igor Halter Andrade, Jonathan Franca 
Ribeiro, Juliana Leticia Suttili Carniel, Laura De Gois Hartmann, Lucas Bialetzki Pauletti, Luiz Eduardo Gomes 
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Com a crescente judicialização da arte no Brasil e no mundo, diversas questões do universo artístico são trazidas 
para dentro da discussão jurídica, adquirindo uma linguagem técnica e uma demanda por soluções viáveis e 
acessíveis. Nesse sentido, a especialização de juristas capazes de dialogar com outras áreas do conhecimento, em 
especial a arte e a cultura, a fomentação do debate e a aproximação entre a teoria jurídica abstrata e a realidade do 
escopo social tornam-se imprescindíveis para gerar impacto na vida cotidiana dos artistas e profissionais da cultura 
no Estado do Paraná. A Clínica de Direito e Arte da Faculdade de Direito da UFPR pretende realizar a intersecção 
entre o campo jurídico e as demandas artísticas através da pesquisa direcionada e do contato direto com os artistas 
e demais profissionais da área. Para atingir tais objetivos, o grupo utiliza o método clínica, que possui o mesmo 
pressuposto da “prática jurídica”, que é ultrapassar o plano teórico enquanto ferramenta de ensino, mas que, por sua 
vez, substitui a simulação por pessoas de carne e osso, com contextos e colorações complexas. Assim, o trabalho é 
desenvolvido a partir do atendimento jurídico para a classe artística e demais profissionais da área, da elaboração 
e desenvolvimento de projetos que visam solucionar conflitos jurídicos e administrativos através do Direito e que 
tenham impacto significativo no cotidiano dos profissionais, da realização de eventos e palestras que busquem 
contribuir para o debate entre o eixo jurídico/artístico, da realização de pesquisas empíricas junto à comunidade 
afetada pelas questões propostas pela Clínica e da contribuição com outras instituições interessadas através de 
parcerias. O projeto possui como resultados esperados a capacitação de profissionais que atuem juridicamente 
acerca de questões como proteção dos direitos autorais, garantia do direito fundamental à cultura, judicialização 
da arte e proteção aos artistas e às obras frente ao Poder Público, proteção e regulamentação da arte de rua, 
incentivo e fomento à Arte e Cultura e produção e mercado cultural. Além disso, a ampliação do debate acerca 
dessas questões no Estado do Paraná, valorizando a cultura local, o crescimento de oportunidades de trabalho 
tanto para artistas quanto para gestores e demais profissionais da área, e garantindo a democratização do acesso à 
arte e à cultura no Estado, cumprindo o seu papel enquanto instituição pública de qualidade irrefutável no ensino 
do Direito no país.
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A Clínica visa promover atividades por meio de um conjunto de práticas extensionistas na área do Direito Humanos 
do Trabalho, em projetos de impacto social relevante, através de parcerias com entidades associativas e entidades 
públicas. A atuação é dirigida a trabalhadores vulneráveis para acesso a direitos. Através da metodologia do ensino 
clínico do direito, o projeto atende à dupla finalidade: ensinar o estudante e prestar serviço à comunidade. Os 
projetos buscam a articulação interdisciplinar para a mobilização social voltada à promoção de direitos humanos, 
da democracia, da justiça social e de efetividade dos direitos fundamentais no trabalho. Para o ano de 2019 o projeto 
dá ênfase na atuação junto aos entregadores por plataformas digitais. A emergência das mudanças tecnológicas e 
da economia de plataformas em curso produz uma profunda transformação no trabalho, com impactos múltiplos 
no campo econômico, social e na regulação do trabalho. No campo das relações de trabalho, há novas e precárias 
condições de trabalho dos trabalhadores por aplicativos que, em geral trabalham sem proteção de direitos, em 
longas jornadas e com baixa remuneração. O objetivo do projeto, com parceria com o Ministério Público do 
Trabalho, será promover o atendimento jurídico de trabalhadores entregadores de Curitiba e região metropolitana, 
que trabalham com motocicletas e bicicletas. Estima-se que em Curitiba e região metropolitana haja cerca de 
dez mil trabalhadores entregadores por aplicativos. O projeto tem como escopo estudar os efeitos desta nova 
economia no emprego e nas formas de trabalho na região; avaliar as transformações da regulação trabalhista, 
analisar os modos de mobilização e ação dos atores econômicos e sociais sobre essas questões. O projeto dois 
eixos. (i) oferecer conhecimento a partir de observações de campo, com base no trabalho empírico para estabelecer 
um diagnóstico preciso das situações observadas e sua extensão na escala da região, e oferecer uma proposta de 
regulação; (ii) promover o atendimento jurídico de entidades associativas e sindicais e trabalhadores. Os principais 
objetivos do projeto são: a) Contribuir com a educação para os direitos humanos por meio de relação dialógica 
com a comunidade, tendo em perspectiva a melhoria da qualidade de vida dos beneficiários e a consecução da 
função social da universidade pública; b) Desenvolver uma metodologia extensionista própria à área de Direito do 
Trabalho; c) Contribuir para a incorporação ao exercício da cidadania de elementos complexos da proteção social 
e dos direitos humanos do trabalho.
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A Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal do Paraná tem como temática basilar o aborto legal e a 
difusão do saber jurídico. O projeto de extensão se concretiza a partir de diversos projetos de intervenção social, 
diretamente conectado com a pesquisa teórica e empírica de forma a consolidar sua atuação.
Os atuais projetos em progresso dentro da Clínica buscam a disseminar o saber sobre os direitos reprodutivos e 
sexuais através de diversas formas de atuação. Entre suas estratégias de atuação estão: litigância estratégica; parceria 
com escritórios de advocacia que tenham foco em gênero; realização de parcerias nacionais e internacionais, entre 
elas a Universidade Paris X; uso midiático para a difusão do saber, como redes sociais e rádio; street law, que 
envolve a popularização do saber através de metodologias acessíveis e participativas; lobby legislativo e social; 
observatório de Direitos Humanos; uso da arte como forma de sensibilização, projeto que se dá atualmente em 
parceria com o Instituto Aurora e o Paço da Liberdade e por fim existe o projeto, construído em conjunto com 
a SIPAD, que caminha em direção a consolidação de um atendimento multidisciplinar focado em gênero que 
funcione em benefício dos estudantes e servidores da UFPR.
A Clínica de Direitos Humanos entende que é necessário estudo e atenção especial voltado ao tema de direitos 
reprodutivos e sexuais, especialmente porque a mulher é constantemente vulnerabilizada em nossa sociedade 
e tem esses direitos cerceados e sob constante ataque. Mas mais do que falar e estudar sobre o aborto legal, é 
necessário que a sociedade possua informações concretas e acessíveis sobre o tema, sendo esta uma medida 
fundamental para a concretização desses direitos. O estudo e produção teórico não bastam para alterar a realidade 
social, sendo necessária uma forma de intervenção ativa por parte da Universidade.
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MOVIMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA UNIVERSITÁ-
RIA POPULAR-MAJUP ISABEL DA SILVA

20197878
Autor(es): Ana Beatriz Castro Do Prado, Cleverton De Quadros, Elis Regina Arevalos Soares, Sergio Said Staut 
Junior
Orientador(es): Ricardo Prestes Pazello
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Assessoria Jurídica Popular; Direitos Humanos; Educação Popular

O Movimento de Assessora Jurídica Universitária Popular - MAJUP Isabel da Silva - é um projeto de extensão-
comunicação que, a partir da assessoria jurídica popular e da educação popular, trabalha com comunidades 
envolvidas na luta pelo direito à moradia e direitos humanos, utilizando como base os princípios teóricos de 
educação de Paulo Freire. Dentre os objetivos do projeto estão: (i) realização de reuniões que visem a organização 
do projeto e o debate político-jurídico, utilizando tanto o espaço da universidade, como o das comunidades, (ii) 
dialogar - buscando compartilhar o conhecimento jurídico - com povos e comunidades tradicionais e movimentos 
socais, (iii) promover a interlocução com os órgãos públicos, disponibilizando auxílio prático aos projetos de 
iniciativa pública/governamental e facilitando o diálogo entre as comunidades e os órgãos, (iv) promover pesquisas 
jurídicas com base nos estudos trabalhados nas reuniões, (v) realizar pesquisas de campo (pesquisa-ação) que 
possam ajudar na compreensão do funcionamento das comunidades, (vi) realização de eventos possibilitem o 
contato com a realidade dos povos e comunidades tradicionais e dos movimentos sócias e que possuam como 
público alvo não somente os estudantes de Direito, mas qualquer interessado (vii) assessorar as demandas da 
comunidade no âmbito jurídico e político, auxiliando em decisões que necessitem de conhecimentos acadêmicos, 
viabilizando que seus direitos prevaleçam e sejam reconhecidos. A metodologia utilizada é de assessoria jurídica 
universitária popular, que envolve: acompanhamento continuado de médio/longo prazo das demandas coletivas 
junto aos movimentos sociais populares; acompanhamento das demandas pleiteadas junto ao poder público; 
aproximação entre movimentos sociais e movimento estudantil, assim como a outras entidades que abordam o 
direito à terra e à moradia; realização de pesquisas participantes junto aos movimentos sociais, com produção 
científica de interesse das comunidades e cooperativas populares. A perspectiva de atuação para o segundo 
semestre de 2019 é de produção de uma cartilha com base no Curso de Advocacia Popular, promovido em 2018. 
O projeto também busca promover novas atividades de estudo e formação aos estudantes e aos novos integrantes 
do projeto, como a participação no curso Música e Política no Brasil. Ademais, busca manter o acompanhamento 
das reuniões e atividades da Associação de Moradores da Vila Pompéia e a visitas diretamente nas comunidades.



257

Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão

11ª SIEPE, 27º EVINCI, 12º EINTI, 18º ENAF, 18º ENEC, 1º EDISPE

ANAIS 11ª SIEPE / 18º ENEC
ISBN 978-85-7335-359-4

CLÍNICA DE ACESSO A JUSTIÇA E EDUCAÇÃO NAS PRI-
SÕES (CAJEP)

20197885
Autor(es): Isabela Tonon Furtado, Juliana Silva De Matos, Luis Renan Coletti, Rui Carlo Dissenha
Orientador(es): Andre Ribeiro Giamberardino
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Cidadania; Direitos Humanos; Sistema Prisional

A Clínica de Acesso à Justiça e Educação nas Prisões da Universidade Federal do Paraná (CAJEP-UFPR) é um 
projeto criado em 2017 com o objetivo de estabelecer um programa de extensão no formato “clínica”, cuja atividade 
acadêmica é focada na realização de serviços para os cidadãos da comunidade próxima à universidade. A CAJEP 
realiza atividades de atendimento jurídico aos presos e presas do Complexo Penitenciário de Piraquara, na Região 
Metropolitana de Curitiba, formalizando o encaminhamento posterior das demandas por meio de parceria com 
a Defensoria Pública do Estado do Paraná (termo de cooperação formalizado). Após o atendimento aos presos, 
são encaminhados pedidos para aplicação da legislação vigente, amplamente violada no ambiente carcerário. 
Assim, materialmente confere-se aos presos seus direitos legalmente assegurados. No ano de 2018, foi dado 
início também ao projeto de educação nas prisões. A CAJEP foi às unidades penitenciárias de Piraquara ministrar 
aulas sobre Direito, Teoria do Estado, Direito Penal, Processo Penal, Execução Penal e Direito Constitucional, 
sobre Benefícios Previdenciários e a Rede Integrada de Assistência Social -SUAS (luz para todos, bolsa família, 
entre outros) que juntos, visam condicionar o acesso à cidadania e promoção social, com ricas discussões sobre 
os temas abordados. Os apenados e apenadas foram obtiveram remição de pena através da atividade educativa, 
além de alguns conseguirem acessar alguns benefícios/auxílios sociais para a família. Para além da extensão, há 
também atividades de ensino e pesquisa: as reuniões da CAJEP reúnem estudantes do primeiro ano de graduação 
a estudantes de pós-graduação strictu sensu e ocorrem quinzenalmente na Faculdade de Direito da UFPR: são 
ministradas aulas sobre temas referentes à execução penal e temas correlatos. No ano de 2019 iniciamos atividades 
intercaladas entre palestras de especialistas (professores, defensores, juízes, entre outros) e as aulas regulares, 
preparatórias para o atendimento nas penitenciárias. Tem-se, ainda para 2019, a previsão de novos projetos para 
a Clínica: criação de núcleos de pesquisa no âmbito da Execução Penal, arrecadação solidária de livros para as 
penitenciárias e a realização de um Simpósio, no segundo semestre de 2019, para discutir Execução Penal com 
especialistas na área.
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OBSERVATÓRIO JURISPRUDENCIAL EM DIREITO DE FA-
MÍLIA E SUCESSÕES - ALIMENTOS

20197951
Autor(es): Flavia Treiger Grupenmacher
Orientador(es): Marilia Pedroso Xavier
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Direito De Família; Formas De Alimentos; Precedentes

O Observatório jurisprudencial em Direito de Família e Sucessões se concentrou no atual ciclo em mapear os 
principais entendimentos jurisprudenciais mais recentes acerca do tema de alimentos, bem como quais são as 
principais percepções sociais sobre este assunto. Percebe-se que o tema, apesar de sua importância literalmente vital 
e de sua recorrência no cotidiano, ainda é bastante desconhecido para a população. Com isso, lamentavelmente são 
perpetuados verdadeiros mitos sobre o assunto (tais como o fim da pensão alimentícia quando o credor comleta 
dezoito anos e a fixação do pensionamento ser sempre fixada em 30% do salário do devedor), o que acaba por vezes 
desencentivando que este direito seja efetivamente pleiteado. Para evitar esses equivocos danosos, foi elaborada 
pelos participantes do Projeto de Extensão uma cartilha didática sobre o assunto. Tal cartilha está direcionada 
para uma compreensão leiga e eficaz do tema, estando divida nos seguintes subitens: i) Você sabe o que é pensão 
alimentícia?; ii) quem tem direito?; ii) como funciona?; iii) onde devo comparecer?; iv) que documentos devo 
levar?; v) tire suas dúvidas!. Para que haja mais divulgação qualificada e eficaz sobre o assunto, os participantes 
do Projeto de Extensão levaram a efeito uma série de ações, das quais destaca-se: i) divulgação sobre o tema 
na Rádio UNIFM 94,5; ii) atendimento da população carente nas dependências do Núcleo de Prática Jurídica 
(disciplina de Prática Cível) para pessoas que estavam com dúvidas sobre o tema. Aqui é importante ressaltar 
que foram atendidas pessoas que precisam aforar demandas. As orientações foram desde da questão documental 
que deveria ser reunida, quanto esclarecer como os Tribunais estão decidindo sobre os temas hoje em dia; e iii) 
encaminhamento de casos elegíveis para a Defensoria Pública do Paraná.
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EKOA: DIREITO AMBIENTAL PARA TOD@S

20195348
Autor(es): Ana Paula Dos Santos De Oliveira, Daiane Machado, Jana Caroline Farias Melo, Jane Do Rocio 
Kiatkoski Schunemann, Jaqueline Pereira De Andrade, Pricila Cardoso De Aquino, Rhaysa Witkowsky Sampaio
Orientador(es): Katya Regina Isaguirre Torres
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
Área Temática: Meio Ambiente
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Agroecologia; Cultura; Meio Ambiente

O Ekoa é um projeto que busca dialogar e construir conhecimento acerca do direito humano e fundamental 
ao ambiente equilibrado relacionado com as práticas dos grupos da agricultura familiar e camponesa. Dentre 
o conjunto de direitos que envolve o campo socioambiental, considera-se o direito à terra e o território como 
essencial para reprodução da vida e assim, a partir da dimensão territorial, é possível acessar todo um conjunto 
de direitos sociais que garantem aos agricultores produzir e viver com liberdade. Nesse viés, o objetivo geral do 
projeto é o de construir os canais de comunicação entre a Universidade e os sujeitos sociais para dialogar sobre 
direito socioambiental, a fim de verificar os limites e potenciais da legislação para embasar as alternativas ao 
desenvolvimento, em uma perspectiva socialmente justa e respeitosa dos ciclos da natureza. No ano de 2019 
o projeto tem a parceria da Associação para o Desenvolvimento da Agroecologia (AOPA), a qual reúne cerca 
de 600 famílias que se dedicam à agroecologia em Curitiba e região metropolitana. Nessa atuação adota-se a 
metodologia de rodas de conversa bimestrais, as quais são desenvolvidas no Centro Paranaense de Referência 
em Agroecologia (CPRA), no município de Pinhas/PR, para abordar direitos relacionados ao viver no campo, 
tais como a previdência rural, o sistema participativo de garantia para produtos agroecológicos, a proteção das 
sementes da agrobiodiversidade, dentre outros. Compõe a metodologia as atividades de assessoria jurídica popular 
no tocante ao acompanhamento dos principais projetos de lei que impactam a realidade da agricultura familiar e 
camponesa. No ano de 2019 o projeto discute também com a AOPA o papel da mulher na agroecologia e o direito 
à alimentação. Nas rodas de conversa o projeto realiza junto com as agricultoras e os agricultores uma série de 
formações que se iniciaram com o debate da violência contra a Mulher e a Lei Maria da Penha. Como resultados 
entendemos que as práticas da agricultura familiar e camponesa são importantes para a soberania e a segurança 
alimentar e nutricional e que, em razão disso, é essencial que a Universidade busque a aproximação com esses 
grupos sociais a fim de auxiliar na construção de conhecimento que permita a esses grupos participar ativamente 
dos processos de tomadas de decisão sobre o espaço rural. 
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ECONOMIA, UNIVERSIDADE E SOCIEDADE: UMA OPOR-
TUNIDADE DE APROXIMAÇÃO VIA REDES SOCIAIS

20197481
Autor(es): Ana Carolina De Araujo Silva, Angela Welters, Everton Dos Santos Perigo
Orientador(es): Junior Ruiz Garcia
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Área Temática: Comunicação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Comunicação Institucional; Economia; Facebook

O avanço das redes sociais, especialmente o Facebook, tem oferecido uma oportunidade pouco explorada para 
aproximar a Universidade e da sociedade, a partir da difusão de conhecimento e como um canal para comunicação 
direto com docentes e discentes. A sociedade carece de acesso ao conhecimento gerado nas universidades, inclusive 
de contato direto com docentes e discentes. Assim, este projeto tem por objetivo principal oferecer um canal de 
comunicação direta com a comunidade interna e externa à Universidade Federal do Paraná (UFPR) via páginas no 
Facebook. O projeto envolve as seguintes áreas: Economia Ecológica, Economia Regional e Urbana, Economia 
do Setor Público e Matemática Financeira. Com o objetivo de aprimorar o uso das redes sociais firmou-se uma 
parceria com a ZiiP – Identidade Institucional para a elaboração de um plano de comunicação institucional para as 
páginas de Facebook. Até o momento, já foram desenvolvidas três principais atividades no âmbito da comunicação 
institucional. A primeira tratou da análise das quatro fanpages em questão, incluindo mapeamento de temas das 
postagens, periodicidade, taxa de engajamento e análise das métricas. A segunda envolveu a criação de logotipos 
para duas fanpages (Economia Ecológica e Economia do Setor Público), de acordo com a temática das mesmas 
e coleta de briefing junto ao professor coordenador do projeto. A terceira ação consistiu no desenvolvimento 
de um manual de identidade visual completo para a fanpage de Economia Ecológica, incluindo as principais 
aplicações do logotipo. Com essas primeiras atividades, espera-se criar uma conexão com os públicos de interesse 
das fanpages, principalmente por conta da identificação visual e padronização dos elementos gráficos das mesmas. 
Dando continuidade ao cronograma do projeto, a seguir será proposto um planejamento de postagens para as 
fanpages, com sugestões de temáticas a serem tratadas. Tal atividade incluirá a produção de um Manual de Boas 
Práticas para Redes Sociais Online do projeto.
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CLUBE DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS

20197186
Autor(es): Jose Guilherme Silva Vieira
Orientador(es): Ana Paula Mussi Szabo Cherobim
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Área Temática: Educação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Finanças Pessoais; Investimentos; Tranquilidade Financeira

Os bolsistas de extensão Maria Eduarda Sade e Samantha Bertin desemepenharam as seguintes atividades:
Auxiliaram na organização, realização e relatórios dos Eventos Registrados no Sigeu 26 de maio - Mercado 
Financeiro: desafios e perspectivas para 2018 10 de novembro - Análise Técnica de Ações 24 de novembro - 
Análise Técnica de Ações - parte II Auxiliaram na organização, realização e relatórios dos Eventos não registrados 
(os palestrantes confirmaram participação muito próximo da data do evento, não havendo tempo hábil para o 
registro). 14 de abril: Café com gestores 24 de setembro: Café com Gestores As bolsistas participaram ativamente 
da organização, da leitura e das discussões sobre os livros relacionados a seguir. A sistemática era deixar um 
participante responsável pela primeira apresentação, com elaboração de resenha. Em seguida, todos participavam 
da discussão. • Sonho Grande - Emanuel Germano da Silva (105.291.029-78) • O Dinheiro Nunca Dorme (Filme) 
– Breno Filgueiras (228.203.218-79) • O Investidor Inteligente – Caue Feder (056.217.249.-17) • Investindo em 
Small Caps – Leonardo Cabral Adonis • O Jeito Warren Buffet de Investir – Lucas Coelho (084.575.929-98) 
•Instigantemente Real (Crônica) – Maria Eduarda Sade (117.014.469-10) • A Ciência da Sorte – Mariane Sato 
(069.226.709-30) • O Homem mais Rico da Babilônia – Samantha Ferraz Bertin (360.383.758-48) As bolsistas 
realizaram pesquisa sobre algumas características econômicas da sociedade atual: Os “Nem Nem” jovens que não 
estudam nem trabalham. Viagens de Férias. Estudo das propostas dos candidatos do segundo turno das eleições 
de 2018. Participação na organização e na viagem técnica para B3, bolsa de valores e mercadorias, com visita a 
corretora de valores e banco de investimentos. Atualização sistemática do Facebook do clube de investimentos.



263

Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão

11ª SIEPE, 27º EVINCI, 12º EINTI, 18º ENAF, 18º ENEC, 1º EDISPE

ANAIS 11ª SIEPE / 18º ENEC
ISBN 978-85-7335-359-4

LIGA DE COCRIAÇÃO

20197817
Autor(es): Ana Julia Harada Knesebeck, Hericles Da Silva Mafalda, Isabela Ferrari
Orientador(es): Andrea Torres Barros Batinga De Mendonca, Camila Camargo
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Área Temática: Educação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Cocriação; Empatia; Ensino-Aprendizagem

Este projeto tem por objetivo melhorar o processo de ensino-aprendizagem no curso de Administração da UFPR, 
promovendo maior engajamento e colaboração entre professores e alunos. Para tanto, utilizamos o Design Thinking 
como metodologia de resolução de problemas, que prevê as fases de imersão, ideação e prototipagem. Durante 
a fase de imersão foram aplicadas técnicas de imersão preliminar (reenquadramento, pesquisa exploratória e 
pesquisa desk) e imersão em profundidade (entrevistas, cadernos de sensibilização e sombra) o que levou à análise 
e síntese dos dados com o uso de cartões de insight, diagrama de afinidades, personas e mapas de empatia. A fase 
seguinte, de ideação, foi realizada por meio de rodadas de brainstorming e workshops de cocriação, o que resultou 
em um rol de projetos a serem prototipados. Estes foram divididos nas três dimensões dos problemas identificados 
no curso: metodologia de aula dos professores, comportamento dos alunos em sala de aula e relacionamento entre 
professores e alunos. Atualmente a Liga de Cocriação tem se debruçado na fase de prototipagem, implementando 
e testando pequenos projetos com foco em professores e alunos do curso, dentre os quais se destacam: (i) projeto 
de sensibilização, que visa mostrar como os problemas de todos são comuns e podem ser resolvidos com pequenas 
mudanças de comportamento das partes envolvidas; (ii) curso de calouros, que visa apresentar a universidade 
de forma mais ampla aos ingressantes no curso e seu papel no processo de ensino-aprendizagem; (iii) desafios 
de metodologia aos professores, com a disseminação daquelas que seriam consideradas boas práticas de ensino; 
(iv) desafios de comportamento aos alunos, com a disseminação daquelas que seriam consideradas boas práticas 
de comportamento; (v) mapeamento de práticas existentes, para que professores do curso compartilhem com 
seus pares as boas soluções que encontram para os problemas apresentados em sala de aula; (vi) projeto de 
relacionamento, com campanhas que aproximam professores e alunos e melhorem sua convivência; e (vii) projeto 
alumni, que visa criar uma rede de ex-alunos do curso para dar suporte as práticas de gestão que um novo projeto 
de curso requer. Paralelamente a estes projetos, a Liga de Cocriação tem prototipado um novo projeto pedagógico 
para o curso de Administração a ser apresentado e discutido entre professores, alunos e especialistas.
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CENTRO DE CARREIRAS: ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E 
INSERÇÃO NO MERCADO

20197359
Autor(es): Ana Karolina Domingues De Lima, Bruno Farias Prata, Russel Cerilia
Orientador(es): Samantha De Toledo Martins Boehs
Setor: SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Área Temática: Produção e Trabalho
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Administração De Empresas; Carreira; Mercado De Trabalho

O programa de extensão Centro de Carreiras: orientação profissional e inserção no mercado possui o objetivo 
de desenvolver ações que possibilitem a orientação de carreira e a utilização de estratégias para a aproximação 
dos alunos de graduação e pós-graduação do curso de Administração de Empresas da UFPR com a realidade do 
mercado de trabalho. Têm sido utilizadas estratégias que propiciam a orientação e a reflexão sobre as questões 
relacionadas à carreira e ao mercado de trabalho, tais como palestras com profissionais que trabalham em 
empresas com distintas configurações (públicas e privadas de diferentes portes e áreas); bate papo com ex-alunos 
da UFPR; operacionalização de parcerias para prospecção de vagas de estágio, divulgação de vagas de estágio 
pela página do facebook do centro de carreiras, palestra sobre o centro de carreiras na semana dos calouros e na 
semana acadêmica do curso de Administração entre outros. Entre os meses de Maio de 2018 e Maio de 2019 
alguns resultados foram alcançados no centro de carreiras como, por exemplo, a organização de dois seminários 
sobre carreira. O primeiro, realizado em Setembro de 2018 foi sobre o tema “carreira e empreendedorismo” e 
contou com a participação de 271 alunos. O segundo, sobre “possibilidades de carreira para o administrador na 
área de Marketing” foi realizado no mês de abril de 2019, e assistido por 201 alunos da graduação. No segundo 
semestre de 2018 houve também a participação de 08 alunos no Programa internacional Xculture Brazilian que 
visa o desenvolvimento de competências interpessoais e interculturais em time virtual com integrantes de diversos 
países. Em Outubro de 2018 foi realizada palestra para 130 alunos sobre Saúde mental e carreira: Estratégias para 
a manutenção do equilíbrio entre trabalho e vida pessoal durante a semana acadêmica do curso de Administração. 
No mês de Novembro, 150 alunos participaram da palestra proferida por Flavio Fronczak sobre Gestão de equipes 
multiculturais. Em fevereiro de 2019 foi realizada palestra sobre o centro de carreiras na semana dos calouros 
do curso de administração para 220 alunos e no mês de maio/2019 outra sobre comportamento no ambiente de 
trabalho para 53 alunos. Ao criar espaços para tratar dos temas relacionados à carreira, mercado e demandas de 
atuação na área de Administração com o programa de extensão centro de carreiras espera-se aproximar os alunos 
das informações reais sobre a área de atuação que escolheram promovendo uma inserção mais segura e adequada 
ao campo profissional.
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Projeto de Gestão da Informação (GI), cujo contexto é a Unidade de Políticas Sociais e Relações Comunitárias 
da PROEC/UFPR e/ou a Coordenadoria de Extensão. Visa a elaboração de um portal de informações integrado 
aos sistemas existentes com os dados de programas e projetos de Extensão da UFPR, em torno de 500; para 
disseminação desses trabalhos, junto à sociedade, em áreas de grande pertinência social. A metodologia escolhida 
de desenvolvimento tecnológico se coaduna com os 5 princípios da Extensão Universitária brasileira das IFES, 
quais sejam: impacto e transformação social; interação dialógica; indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão; interdisciplinaridade, interprofissionalidade e intersetorialidade; e impacto na formação dos estudantes. 
A área que subjaz ao projeto é a de Ciência e Gestão da Informação, com conhecimentos arquitetura da informação 
capaz de criar um portal integrado ao sistema SIGEU que automatize as informações e gráficos de informações 
visuais fáceis para disseminar e dá visibilidades as ações da PROEC. Esperam-se dois bolsistas para trabalhar no 
desenvolvimento do sistema; um deles irá trabalhar com o projeto do sistema e o segundo com a programação. 
Voluntários também estão sendo capacitados para o desenvolvimento do sistema. Como os voluntários são 
calouros, os mesmos estão sendo treinados desde o básico para poderem ter a capacidade de programar o sistema. 
Os resultados esperados desse projeto-piloto serão os de divulgação e disseminação dos programas e projetos 
de Extensão à sociedade (interna e externa à UFPR), com vistas à sua integração de dados, informações e 
conhecimentos, para gerar inteligência e inovação em Extensão, bem como a integração da oferta e demanda por 
mais ações de Extensão, por meio de uma plataforma eletrônica eficiente e eficaz em comunicação e informação.
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Na Universidade, a extensão universitária busca espaços de reconhecimento para aumentar o alcance das ações 
acadêmicas e do conhecimento produzido na Instituição para o público externo. Existem diversas ferramentas 
e técnicas que podem auxiliar na gestão e otimização de processos e informações. A área de visualização tem 
mostrado resultados interessantes disponibilizando as informações ao público externo. Tendo em vista este cenário 
de crítica e a experiência anterior, o presente projeto tem como objetivo analisar processos internos da extensão 
universitária dentro da Universidade e utilizar técnicas de visualização da informação para definir e incentivar a 
extensão entre os professores e estudantes da Instituição. Neste projeto, foram feitos levantamentos dos processos 
atuais analisando as etapas e atores para a criação e execução dos programas, projetos, cursos, eventos e prestação 
de serviço extensionista. Na fase de análise foram envolvidos professores, técnico e alunos voluntários do projeto. 
Em seguida foram criados dez diagramas por meio de técnicas de visualização da informação, além da geração de 
documentos (explicação detalhada de todas as etapas dos processos, 13 vídeos explicativos) que possam melhor 
explicar visualmente os processos e, assim, melhorar a compreensão da extensão. Os resultados foram divulgado 
gratuitamente na Internet, inicialmente para todos os professores do setor de ciências sociais aplicadas da UFPR. 
Contudo, os representantes não obtiveram sucesso na divulgação entre seus departamentos e, também, todos 
na expectativa do novo SIGEU desde 2017. Os poucos que visualizaram o trabalho afirmaram que a explicação 
estava detalhada e, alguns, identificavam gargalos detectados visualmente nos diagrmas. A importância do projeto 
pode ser expressa na medida em que contribui para uma extensão indissociável do ensino e da pesquisa; em que 
atua na formação de estudantes; e em que atende à resolução de um problema real. O maior ganho foram, os 
cinco voluntários, hoje estão estagiando graças, em parte, pela participação no projeto. Esta proposta auxiliou 
diretamente os envolvidos com a extensão, facilitando o seu trabalho burocrático, contudo, seu insucesso pela não 
divulgação entre boa parte dos professores da UFPR.
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O diálogo entre Universidade, Escola e Secretaria Municipal de Educação e o desenvolvimento do Projeto de 
Extensão Nenhum(a) a Menos na Escola: em busca da construção de uma boa escola
A proposta deste trabalho consiste em apresentar as ações e o espaço de diálogo estabelecido entre Universidade, 
Escola e Secretaria Municipal de Educação que participam do Projeto de Extensão “Nenhum(a) a menos na escola”. 
A iniciativa do projeto surgiu do desejo de combater as desigualdades intraescolares (levando em consideração 
também os desafios extraescolares), tendo por objetivo contribuir para a garantia de trajetórias mais equânimes 
em uma escola considerada vulnerável. O projeto está sendo desenvolvido na escola Professora Thereza Côrrea 
Machado, localizada no Município de Pinhais. E, tanto a escola como a Secretaria Municipal de Educação de 
Pinhais tornaram-se parceiras nas ações planejadas e desenvolvidas. Destarte, a metodologia do projeto contempla 
cinco etapas: Diagnóstico (pesquisa qualitativa e quantitativa) da escola participante e mapeamento da Rede de 
Ensino; Mobilização conceitual, com a realização de estudos com os discentes, representantes da Secretaria de 
Educação e com a comunidade escolar; Definição de metas e ações de cunho pedagógico e educativo, de acordo 
com diagnóstico realizado; Desenvolvimento e acompanhamento das ações juntamente com a comunidade escolar; 
Avaliação de percurso. Entre os anos de 2017 e 2018, foram desenvolvidas a primeira e a segunda etapa do projeto, 
sendo que na fase de mobilização conceitual, realizada em 2018, ocorreram estudos e discussões mensais com os 
profissionais da escola sobre os conceitos de equidade, respeito, escola justa, desigualdade, meritocracia e exclusão. 
Atualmente, foi definida com os profissionais da escola, a meta a ser desenvolvida em 2019: tornar a escola um 
ambiente formador. As atividades suplementares, desenvolvidas pelas(os) alunas(os) bolsistas/voluntárias(os), 
envolveram em 2018 a proposta de ampliação cultural denominada “Criança que lê viaja” (conforme necessidade 
observada pelos dados analisados), e em 2019, a proposta denominada “Nossa Voz”, com o desenvolvimento de 
assembleias para as crianças, realizadas mensalmente com todas as turmas da pré-escola ao 5º ano do Ensino 
Fundamental. Com o desenvolvimento do projeto, tem-se buscado colaborar com a efetivação do princípio do 
direito à educação, evocando o princípio da equidade em todas as ações, como também, a construção de uma boa 
escola que garanta o direito de aprender de todos e todas.
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O Projeto de Extensão “Planejamento na Organização do Trabalho Pedagógico Escolar” objetiva compreender 
e refletir sobre a importância do planejamento na prática docente e pedagógica da escola básica, além da 
reflexão deste trabalho na formação dos licenciandos. As atividades realizadas estreitam os laços entre os alunos 
de graduação da universidade e a prática escolar vivenciada no Colégio Estadual Lúcia Bastos, localizado em 
região periférica de Curitiba, promovendo além da aproximação, a ressignificação do exercício cotidiano dos 
docentes. Propicia a efetivação a tríade Ensino, Pesquisa e Extensão, justificada pela necessidade da formação 
continuada dos pedagogos e professores, em conjunto do essencial convívio dos licenciandos com a prática escolar 
e interdisciplinaridade. Prática essa, que por sua vez, é levada para a instituição através de atividades realizadas 
pelos alunos vinculados ao projeto. A pesquisa é dividida em etapas, iniciando-se pela fundamentação teórica, 
seguida pela coleta de dados - esta dividida em três momentos e visando conhecer a realidade da escola, com 
informações obtidas a partir de professores e alunos - e sua posterior análise que, por sua vez, dá lugar à formulação 
de propostas de intervenção. A formação continuada de professores sobre o planejamento de ensino e escolar tem 
priorizado atividades que promovem diálogo e interação com os discentes. Todas essas fases buscam, dentro 
do Projeto de Extensão em andamento, evidenciar a importância do planejamento e tratá-lo como instrumento 
indispensável na prática docente, garantindo um ensino de qualidade que identifique as necessidades individuais 
de cada estudante, visto que estes são plurais, abrangendo a diversidade cultural, contemplando o conceito de 
escola justa e aprofundando a relação professor-aluno, assim, evitando o fracasso escolar e assegurando o sucesso 
e a permanência do discente na instituição. Entende-se, também, os desafios da prática docente, não só oriundos 
da organização do conteúdo e das metodologias que devem ser aplicadas, mas também das angústias desta classe.
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Essa oficina tem como finalidade apresentar reflexões filosóficas e psicológicas que possibilitem a compreensão 
sobre a importância da imagem, o jogo simbólico, no desenvolvimento da cognição humana. Para tanto, analisa-se 
o estudo que Aristóteles faz sobre a estrutura do nosso conhecimento a fim de compreender como a imaginação, 
sendo um dos cinco sentidos interiores, é responsável por compor imagens e, consequentemente, é indispensável 
para que haja cognição. Aborda-se ainda a leitura não como captação passiva das ideias expostas por um texto, mas 
como uma atividade de produção de sentidos na qual as interpretações, plurais e indeterminadas, são construídas a 
cada leitura, variando conforme o contexto, experiências e referências de cada leitor. E, tendo como aporte teórico 
estudos na perspectiva da psicologia, analisa-se o uso das ilustrações como instrumento potencial para a leitura 
de textos visuais (não-verbais) e construções de referências simbólicas. Em um primeiro momento desenvolve-se 
uma exposição das bases teóricas que fundamentam as análises a serem desenvolvidas. Na sequência, propõe-se 
atividades lúdicas e leituras guiadas de livros infantis e ilustrações. Em um terceiro momento, abre-se para debates 
e discussões sobre as reflexões construídas. Serão usados livros de literatura infantil, imagens, textos impressos,
retroprojetor. Infere-se que os participantes compreendam a leitura de imagens (textos não-verbais ou visuais) 
como atividade complexa, capaz de gerar múltiplas interpretações e construções de referências, contribuindo 
para a ampliação da capacidade simbólica e,portanto, de produção de sentidos. Espera-se que os participantes 
vivenciem momentos de leitura e interpretação de textos visuais cujas experiências possam levá-los a práticas
educacionais que valorizem textos ilustrados. Nessa perspectiva, compreender a função pedagógica dos textos 
visuais pode contribuir para estimular o desenvolvimento cognitivo em sala de aula.
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O Projeto de Extensão “Diálogos formativos: oralidade, leitura e escrita com a população em situação de rua” tem 
por objetivo estabelecer diálogos formativos com pessoas em situação de rua, de modo a conduzir reflexões e ações 
pedagógicas relacionados às práticas de oralidade, leitura e escrita e, por meio delas, problematizar os diferentes 
olhares sobre a cidade de Curitiba. O Decreto nº 7.053/2009 que instituiu a Política Nacional para a População em 
Situação de Rua – PNPR, caracteriza essas pessoas como “grupo populacional heterogêneo que possui em comum 
a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional 
regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma 
temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia 
provisória.” Como principais ações previstas no Projeto com essa população, pode-se destacar, o estabelecimento 
de diálogos e espaços de formação entre professores e estudantes da UFPR, direta ou indiretamente envolvidos 
no Projeto, e outros agentes, profissionais e pesquisadores, para compreender as especificidades do trabalho com 
as pessoas em situação de rua para, concomitantemente, construir um processo de aproximação à população em 
situação de rua, levantando suas demandas educativas. Isso posto, desdobra-se a construção, no diálogo com essa 
população, de reflexões e ações pedagógicas, relacionadas às práticas de oralidade, leitura e escrita, bem como 
a produção e o registro das ações pedagógicas pactuadas, em trabalhos que expressem o olhar da população em 
situação de rua sobre a cidade de Curitiba. Compreende-se o diálogo, essencial neste Projeto, não como estratégia 
metodológica, mas como principio norteador (suleador) de todas as suas ações e reflexões. Assim, partindo do 
pressuposto de que todos tem conhecimentos, porém diferentes, nem melhores, nem menores, apenas diferentes, 
estabelecemos uma relação horizontalizada que, como afirma Paulo Freire, dialogar não torna os sujeitos iguais, 
ou seja, não reduz um ao outro e nem é favor que um faz ao outro. O diálogo implica no respeito entre os sujeitos 
nele envolvidos.
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O projeto disponibiliza para a comunidade escolar os resultados da pesquisa intitulada “Notas para uma educação 
integral: participação das crianças da Região da Capoeira dos Dinos (PR) na construção da experiência de mais 
tempo da escola em que estudam”. Fundamenta-se na análise sócio histórica das padronizações do ensino. Em 
aproximação com os atores sociais evolvidos na realização da experiência escolar quer debater alguns dos eventos 
capturados durante dois anos de trabalho de campo (2014 a 2015),corroborando, assim, com o princípio metodológico 
de verossimilhança (DUBET, 1994) defendido desde a época da investigação em escola. Define-se como uma 
pesquisa ação, voltada para o aprofundamento do debate pedagógico acerca da relação escola-localidade. Objetiva 
mapear temas geradores do conhecimento escolar, transformados em práticas pedagógicas dentro e fora da escola. 
Nessa construção, problematiza a ação cultural dos alunos e da escola (com suas tentativas e estratégias de uso 
dos tempos e espaços educacionais). Quer envolver a comunidade escolar na sistematização da prática pedagógica 
e servir como meio para valorizar e incentivar a construção de autorias locais na produção do conhecimento 
escolar. Os estudantes da Pedagogia envolvidos nessa construção são incentivados no desenvolvimento de sua 
própria docência, pois participam do planejamento e da realização de projetos didáticos: confecção de cartões 
postais com as fotografias produzidas pelas crianças, produção de mapas e “mandalas” ilustrativas da relação 
escola-localidade, entrevistar alunos e familiares sobre as experiências de mais tempo, participar de projetos 
escolares em tempos e espaços ampliados, entre outras possibilidades. Desse modo, os atores sociais mobilizados, 
são convidados a participarem de ações voltadas ao mapeamento de referentes culturais locais, participando de 
atividades de imersão no território, realizadas com a participação das crianças e de suas famílias.
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A busca de uma melhor qualidade da relação ensino-aprendizagem a partir da transformação do espaço, gestão 
e currículo das escolas ainda é um desafio. Observa-se que muitas escolas gostariam de realizar mudanças, mas 
a maioria não sabe como e/ou enfrenta diversos entraves estruturais, formativos e burocráticos. Sendo assim, 
ainda há uma carência de projetos e ações com a perspectiva de tornar as instituições de ensino em territórios 
mais socioambientais e sustentáveis, que possam se tornar modelos e exemplos para a sociedade. O Projeto 
Ambientalização escolar: educação ambiental e sustentabilidade para uma cultura socioambiental no processo 
ensino-aprendizagem vem a quase 4 anos colaborando com os diálogos sobre esses cenários. A principal 
metodologia abordada são os processos de educação ambiental que utilizam a ambientalização dos espaços, gestão 
e currículo como instrumento ecopedagógico e de alfabetização ecológica para a transformação dos mesmos. O 
principal objetivo é realizar processos formativos e vivencias com a comunidade escolar, para que a mesma se sinta 
pertencente e atuante nos processos de mudanças. Para tanto são dialogadas com os atores das escolas os conceitos 
e práticas de possíveis ecotecnologias que aliadas ao currículo, levam a uma práxis mais viva, verde, orgânica, 
sustentável, justa, socioambiental do ato de coaprender. Neste sentido, temos como principais resultados, a parceria 
com varias escolas públicas de Curitiba na qual, foram realizados processos educadores com implementação de 
ecotecnologias, além de cursos, ciclos de debates, oficinas, palestras, pesquisas, grupos de estudos e divulgação. 
Também foram realizadas encontros e participações em atividades de comunidades tradicionais para o intercambio 
cultural, diálogos e sensibilização sobre a ambientalização escolar. Como próximos passos, temos o fortalecimento 
das experiências que já iniciaram e serão ampliadas a partir da parceria com escolas de educação infantil, além 
da continuidade de processos educadores em outras frentes, que fortalecem a inter-relação do ensino, pesquisa e 
extensão para a percepção das escolas-comunidades como territórios socioambientais.
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Este relato integra o Projeto “Multiletramento na escola: práticas de leitura e produção textual”, coordenado pelo 
professor Ubirajara Inácio de Araújo. Está sendo desenvolvido na Escola Municipal Ana Hella, em Curitiba, 
tendo como objetivo compreender, analisar, explorar, indagar e sugerir episódios que oportunizem o ensino do 
multiletramento em práticas de leitura e produção textual. Visa proporcionar uma reflexão sobre essas práticas no 
contexto da sala de aula, privilegiando um repensar entre a tradição, frequentemente limitadora da reflexão, e os 
novos caminhos redesenhados para o ensino de língua portuguesa, buscando a formação de um aluno capaz de 
exercer seu papel cidadão. O trabalho implica a ampliação da capacidade leitora, escritora e crítica dos alunos, 
aproveitando-se as possibilidades de relação do homem moderno com o conhecimento, nas diversas esferas sociais 
de comunicação, explorando a linguagem em diversos sistemas sígnicos. Assim, é relevante o trabalho com os 
gêneros textuais, já que permitem a exploração de textos que circulam em diferentes esferas de comunicação, 
analisando-lhe as condições de produção, as propriedades linguísticas e, sobretudo, os usos que deles são feitos. 
O projeto atende alunos do turno da manhã e da tarde, durante o período de aula ou em contraturno. Volta-
se ao Ensino Fundamental I, com atividades de leitura e produção textual de gêneros variados, inclusive de 
mídias digitais, para alunos com dificuldades nessas práticas. São formados pequenos grupos para que se possam 
identificar pontos críticos da aprendizagem, buscando-se e produzindo-se materiais para contorná-los de modo 
satisfatório e integrar esses alunos com mais segurança ao processo educativo. Esperam-se resultados positivos 
para todos os envolvidos no projeto, uma vez que sua amplitude requer ações em diferentes instâncias. Espera-
se que as atividades desenvolvidas pela bolsista permitam-lhe criar um referencial teórico e prático em relação 
à leitura e produção de textos na escola. Nesse sentido, a avaliação das atividades desenvolvidas é entendida na 
perspectiva quantitativa, pelo impacto de alunos da escola parceira atendidos; e na perspectiva qualitativa, pois as 
atividades permitirão que os alunos ampliem o contato e o domínio de análise e produção de gêneros variados; 
o fato de os grupos serem pequenos ajudará na avaliação mais detalhada do domínio de leitura e de escrita, 
permitindo um trabalho mais direcionado para dificuldades que mereçam ser transpostas.
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Este projeto tem um duplo objetivo: por um lado, visa dar oportunidade de formação em línguas estrangeiras 
(atualmente, inglês, alemão, espanhol, italiano, francês e japonês) para o público interno da UFPR (alunos de 
graduação e pós-graduação), com foco em seu uso em âmbito acadêmico; por outro, tem por objetivo articular 
a extensão com o ensino e a pesquisa sobre aprendizagem de línguas, promovendo o aprimoramento da 
formação pedagógica dos alunos de Letras através da produção, uso e avaliação de material didático projetado 
especificamente para o público alvo. O projeto contribui para a democratização do acesso às atividades acadêmicas 
que exigem o domínio de uma língua estrangeira. Além disso, busca encontrar alternativas metodológicas 
para melhorar a formação do aluno de Letras ao apresentar um espaço de reflexão e inovação didática para os 
estudantes, aprimorando sua formação docente, articulando as disciplinas de Metodologia de Ensino e Prática de 
Docência com a vivência efetiva da docência. Na articulação com a pesquisa, o projeto oferece oportunidade de 
reflexão, intervenção e inovação teórico-metodológica como contribuição para o campo da educação linguística, 
da educação de modo geral, da linguística aplicada e da análise do discurso. A proposta é também propiciar um 
espaço para que mestrandos e doutorandos possam realizar observações e balizar seus instrumentos de pesquisa 
neste ambiente antes de levá-los ao seu campo de investigação. Além dos cursos de língua, conta com oficinas 
de formação docente com participação de pesquisadores e profissionais docentes convidados, e eventos de 
intercâmbio cultural, entre outras atividades que contribuem para a integração entre ensino, pesquisa e extensão 
tanto de professores de língua em formação, quando dos alunos de língua dos diversos cursos de graduação e pós-
graduação da universidade.
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A oficina intitulada “Sistematizando o conhecimento: jogos e brincadeiras” foi pensada a partir das ações do 
projeto de extensão “Corpo e movimento: saberes e práticas da educação física escolar”, o qual tem por objetivo 
geral desenvolver e divulgar práticas pedagógicas de educação física escolar que permitam a ampliação e 
apropriação crítica da cultura corporal por meio de estudos e pesquisas relacionadas ao tema. A presente oficina 
tem como intenção apresentar a sistematização de conteúdos sobre jogos e brincadeiras desenvolvida com turmas 
das séries iniciais do ensino fundamental em uma escola da rede municipal de Curitiba-PR. As experiências 
de ensino e aprendizado foram construídas coletivamente pelo professor de Educação Física da instituição e 
pelos acadêmicos e acadêmicas dos cursos de Pedagogia e Licenciatura em Educação Física integrantes do 
projeto. A compreensão das questões relativas àquela cultura escolar (contexto interno e externo da escola, seus 
sujeitos escolares, condições objetivas de espaços físicos e recursos materiais, entre outros), juntamente com 
o planejamento pedagógico do professor e as proposições do currículo da mantenedora (CURITIBA, 2016), 
deram contornos às experiências desenvolvidas. Na oficina propõe-se a vivência e a reflexão sobre as questões 
componentes das intervenções realizadas, quais sejam: conhecimento acerca dos aspectos históricos e sociais dos 
jogos e brincadeiras; experimentação e ressignificação desse patrimônio cultural; e estímulo às possibilidades 
de reinvenção destas práticas corporais. Ainda que os jogos e as brincadeiras sejam desenvolvidos como objetos 
de ensino da Educação Física em alguns cursos de formação, é preciso ressaltar a necessidade de ampliação 
e aprofundamento dos conhecimentos sobre estes conteúdos e suas possibilidades de trabalho na formação 
inicial e continuada de professores. Por fim, como forma de registro e produção de conhecimento resultante das 
intervenções, destaca-se a construção de um acervo com o material produzido sobre as práticas pedagógicas que, 
para além de suporte pedagógico para professores, permitirá a conservação da rica diversidade da cultura lúdica 
humana, que se pretende tornar acessível para toda a comunidade.
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Nos últimos anos é crescente a coleta, disseminação e utilização de dados e indicadores educacionais, que são 
utilizados nas disputas, nos debates e nas proposições de mudanças nas políticas educacionais. Contudo, a utilização 
desses dados e indicadores ainda é bastante restrita aos meios acadêmicos ou mesmo a entidades privadas pois, 
a disponibilização feita por diversos órgãos que coletam tais dados (INEP, IBGE, Ministério do Trabalho) exige 
seu tratamento, especialmente quando se trata do uso desses dados/indicadores em série temporal e em diversos 
níveis de desagregação. Tendo como um dos objetivos a maior disseminação e qualificação do uso e disseminação 
dos dados educacionais que esse projeto apresenta o Laboratório de Dados Educacionais, uma plataforma on-line 
que conta com os principais indicadores da Educação Básica e Ensino Superior, organizados em série-histórica, 
podendo ser desagregado a nível de estado, município, escola/instituição. A plataforma disponível no endereço 
eletrônico https://dadoseducacionais.c3sl.ufpr.br, é fruto de um trabalho conjunto entre professores da Faculdade 
de Administração da Universidade Federal de Goiás, do Departamento de Planejamento e Administração Escolar 
(DEPLAE) e Centro de Computação Científica e Software Livre (C3SL) do Departamento de Informática esses 
dois últimos vinculados a Universidade Federal do Paraná. Nessa oficina busca-se discutir a importância dos 
indicadores educacionais para conhecimento, análise e avaliação educacional, bem como apresentar o Laboratório 
de Dados Educacionais como um repositório que pode contribuir para uma utilização mais ampliada de dados 
e indicadores educacionais. Os indicadores que serão apresentados podem ser consultados em vários níveis de 
desagregação (nacional, por região, estado, município e escolas), com diferentes variáveis para filtros e resultados, 
como: dependência administrativa, dependência administrativa com detalhamento das escolas privadas, área de 
localidade, área de localidade por tipo de área rural, etapas e modalidades de ensino, turno da turma, turma em 
tempo integral, sexo, raça/cor.
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O presente projeto de extensão tem por objetivo apoiar a implementação da educação escolar quilombola na 
Escola Municipal Augusto Pires, prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e Resolução 08/2012 
CNE/CEB. Aspira ainda compreender os processos de produção do conhecimento intercultural baseados na 
integração dos valores e modos de vida tradicionais dos quilombolas às pedagogias escolares. Para tanto, pretende 
proceder o levantamento de dados quanto à educação quilombola junto aos órgãos de gestão pública do estado 
do Paraná; analisar os currículos escolares implementados na educação escolar quilombola; verificar o modelo de 
gestão das escolas quilombolas e efetiva participação das comunidades e suas lideranças nas decisões dirigentes 
das instituições de ensino; investigar a produção de conhecimento intercultural. Tal investigação justifica-se por 
destinar-se a grupos étnicos culturalmente diferenciados, possuidores de formas identitárias de organização social, 
cujo modo de vida articula uma gramática ímpar na produção de conhecimentos tradicionais. Sendo assim, os 
projetos educativos aos quilombolas devem passar necessariamente pela produção intercultural do conhecimento, 
visto que a pretensão do conhecimento escolástico, enquanto lugar de emanação, institucionalizaram historicamente 
relações de força desprestigiando os saberes locais. Portanto, a educação quilombola e as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais viabilizam vigorosos contrapontos conceituais ao saber 
hegemônico, democratizando a educação. O Grupo de Pesquisa e Extensão Joana de Andrade vem desenvolvendo 
pesquisa e extensão há 3 anos em parceria com o Colégio Estadual Quilombola Diogo Ramos (Quilombo João 
Surá), acumulando experiência em colaborar na implementação da modalidade de educação escolar quilombola. 
Por essa razão, o grupo foi demandado por parte da Secretaria de Educação do Município de Campo Largo para 
atuar nestas questões, projeto que iniciou suas atividades no presente ano de 2019. Portanto, serão apresentados 
dados preliminares de observação participante e intervenção.
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Aprender e ensinar implicam em promover modificações neurológicas que se traduzem em processos mentais. 
Contudo, tem se identificado lacunas na formação dos educadores, quanto ao sistema nervoso e sua relação 
com o desenvolvimento humano. A partir disso, o Projeto tem como objetivos a aproximação entre Educação e 
Neurociências através de ações formativas e dialógicas que possam contribuir com a formação inicial e continuada 
dos educadores da criança pequena, a partir da divulgação, problematização, discussão de temas em Neurociências 
de interesse para a Educação. Assim, o projeto tem como objetivo contribuir com o processo de ressignificação da 
docência ampliando o repertório teórico-metodológico dos docentes e futuros docentes quanto ao desenvolvimento 
neurobiológico da criança pequena. Para tanto, tem-se promovido eventos e cursos e atividades no espaço escolar 
de Educação InfantiL (CMEI em São José dos Pinhais), realizado atividades práticas planejadas e executadas pelo 
grupo participante do projeto, tanto com as crianças quanto com os profissionais da instituição, estabelecendo 
uma relação dialógica que propicie troca de conhecimentos, reflexão da prática e implementação de estratégias 
favorecedoras do desenvolvimento das Funções Executivas nas crianças. Dessa forma, propõe-se a participação 
na SIEPE no formato oficina, a fim de compartilhar as atividades que vem sendo realizadas com as crianças, 
com vistas a promover a o aumento de repertório, imaginação, criatividade, e consequentemente criar estratégias 
pedagógicas que contribuam para o desenvolvimento das Funções Executivas nas crianças, destacando a relação 
dessas funções com a linguagem, memória de trabalho e atenção. Espera-se, com isso, contribuir com a formação 
inicial de estudantes da UFPR não participantes do projeto e, ainda, com profissionais das redes municipais de 
Educação. Além disso, também é esperado motivar os inscritos a participarem dos grupos de estudos, cursos e 
eventos promovidos pelo projeto. Neste sentido, entende-se que o a oficina, como produto do projeto, contribuirá 
para a aproximação do conhecimento neurocientífico com a práticas pedagógicas cotidianas da Educação Infantil.
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O projeto de extensão “Formação em gênero, trabalho e sexualidade – II etapa”, desenvolvido no Assentamento 
Contestado, no município da Lapa – Paraná, teve como objetivo contribuir com a formação das mulheres e visibilizar 
a experiência, o conhecimento e o protagonismo das mulheres na construção de práticas agroecológicas, como 
resistência ao modelo do agronegócio. Vinculado ao projeto de pesquisa “Educação, gênero, trabalho e cultura: um 
estudo de caso em assentamento de reforma agrária no Paraná”, com apoio CNPq (Chamada MCTI/CNPQ/MEC/
CAPES Nº 22/2014 - Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas), de forma colaborativa com o Coletivo de 
Mulheres do Assentamento, o projeto buscou registrar as narrativas das mulheres assentadas a partir da história 
oral, dando ênfase as suas vozes e experiências por meio da produção de um documentário. As narrativas das 
mulheres revelam como elas resistem ao agronegócio, assim como às relações patriarcais no contexto do campo. 
Por meio de suas práticas agroecológicas elas constroem outra ontologia, outros modos de ser e estar no mundo, 
onde estabelecem relações de respeito, responsabilidade e cuidado para com o meio ambiente e os seres humanos. 
Além de contribuir com o enfrentamento da situação-problema, que é de dar visibilidade à experiência e agência 
das mulheres na agroecologia, este projeto de extensão, articulado ao ensino e à pesquisa, possibilitou a construção 
do conhecimento agroecológico a partir das histórias de vida das mulheres camponesas. O documentário, além de 
se constituir em memória da luta e trajetória das mulheres, traz uma reflexão sobre as contradições de gênero e as 
práticas feministas e agroecológicas das mulheres do campo. Para as alunas bolsistas que participam do projeto, a 
vivência da relação entre ensino, pesquisa e extensão, fez com que fosse possível estabelecer um panorama entre os 
saberes da comunidade, especificamente sobre gênero, trabalho e agroecologia, e a relação da universidade, para 
além dos muros tradicionais, podendo pensar a função social da academia, o que envolve o uso do aprendizado na 
área cinematográfica, audiovisual e de comunicação para um fim social e acadêmico.



281

Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão

11ª SIEPE, 27º EVINCI, 12º EINTI, 18º ENAF, 18º ENEC, 1º EDISPE

ANAIS 11ª SIEPE / 18º ENEC
ISBN 978-85-7335-359-4

HISTÓRIAS E MEMÓRIAS SOBRE EDUCAÇÃO – 2ª EDI-
ÇÃO

20197857
Autor(es): Adila Fernandes, Andrea Bezerra Cordeiro, Bruno Augusto Pedroso De Souza, Gabriel Brum Perin, 
Halyne Czmola De Lima, Leticia Felipe Wiebusch, Nathalia Alessi Dugonski, Sara Reis Cordeiro, Vanessa Cris-
tine De Oliveira Gomes, Wendy Nelly Dos Santos Chaves
Orientador(es): Nadia Gaiofatto Goncalves
Setor: SETOR DE EDUCAÇÃO
Área Temática: Educação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Acervos Escolares; Fontes Históricas; História Da Educação

Oficina: Cuidados para a preservação de documentos históricos. Na oficina, exploraremos os principais 
procedimentos para a higienização, cuidados e preservação de documentos históricos, em consonância 
com o escopo deste projeto, que tem por objetivo promover ações educativas, de pesquisa e de constituição e 
preservação de acervos e fontes relacionados à História da Educação, em especial do Paraná. As principais 
ações desenvolvidas em 2019: a) curso de extensão sobre História da Educação; b) organização, higienização e 
inventário do acervo documental histórico do Setor de Educação e do Centro de Documentação e Pesquisa em 
História da Educação; c) ações de preservação e organização de acervo junto ao Centro de Memória do Colégio 
Estadual do Paraná; d) desenvolvimento de pesquisa junto ao Núcleo de Pesquisa em História da Formação e 
Práticas Educativas. As diretrizes estabelecidas no livro “Pedagogia da Autonomia”, de Paulo Freire, constituem 
pressupostos metodológicos deste Projeto, de forma articulada com o conceito de habitus de Pierre Bourdieu, e 
outros referenciais, próprios da História da Educação, que abordam em especial os cuidados para preservação e 
organização de acervos. A Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão permeia as atividades com diversos 
agentes envolvidos na construção e desenvolvimento das ações, com públicos diversos, além de contribuírem para 
pesquisas, por meio dos acervos produzidos, organizados e catalogados. Envolve diálogos interdisciplinares e 
ações que contribuem na construção de conhecimento enriquecimento da formação inicial e continuada. A partir 
da proposição ou demanda inicial, o planejamento das ações é construído coletivamente com a participação dos 
envolvidos. A integração de diversos participantes fomenta impacto e transformação, e em relação às parcerias, 
o projeto contribui na preservação, organização e divulgação (ações educativas) sobre o patrimônio histórico 
escolar, e História da Educação. As atividades também beneficiam outros participantes, com a oferta do curso 
de extensão. Como resultados principais e esperados do projeto, estão: o apoio e desenvolvimento de ações de 
preservação e organização dos acervos mencionados, favorecendo seu uso no ensino e na pesquisa; e a formação, 
por meio dos princípios extensionistas, de profissionais mais qualificados e sensibilizados para a importância da 
preservação de registros históricos, pessoais ou institucionais.
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O presente estudo reflete um relato de ações do projeto de extenção “O Coensino como prática de inclusão escolar 
para alunos público alvo da educação especial”. O termo trabalho colaborativo surgiu em 1993 nos Estados 
Unidos, e como o nome diz requer um trabalho em equipe, a perspectiva do trabalho colaborativo demanda ter 
dois profissionais atuando em uma mesma sala de aula, ambos são responsáveis pela turma, realizam planejamento 
e adaptações em conjunto, toda a equipe pedagógica precisa contribuir. As atuações estão ocorrendo junto às 
escolas públicas regulares que têm matrículas de alunos público alvo da educação especial. Os alunos da UFPR 
envolvidos no projeto recebem orientação direta da coordenadora, iniciando as observações in loco é pontuado o 
funcionamento da escola, observando a atuação da equipe pedagógica, dos alunos que compõem as turmas e as 
relações estabelecidas com o aluno público alvo da educação especial. As gestoras dos municípios participantes do 
projeto recebem formações e a partir disso investem nas formações dos seus profissionais que atuam com alunos 
público alvo da educação especial. Atualmente participam 6 municípios: Almirante Tamandaré, Campo Largo, 
Campina Grande do Sul, Balsa Nova, Palmeira e Pinhais. Alguns desses municípios iniciaram a parceria com o 
projeto recentemente, por isso as gestoras responsáveis estão em processo de formação. Com as ações pretendesse 
proporcionar por meio das práticas colaborativas uma inclusão educacional efetiva ao aluno com deficiência. Como 
metodologia e matérias para avaliar as atuações propostas pelo projeto, são utilizados instrumentos de protocolos 
de observação e diários de campo. Os instrumentos são construídos e modificados a partir das demandas levantadas 
durante as implementações. Nos resultados iniciais, temos o município de Pinhais que já vem realizando as práticas 
colaborativas, oferecendo formações para as equipes pedagógicas e de educação especial que acompanham o 
processo. A presente proposta de trabalho colaborativo além de possibilitar a inclusão escolar, beneficia os demais 
alunos, visto que em uma mesma sala existem alunos com dificuldades de aprendizagem específica, melhorando 
também a atuação dos profissionais, pois toda a equipe pedagógica colabora com o processo tendo o mesmo 
objetivo, proporcionar uma educação de qualidade a todos os alunos.
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Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
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O projeto de extensão “Ecologia de Saberes com Povos e Comunidades Tradicionais do Paraná” objetiva realizar 
ações dialógicas orientadas pelo diálogo de saberes entre a universidade e os povos e comunidades tradicionais e, 
entre estes, e a universidade. Compreende construir um processo de ação e reflexão para constituir novos caminhos 
e espaços que incentivem o diálogo de saberes, como alternativa à visão colonial, positivista e eurocêntrica das 
ações de extensão, pesquisa universitária, gestão de políticas públicas e de ensino que envolvem esses grupos. 
Para tanto, duas frentes de ações têm sido estruturadas, desde fevereiro de 2019, com a participação de estudantes 
indígenas e não indígenas da UFPR: i) aproximação e fortalecimento do diálogo intercultural na Universidade 
e ii) aproximação e fortalecimento do diálogo intercultural com territórios indígenas. As ações realizadas até o 
momento envolvem a organização de um grupo de estudos com estudantes indígenas e não indígenas, de diferentes 
cursos de graduação e pós-graduação para o entendimento, teórico e prático, dos desafios e possibilidades da 
perspectiva da Ecologia de Saberes na extensão universitária, no ensino e na pesquisa com os povos indígenas. 
O diálogo com os territórios indígenas tem ocorrido a partir de encontros com a direção escolar, professores 
indígenas e não indígenas das escolas indígenas e lideranças dos territórios para definição conjunta das demandas 
e do escopo de uma atuação intercultural e dialógica de extensão. A partir dessa orientação, as atividades e ações 
do projeto de extensão envolvem a construção de um diálogo de negociação, entendimento e uma participação que 
conduza ao protagonismo dos povos. A redução dos abismos existentes entre a universidade e esses grupos poderá 
ser reduzido a partir de uma abertura da universidade, para um efetivo e horizontal diálogo de saberes.
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Este projeto de extensão que está registrado desde 2017, tem como tema a promoção de situações de aprendizagem 
musical dentro do contexto da Educação Infantil em instituições educacionais municipais (inclusive contratadas) 
de Curitiba. O foco do trabalho extensionista deste projeto é direcionado a quatro grupos principais: as crianças 
atendidas nos centros de Educação Infantil (CMEI e CEI), por meio da Educação Musical; os professores desses 
centros, pro meio de processos de formação continuada; a comunidade, representada pelos familiares das crianças 
que participam dos CMEI e CEI, por meio da valorização dos seus saberes; e estudantes da UPFR que participam 
de forma ativa de um projeto extensionista, integrando-se com todos os demais sujeitos do projeto. A apresentação 
que será feita na edição 2019 do ENEC terá como recorte os processos de formação continuada de professores de 
Educação Infantil. Serão detalhados o planejamento de formação e a condução das atividades que acontecem uma 
ou duas vezes por mês no Setor de Educação da UFPR. Cerca de 80 profissionais de Educação Infantil, incluindo 
professores, pedagogos e diretores de unidade, se encontram ao longo de todo o ano para preparar a visita de um 
músico da comunidade que tem parentesco com alguma criança atendida pelas unidades educacionais. Essa visita 
é o tema gerador de um conjunto de atividades de Educação Musical e envolve a construção de diversos saberes, 
como: organologia, história da música, apreciação musical; exploração de princípios acústicos; construção de 
repertório musical e a prática musical com ênfase no canto. Serão detalhadas nesta comunicação as formas como 
os professores se apropriam de saberes musicais, superando uma hipotética falta de conhecimento prévio (aspecto 
que é assumida de forma tácita por eles). Também serão destacados os processos criativos desses professores 
na elaboração de atividades e na didatização de conteúdos musicais adaptados à cada faixa etária da Educação 
Infantil. Finalmente, será apresentado um panorama sobre a visão desses professores acerca da riqueza cultural das 
comunidades nas quais trabalham, além da sua percepção sobre a musicalidade das crianças.



285

Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão

11ª SIEPE, 27º EVINCI, 12º EINTI, 18º ENAF, 18º ENEC, 1º EDISPE

ANAIS 11ª SIEPE / 18º ENEC
ISBN 978-85-7335-359-4

PROFESSORES SEM FRONTEIRAS: FORMAÇÃO INICIAL E 
CONTINUADA EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS E ADICIO-
NAIS

20197949
Autor(es): Fernanda Marconcin Rodrigues, Juliana Zeggio Martinez
Orientador(es): Angela Maria Hoffmann Walesko
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Esta oficina objetiva discutir resultados do projeto “Professores sem fronteiras: formação inicial e continuada 
em línguas estrangeiras e adicionais”, bem como compartilhar as experiências das formadoras, dos licenciados 
e professores da rede pública de ensino envolvidos nas ações propostas. Este projeto tem funcionado como uma 
ponte entre a universidade e a escola pública, contribuindo com a desconstrução de estereótipos que, muitas vezes, 
acabam reforçando o pensamento colonizado e o imperialismo de determinadas variantes de línguas estrangeiras 
sobre outras a partir das crenças de professores de línguas e que se refletem em sua prática de sala de aula. O 
projeto articula ensino, pesquisa e extensão por meio de: 1) cursos de formação docente inicial e continuada na 
área de língua inglesa e de português como língua adicional; 2) intercâmbios de formação docente que, além de 
estudos sobre metodologias de ensino promovem a prática de ensino em ambientes educacionais diversos; 3) 
eventos locais organizados e ministrados em parceria entre professoras da UFPR, professoras da rede pública em 
Curitiba e professoras intercambistas de Ohio. Os resultados deste trabalho têm sido significativos para todos os 
envolvidos, uma vez que as ações do projeto de extensão atuam diretamente no reposicionamento identitário dos 
participantes e proporcionam a elaboração de materiais didáticos, ressignificando assim a função educacional das 
aulas de inglês da escola regular. Desse modo, nesta oficina propomos apresentar, analisar e discutir os materiais 
didáticos produzidos pelos participantes dos dois primeiros grupos de professores e licenciados envolvidos com 
esta proposta, promovendo assim reflexões sobre o trabalho com projetos de letramento desenvolvidos para 
aulas de inglês da Educação Básica. Este projeto de extensão e os projetos de letramento vivenciados nas escolas 
públicas têm proporcionado um caminho frutífero na formação inicial e continuada de professores seja o do 
aprender a aprender em um modelo colaborativo, que permita ao docente em formação conhecer suas necessidades 
e desenvolver suas potencialidades ao olhar o “outro” e poder “ver-se” com novas lentes, seja na ação-reflexão de 
“olhar o outro”, engajar-se com e na formação desse outro.
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Este projeto tem por objetivo a prevenção ao uso de drogas nas escolas, mediante o desenvolvimento de habilidades 
sociais e vínculos afetivos, como meio que favorece a minimização de riscos e a potencialização de fatores de 
proteção ao uso indevido de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas. O projeto é desenvolvido em escolas da 
rede pública de ensino, tendo como participantes alunos e professores dos anos finais do ensino fundamental. As 
atividades com alunos são realizadas na forma de rodas de conversa, dinâmicas de grupo e construção coletiva 
sobre temas que enfatizam a importância do autocuidado em saúde, o exercício dos direitos humanos, a definição 
de projetos de vida e o respeito mútuo, a ser resguardado nas relações interpessoais, dentro e fora da escola. As 
atividades dirigidas aos professores são implementadas mediante a oferta de curso de formação continuada, em 
ambiente virtual de aprendizagem, abrangendo conteúdos de apoio educacional para a abordagem disciplinar, 
interdisciplinar, pluridisciplinar e transdisciplinar na prevenção ao uso de drogas, em cumprimento ao disposto 
na Lei nº 11.343/2006, art. 19, incisos X e XI. Os resultados obtidos junto aos estudantes participantes do projeto 
envolvem mudanças de cunho qualitativo positivo no relacionamento com colegas e professores, na satisfação 
dos pais dos alunos integrantes, na análise crítica dos temas abordados e na consciência da possibilidade da 
transformação social, mediante o processo de escolhas responsáveis e ações assertivas. O trabalho desenvolvido 
com os docentes propicia o relato de experiências docentes, a troca de vivências entre os participantes, o suporte 
teórico e a renovação de práticas didático-pedagógicas necessárias ao tratar o tema do projeto. O desenvolvimento 
das atividades do projeto em andamento permite constatar a relevância do tema e, frente à complexidade do tema, 
a necessidade de trabalhar os conteúdos sob o ponto de vista da autonomia, voltada à dialogicidade docente-
discente-docente, ouvindo com atenção os relatos dos participantes, atendendo questionamentos e elucidando 
dúvidas a cada encontro realizado.
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Setor: SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
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O projeto de extensão ZiiP - Agência Experimental de Comunicação Institucional tem como principal objetivo 
o compartilhamento de conhecimentos e técnicas da área da Comunicação com organizações ou grupos que se 
tornam parceiros da agência. Trata-se ainda de um espaço de prática para os alunos do Curso Superior de Tecnologia 
em Comunicação Institucional (TCI), que orientados por professores, apresentam soluções de comunicação 
integrada para atender demandas reais apresentadas pelos parceiros. Atualmente, estão em desenvolvimento 
atividades com os seguintes parceiros: projeto Eco Octano (cursos de Engenharia Mecânica e Engenharia Elétrica 
da UFPR), projeto Meu Bicho é Legal (curso de Veterinária da UFPR), Curso Superior de Tecnologia em Gestão 
da Qualidade, Curso Superior de Tecnologia em Comunicação Institucional, Setor de Educação Profissional e 
Tecnológica (SEPT) da UFPR, projeto Economia, Universidade e Sociedade (departamento de Economia da 
UFPR) e Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR. Metodologicamente, o atendimento a cada parceiro começa 
com a coleta de um briefing, passando à fase de diagnóstico e, por fim, apresenta propostas que ajudem a repensar 
práticas de comunicação institucional e promovam ações efetivas. Todas as propostas são levadas aos parceiros, 
que podem fazer sugestões ao planejamento apresentado. Aprovado o planejamento, a equipe da ZiiP dá início 
ao desenvolvimento de produtos apontados nas ações, sempre respeitando a aptidão e interesse dos alunos pelas 
diferentes áreas da comunicação. A ZiiP sempre dialoga, por intermédio de disciplinas obrigatórias ou optativas, 
com estudantes que desejam um espaço de prática para a teoria vista em sala de aula. Como resultados, busca-
se integrar teoria-prática de modo interdisciplinar, a partir das situações reais demandadas pelos parceiros nas 
diversas áreas do conhecimento; configurar a agência como espaço de aprendizagem que contribui na formação 
dos alunos; e divulgar as organizações parceiras junto a seus stakeholders. Em 2019, o projeto está dando sequência 
na execução de ações de comunicação dos parceiros e iniciou três novos planejamentos: com o curso de TCI 
(que passa por reposicionamento de identidade de marca), com o SEPT e com o projeto de extensão Economia, 
Universidade e Sociedade (planejamento para as páginas de Economia Ecológica, Economia Regional e Urbana, 
Economia do Setor Público e Matemática Financeira no Facebook).
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Estabelecer as pontes entre os saberes acadêmicos e as necessidades do mercado é algo fundamental. Desta forma, 
a consciência acadêmica de que o passado precisa ser acessível, e que, além disso, ele permite agregar valor 
à existência contemporânea, faz deste trabalho de organização de acervo de memória do Grupo Pé no Palco. 
Muito material acaba se perdendo por não se ter um cuidado de preservação adequado, sendo assim, a proposta 
é levar o conhecimento acadêmico da necessidade e mecanismos de preservação de acervo e desenvolver, com 
a companhia, estratégias de acesso e difusão de seu passado. A organização de acervo memorialístico, que visa 
constituir um espaço de preservação da memória deste grupo, visa, também, abrir espaço para reflexão sobre a 
formação do imaginário de uma comunidade específica, no caso a comunidade teatral. Ter acesso ao seu passado, 
ser capaz de revisitar suas práticas, conhecer a sua dinâmica no tempo, tudo isso permite a reflexão sobre a 
constituição desta comunidade restrita e a sua inserção nos contextos mais amplos da relação entre a cultura 
e a sociedade. Com isso, além do significativo ganho para a área cultural, o meio acadêmico também ganha, 
pois pode observar as necessidades concretas da área na qual desenvolve a formação profissional e acadêmica, 
aprofundando a possibilidade de reflexão sobre este conhecimento. Mais ainda, cria pontes para a vinculação 
da comunidade externa com a Universidade. Enquanto prática extensionista, possibilitar aos alunos saírem dos 
bancos escolares, trazendo desafios, permite desenvolver trabalhos direto dentro dos espaços nos quais irão atuar 
depois de formados, possibilitando uma visão mais clara e prática não somente de seus futuros profissionais, mas 
suas próprias atuações enquanto estudantes. Exige-se que os conhecimentos adquiridos ao longo do curso sejam 
aplicados numa prática direta, compartilhando-os com a comunidade externa, fazendo os saberes circularem para 
além dos muros da universidade.
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O projeto Cotinga II busca otimizar ações voltadas à produção artística e cultural de comunidades do litoral 
do Paraná, valorizando práticas tradicionais de produção, propondo alternativas participativas na fabricação 
de artefatos de usos múltiplos e na gestão de recursos naturais e financeiros. Esta proposta incentiva práticas 
associativistas, o cooperativismo e a formação de agentes de etnodesenvolvimento, através de trocas de experiências 
entre as comunidades externas e UFPR. A abordagem do projeto é voltada à gestão compartilhada, buscando na 
implementação participativa, resultados efetivos a médio e longo prazo, promovendo impacto direto na economia 
e na manutenção da identidade cultural destas populações. Os objetivos do projeto são favorecer processos de 
valorização dos saberes tradicionais, do uso dos recursos naturais locais e do incentivo à utilização de práticas 
culturais manifestadas através do artesanato, da música e da agricultura; realizar intercâmbios entre as comunidades, 
proporcionando um canal de diálogo entre atores culturais diversos, fomentando a gestão participativa de recursos, 
sejam eles artísticos ou materiais. O projeto de extensão também auxilia na reflexão sobre alternativas para geração 
de renda; na mediação do diálogo entre atores culturais e instituições diversas, fomentando a construção de políticas 
públicas para cultura. A metodologia tem como base a transposição de conhecimentos acadêmicos para prática no 
trabalho de campo. A equipe do projeto se dedicou à promoção do diálogo e trocas interculturais, que possibilitam 
o conhecimento e uso de ferramentas voltadas à auto gestão e ao desenvolvimento sustentável e equitativo das 
comunidades para manter e valorizar usos e costumes tradicionais. O projeto Cotinga consegue articular o público-
alvo (membros de comunidades do litoral paranaense) e representantes discentes e docentes da UFPR, formando 
assim uma rede de iniciativas que pensa e se mobiliza para criar ações voltadas ao desenvolvimento regional; à 
organização da sociedade civil e à valorização do patrimônio material e imaterial das localidades atendidas.
Palavras-chave: Produção Cênica; Diversidade e identidade cultural; Desenvolvimento regional.
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TRADUÇÃO E INTERCULTURALIDADE

20195878
Autor(es): Sandramara Scandelari Kusano De Paula Soares
Orientador(es): Juliana Da Silva Passos
Setor: SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Área Temática: Educação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Ensino E Aprendizagem De Língua Estrangeira; Interculturalidade; Tradução

Sendo um dos principais caminhos para o entendimento entre os povos, a tradução não acontece apenas de uma 
língua para outra, exigindo, além de bons conhecimentos linguísticos, um amplo repertório cultural. Assim, 
é fundamental que os profissionais de tradução conheçam não apenas os idiomas de partida e chegada, mas 
consigam transitar entre as duas culturas, fazendo relações e transposições informadas. Partido deste pressuposto 
surge o projeto Tradução e Interculturalidade, com a finalidade de proporcionar aprendizagem e vivência em 
tradução para profissionais bilingues de áreas profissionais diversas, como Comunicação e Secretariado. O projeto 
reúne uma série de ações como espaço de aplicação para estas reflexões. O projeto presta serviços de tradução 
e versão, suprindo demandas das instituições parceiras e do próprio projeto. Para que esta ação se realize, se faz 
necessária a formação, que acontece em interface com o ensino, através das disciplinas optativas Tradução de 
textos técnicos e Oficina de tradução e Interculturalidade. Anualmente, realizamos na Semana da Consciência 
Negra, em novembro, o evento Black is Beautiful, que apresenta documentários traduzidos e legendados por 
alunos e bolsistas do projeto. Ainda, são realizados uma série de eventos na área de tradução, aperfeiçoamento na 
aprendizagem e ensino de línguas estrangeiras. Desta maneira, garantimos que os exercícios de tradução não se 
reduzam aos seus propósitos pedagógicos, mas que se baseiem em práticas significativas ao atender a demandas 
reais e contribuindo efetivamente com a promoção da interculturalidade, da democratização da informação e do 
entendimento entre os povos. Professores e alunos do setor, bem como professores e alunos das instituições de 
ensino parceiras são responsáveis pelo planejamento, organização e execução das atividades, e, ao mesmo tempo, 
beneficiários, uma vez que eventos, cursos e oficinas são abertos à comunidade acadêmica e externa.
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CONSTRUINDO SABERES COM O USO DE TECNOLOGIA – 
1A. EDIÇÃO

20197218
Autor(es): Alexander Robert Kutzke, Izabel Do Rocio Costa Ferreira, Silvana Maria Carbonera
Orientador(es): Andreia De Jesus
Setor: SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Área Temática: Educação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Educação; Inclusão Sociodigital; Protagonismo

Esta proposta de projeto de extensão tem como base as duas edições do projeto de extensão ‘Construindo Saberes 
Através do Computador e Internet’, o qual teve a sua última edição ofertada no ano de 2017. Busca-se agora 
ampliar o objetivo do anterior, que foi desenvolver em um ambiente escolar um processo de inclusão sociodigital 
para a construção de saberes, com foco nas atividades escolares e no uso consciente do computador e Internet. O 
diferencial está nas áreas de conhecimento que são abordadas. Além da (1) educação e (2) da tecnologia que já eram 
trabalhadas no projeto anterior, estão incorporadas também (3) saúde e (4) direito, todas tendo como ferramenta 
para apropriação da informação e produção de conhecimentos as Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC’s). Para tanto, o projeto está sustentado em dois grupos de pesquisa do Setor de Educação Profissional e 
Tecnológica: Grupo de Estudos e Pesquisa de Tecnologia Aplicada e Grupo de Pesquisa Educação e Tecnologias. 
Com relação as atividades principais do projeto, estas são processos educativos que permitem a apropriação de 
recursos digitais para a aquisição e produção de conhecimentos, a fim de alcançar a emancipação do público 
envolvido. Logo, o ambiente mais adequado para a aplicação desse projeto é o ambiente escolar, pois é possível 
atingir pedagogos, professores, técnicos, alunos e familiares. Por esse motivo, o projeto tem como premissa atender 
o público que se encontra nos colégios públicos do município de Curitiba. Com relação a Inclusão Sociodigital, 
esta tornou-se de grande relevância para a sociedade, pois não basta apenas ter acesso às tecnologias digitais e ser 
alfabetizado digitalmente, é preciso também desenvolver habilidades e competências com relação ao uso dessas 
tecnologias e conhecimento para utilizá-las com segurança, ética e autonomia, tornando-se assim um letrado 
digital, protagonizando as suas ações de cidadania. Portanto, justifica-se a parceria entre a Universidade (UFPR), 
produtora e sistematizadora de conhecimento; o Colégio Estadual Santa Rosa, que necessita de mecanismos para 
fomentar nas suas atividades didático-pedagógicas a inclusão sociodigital; e a ONG - Instituto Tecnologia & 
Dignidade Humana, que visa desenvolver mecanismos para contribuir com a proteção integral de usuários de 
tecnologia, no que se refere ao uso saudável, ético e seguro das TIC’s. O projeto encontra-se no seu segundo ano de 
execução e tem propostas de atividades direcionadas para alunos, professores e comunidade do Colégio Estadual 
Santa Rosa.
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UM DIA NA UFPR – CURSO TÉCNICO EM PETRÓLEO E 
GÁS (1ª EDIÇÃO)

20197497
Autor(es): Aline Grein Pires, André Gustavo Silveira, Bernardo Ramos De Godoy, Eduardo Yudi Tsusaki, Eric 
Floriano, Fernando Eishi Sato, Gabriel Pizzinatto Kulka, Gohan Neves, Izabeli Adriana Lopes Do Carmo, Joao 
Vitor De Oliveira Fernandes, Julia Fernandes, Julia Yumi Morita Arakawa, Leonardo Jose Zanotti, Lisia Nunes 
Pacheco, Matheus Lisarte Bezerra, Maurício Monteiro Pinho, Mayara Mizevski Cecco, Natã Kamiya De Brito, 
Rodrigo Janiski Gavazzoni, Ruibin Mei
Orientador(es): Adriano Rodrigues De Moraes, Andre Nozomu Sadoyama Barrios, Iara Maria Bruz, Isabel 
Romero Grova Wutkiewicz, Janaina Schoeffel Brodzinski, Marion Do Rocio Foerster, Sandra Eleine Romais 
Leonardi, Simone Valaski
Setor: SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Área Temática: Educação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Ensino Médio Integrado; Ensino Técnico; Petróleo E Gás

O projeto “Um dia na UFPR” consiste em organizar atividades que promovam a divulgação do curso Técnico 
em Petróleo e Gás integrado ao Ensino Médio, visto que muitas vezes a existência deste curso é desconhecida, 
inclusive entre a própria comunidade da Universidade. As atividades dividem-se em dois momentos: no primeiro 
a equipe do projeto se desloca até escolas públicas e realiza uma ação dentro da escola, com foco nos alunos de 8º 
e 9º anos, divulgando o curso e aplicando oficinas científicas, dentro da possibilidade de cada escola; durante essa 
intervenção os alunos são convidados a participar do segundo momento do projeto, que consiste em recebê-los, 
e a outros estudantes interessados, em eventos intitulados “Um dia na UFPR”, realizados em nosso campus, no 
Setor de Educação Profissional e Tecnológica, ao longo do ano. Nesse evento os alunos podem participar de aulas 
práticas relacionadas à formação intelectual do curso, objetivando o desenvolvimento do interesse pela ciência 
e incentivando-os a realizar o processo seletivo para que possam ingressar no curso, caso se identifiquem com o 
mesmo. Todas as atividades do projeto são elaboradas e aplicadas por um conjunto de professores e alunos do 
curso Técnico em Petróleo e Gás, tendo como resultado dinâmicas que relacionam as áreas de português, inglês, 
geografia, biologia, química, física, matemática e engenharia mecânica, além de proporcionar uma interação 
ímpar entre docentes e discentes, permitindo ao aluno assumir o protagonismo de coordenar uma atividade em 
sala de aula. Paralelamente às ações já citadas, é realizada a divulgação do curso e dos eventos do projeto através 
de plataformas digitais, utilizando sites e redes sociais para obter-se um maior alcance do público. Dessa forma, 
com todos estes esforços, espera-se que o projeto alavanque o número de inscrições no processo seletivo para 
ingresso no curso, principalmente nas categorias de cotas sociais e raciais, cuja procura tem diminuído nos últimos 
anos. Além disso, entende-se que o momento de aplicação do projeto é uma oportunidade ímpar de contato da 
Universidade com a comunidade em geral, e também possui a função de inspirar estudantes sobre as possibilidades 
educacionais existentes no país e dizer que a universidade pública também é para eles.
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DIFUSÃO DA CULTURA HISPÂNICA NOS CURSOS DO 
SEPT-UFPR

20197954
Autor(es): Iasmin Caroline Deluchi Carvalho, Lidia Beatriz Selmo De Foti, Tayna Andreatta Cardoso
Orientador(es): Valeria Veronica Quiroga
Setor: SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Área Temática: Educação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Educação; Ensino De Língua Estrangeira; Ensino E Aprendizagem De Língua Estrangeira

O objetivo deste trabalho como bem diz o título é difundir a cultura dos povos de língua hispânica; -e Propiciar 
a compreensão intercultural dos povos.A metodologia estabelecida é; elaborar planejamento e estabelecer 
as diretrizes de comunicação nos Eventos promovidos; - Planejar e organizar eventos; - Pesquisar acerca dos 
temas abordados no evento, como por exemplo aqueles referentes ao Dia internacional da Mulher, Movimento 
LGBTQ+, Prevenção ao Suicídio, Semana da Hispanidade; Eventos esses que já ocorrem com certa periodicidade; 
- Pesquisar sobre a manifestação cultural do cordel em diversos países ibero-americanos. Quanto ao princípio da 
transformaçao social tanto o estudante bolsista quanto o voluntário, durante os trabalhos no Projeto de Línguas 
Estrangeiras e interculturalidade são expostos a variados materiais relacionados a assuntos que podem gerar 
impacto e transformação social, especialmente aqueles Eventos em que se trata do Dia Internacional da Mulher, o 
Movimento LGBTQ+ e o Setembro Amarelo, bem como aqueles em que a interculturalidade se apresenta a partir 
de características peculiares de cada cultura. Quanto ao princípio da interação dialógica, Em primeiro lugar, a 
participação neste Projeto de Extensão promove interação dialógica entre os estudantes dos cursos envolvidos - 
Secretariado e Comunicação Institucional - dado que a ideia é trabalhar em conjunto, planejando e organizando 
Eventos, o que pretende gerar integração entre os alunos. Em segundo lugar, se dá a interação entre a estudante 
participante e o público alvo interno (SEPT e UFPR), bem como o público externo (comunidade e cursos parceiros, 
bem como outras parcerias). projeto Línguas estrangeiras e interculturalidade como o próprio nome diz, apresenta 
interdisciplinaridade entre os idiomas estrangeiros (inglês, espanhol, alemão e francês) oferecidos como línguas 
estrangeiras no SEPT. Maioritariamente, as professoras de língua espanhola e inglesa são aquelas promovem 
Eventos em conjunto, como as Mostras de Cinema Estrangeiro, por exemplo, em que são abordados temas a partir 
de filmes e/ou documentários de produção hispânica e anglo-saxã. 
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ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFIS-
SIONAL - 2° EDIÇÃO

20195143
Autor(es): João Felipe Capioto Seelent, Paulo Eduardo Sobreira Moraes
Orientador(es): Daniele Cristine Nickel
Setor: SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Área Temática: Saúde
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Aspectos Biopsicossociais; Desenvolvimento Pessoal; Desenvolvimento Profissional

O projeto em questão tem como objetivo proporcionar orientações e apoio aos alunos do SEPT e à comunidade 
em geral no que diz respeito às questões relacionais, pessoais e profissionais que estejam interferindo no seu bem-
estar biopsicossocial. Visa auxiliar o trabalho desenvolvido pelo NOA (Núcleo de Orientação e Acadêmica) de 
forma a ampliar o campo de intervenção, uma vez que o mesmo possui um enfoque mais voltado para as questões 
educacionais de ensino e aprendizagem. A metodologia a ser adotada envolve a realização de atividades individuais 
e grupais de orientação e apoio, incluindo o desenvolvimento de Grupos de Apoio e Núcleos Temáticos. Pretende-
se que as ações desse projeto impliquem no bem-estar biopsicossocial dos alunos do SEPT e da comunidade, de 
forma a refletir na melhoria dos relacionamentos interpessoais tanto no âmbito pessoal como profissional, redução 
de faltas excessivas, reprovações, desistências e abandono dos cursos.O projeto tende a propiciar transformações 
no que tange aos alunos que participarão do mesmo, uma vez que as necessidades de ordem emocional, social, 
biológica serão consideradas como parte importante e atreladas ao processo de ensino-aprendizagem no transcurso 
acadêmico. Foca-se numa visão holística do ser humano, considerando a interação das diversas áreas de saberes 
numa abordagem interdisciplinar. Também tende a auxiliar no desenvolvimento das relações interpessoais, aspecto 
fundamental para a transformação do ser humano em prol de uma convivência social equilibrada e pautada nos 
princípios da cidadania. A partir do momento que a pessoa sente-se acolhida em suas necessidades, percebendo a 
oportunidade de se desenvolver enquanto indivíduo, maiores são as possibilidades da universidade contribuir para 
uma formação que promova o desenvolvimento da sociedade. 
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PROMOÇÃO DE SAÚDE NA ESCOLA – 1ª. EDIÇÃO

20197095
Autor(es): Izete Rypchinski, Liliane Costa Albach, Silvia Cristina Sprengel De Alencar, Tomi Cervelli Hashi-
moto
Orientador(es): Izabel Do Rocio Costa Ferreira
Setor: SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Área Temática: Saúde
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Escola Pública; Promoção Da Saúde; Protagonismo

O projeto apresenta a proposta de realizar ações de promoção de saúde no Colégio Estadual Santa Rosa, de Ensino 
Fundamental e Médio, no município de Curitiba, que abranja seus professores, técnicos, alunos e os familiares 
destes. Constata-se que o ambiente escolar é um local profícuo para fomentar a cidadania, o empoderamento 
individual e coletivo, o pensamento crítico, social e político. Espera-se atingir os cinco pilares da extensão 
universitária (Impacto e Transformação; Interação Dialógica; Interdisciplinaridade; Indissociabilidade Ensino, 
Pesquisa e Extensão; Impacto para os estudantes da UFPR) por meio de uma metodologia participativa. A 
metodologia do projeto segue os seguintes passos: Divulgação das atividades do projeto; Formação dos bolsistas e 
voluntários do projeto; Realização das atividades no colégio; Análise das avaliações e sistematização de materiais 
e Apresentação dos resultados para a comunidade escolar, que possibilitará a tomada de decisão conjunta para 
as atividades do ano seguinte. A avaliação envolverá os níveis de competência percebidos pelos participantes 
e implicará em obter uma sondagem inicial, antes da efetiva realização das atividades/ações, e outra depois, 
sendo que a diferença entre os níveis de competência percebida pelos participantes caracteriza a melhoria e, 
por consequência, a efetividade das atividades/ações realizadas. As categorias observadas irão seguir o padrão 
indicado pela literatura, que são: conhecimentos, habilidades e atitudes. Espera-se colaborar para o enfrentamento 
e superação de vulnerabilidades, a fim de fortalecer a pessoa humana respeitando sua autonomia, singularidade e 
dignidade para que se possa construir o protagonismo pessoal ou coletivo, nos diversos contextos e grupos sociais. 
Assim, a proposta de trabalhar com promoção de saúde na escola fortalece o enfrentamento das vulnerabilidades 
apresentadas no ambiente escolar.
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LUTO E PREVENÇÃO DO SUICÍDIO
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Autor(es): Beatriz Ayumi Yamada Yoshida, Marcelo Satoshi Taguchi, Maria Virginia Filomena Cremasco
Orientador(es): Dione Maria Menz
Setor: SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Área Temática: Saúde
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Formação Continuada; Luto; Prevenção Do Suicídio

O Projeto resulta de demandas levantadas nos Seminários de Prevenção do Suicídio-UFPR (2015, 2016, 2017), 
dos atendimentos do CPA-UFPR e das provocações das Secretarias de Saúde, Educação, Pastoral da Pessoa Idosa 
e da Criança, que procuraram a Universidade para atendimento de questões relativas ao suicídio. Em resposta 
a essas demandas, através da PROEC, construiu-se o projeto “Luto e Prevenção do Suicídio” enquanto uma 
ação estratégica de âmbito intersetorial, interdisciplinar e multiprofissional, com objetivo de desenvolver ações 
educativas, formativas e de construção de instrumentos terapêuticos, para, em parceria com diferentes setores 
da Universidade e da sociedade civil, atender pessoas em sofrimento psíquico relacionado aos estados de luto 
e comportamentos suicida, da comunidade interna ou externa à UFPR. Esse projeto responde as demandas 
identificadas pela PROGRAD (formação), PRAE (acolhimento de estudantes), PROGEPE (atenção ao público 
interno da UFPR) e PROEC, que no processo de construção da “Creditação da Extensão” já se preocupava com 
a oferta de projetos de pertinência e impacto social. Destaca-se que um dos propósitos desse projeto é esclarecer 
sobre os mitos e tabus que envolvem o suicídio, dando visibilidade ao tema junto à comunidade e aos envolvidos 
com essa política pública. Dentre as ações desenvolvidas em 2018 destacam-se: (1) os trabalhos junto às pastorais 
mediados por “rodas de conversas” com lideranças e participantes do Encontro Nacional de Líderes da Pastoral 
da Pessoa Idosa; (2) a capacitação da comunidade escolar de uma escola estadual onde ocorreram dois casos de 
suicídio em 3 semanas; (3) as rodas de conversas com estudantes do ensino fundamental II e médio em alusão 
ao “Setembro Amarelo; (4) o curso de “Formação de Professores para prevenção do suicídio mediados pelas 
tecnologias digitais de comunicação e informação (TDICs)” na modalidade semipresencial, que em parceria com 
a SEED capacitou 220 docentes para a identificação, acolhimento, manejo e acompanhamento de crianças e 
adolescentes em situação de risco; (4) realização do “III Seminário sobre Prevenção do Suicídio” e o “Seminário 
sobre Luto e suas Interfaces. Dessa forma, as atividades desenvolvidas pelo Projeto Luto e Prevenção do Suicídio 
vem construindo ações extensionistas, formativas e de pesquisa, com realização de eventos, palestras, oferta de 
curso de extensão, apresentação de trabalhos em encontros acadêmicos, e produtos como artigos e capítulos de 
livros.
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NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE ENFRENTAMENTO À 
DROGADIÇÃO

20197256
Autor(es): Altieres Edemar Frei, Cassandra Do Rocio Santos, Deivisson Vianna Dantas Dos Santos, Dione 
Maria Menz, Luis Felipe Ferro, Mara Lucia Salzvedel Furtado, Sabrina Stefanello, Tania Gabriele Valverde Da 
Costa
Orientador(es): Maria Virginia Filomena Cremasco
Setor: SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Área Temática: Saúde
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Políticas Sobre Drogas; Redução De Danos; Uso Problemático De Álcool E Outras Drogas

“Redução de Danos, um cuidado humanizado e respeitoso ao usuário de substâncias psicoativas”. Essa oficina 
tem o compromisso ético e político de problematizar sobre o uso abusivo de álcool e outras drogas, sensibilizando 
e capacitando a comunidade interna e externa da UFPR para o cuidado sensível e acolhedor. Está vinculada ao 
Núcleo Interdisciplinar de Enfrentamento a Drogadição (NIED), criado em 2012, para responder a demandas 
da comunidade do entorno da UFPR em virtude do aumento do consumo de drogas no centro de Curitiba. O 
NIED foi organizado com o objetivo catalisar as ações de ensino, pesquisa e extensão voltadas para a temática 
de drogas na universidade. Possui um caráter interdisciplinar de ações, envolvendo diferentes setores, cursos e 
órgãos governamentais além de representantes da sociedade civil organizada, entre eles a AMAAS (Associação 
de Moradores e Comerciantes do entorno da UFPR). O NIED fornece subsídios para políticas públicas voltadas 
para o enfrentamento do uso prejudicial de substâncias psicoativas, bem como constrói, de forma dialógica com a 
comunidade, os conteúdos e métodos de abordagem relacionados ao tema. Os estudantes participantes do projeto 
desenvolvem atividades interdisciplinares, conforme demandas do público-alvo, por intermédio de metodologia 
participativa que oferece oficinas, seminários, produção de material, atividades em grupos supervisionadas e 
reflexões sobre a Redução de Danos frente ao uso problemático de álcool e outras drogas. Em 2018, o NIED 
organizou a 2ª edição dos módulos formativos do Centro Regional de Referência de Formação em Políticas 
sobre Drogas (CRR) como objetivo capacitar estudantes e profissionais implicados com a temática de álcool 
e outras drogas, possibilitando a formação inicial e permanente para prevenção e intervenção de estudantes, 
servidores docentes, técnico-administrativos e pesquisadores da instituição sobre drogas e suas interfaces com 
outras políticas, ofertando na modalidade presencial e de forma interdisciplinar, 4 cursos de extensão de 50 horas 
cada. Também realizou 8 ciclos de debates, ações de fortalecimento de vínculos e prevenção ao uso e abuso de 
substancias psicoativas em escolas e oficina de Redução de Danos. As ações do NIED foram apresentadas em 
eventos de extensão (36º SEURS e 17º ENEC), e um dos seus produtos foi a organização de um livro que trata 
sobre a formação para políticas sobre drogas, aceito pela Editora UFPR para publicação. O histórico do NIED e 
do CRR, além de e sua produções estão disponibilizados no site da PROEC-UFPR.
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EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA EM SAÚDE - 3A. EDIÇÃO

20197476
Autor(es): Izabel Do Rocio Costa Ferreira, Ricardo Nunes
Orientador(es): Savio Marcelo Leite Moreira Da Silva
Setor: SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Área Temática: Saúde
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Educação; Saúde Pública; Sistema Único De Saúde

O projeto constitui-se de diversas ações de educação em saúde no escopo da capacitação de Agentes Comunitários 
de Saúde (ACS) das Secretarias Municipais de Saúde de Curitiba, Região Metropolitana e Litoral do Paraná. O 
foco é a participação social, a construção da cidadania, a socialização dos saberes entre os alunos do Curso Técnico 
em Agente Comunitário de Saúde da UFPR (TACS) e os profissionais em serviço (ACS), considerando suas 
características e necessidades e os espaços/contextos onde as ações serão desenvolvidas. Professores e estudantes 
do Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde serão envolvidos no projeto ampliando as ações de extensão 
no desenvolvimento curricular do curso. Para que o ACS possa cumprir com suas atribuições ele necessita de 
capacitação. As prefeituras municipais são responsáveis em capacitá-los, porém, como temos constatado ao visitar 
Unidades de Saúde, esta capacitação não é suficiente e também é uma responsabilidade que em algumas vezes o 
município não dá conta de cumpri-la. A partir dessa necessidade premente o Curso TACS da UFPR pode contribuir 
com qualidade para esta capacitação. O projeto objetiva proporcionar conhecimento científico em linguagem clara 
para a promoção da saúde e prevenção de doenças aos ACS das Unidades Básicas de Saúde das Secretarias 
Municipais de Saúde de Curitiba, Região Metropolitana e Litoral do Paraná. No ano de 2018 foram elaborados três 
produtos impressos para divulgação entre os Agentes Comunitários de Saúde sobre os seguintes temas: Promoção 
da Saúde Física e Mental do ACS, Práticas Integrativas e Saúde e Saúde e Segurança no Trabalho do ACS. Os 
produtos foram divulgados também em canais da Internet. Os produtos foram elaborados pelo próprios estudantes 
após estudos e pesquisas em grupo sobre os temas abordados. 
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A INTEGRAÇÃO DOS ALUNOS DOS CURSOS DE ODON-
TOLOGIA E AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA PRE-
VENÇÃO DA SAÚDE BUCAL

20197748
Autor(es): Evelin Aparecida Dos Santos, Gabriela Amanda De Sousa, Isabela Minikowski, Karoline Fernanda 
Zamboni Bonan, Keila Dias Dos Santos, Lauane Prestes Rodrigues, Marcia Santos, Maria Tereza Loezer, Maya-
ra Wagner De Bastos, Nicole Blanda Dulski, Paulo Cesar Goncalves Dos Santos, Rafaela Fernandes Da Rosa, 
Regiane Yano, Roseli Mazaro, Silvana Silveira Linhares, Simone Mariclei Cardoso De Lima, Veronica Mendon-
ça De Freitas, Vilma De Lima
Orientador(es): Luci Regina Panka Archegas
Setor: SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Área Temática: Saúde
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Agente Comunitário De Saúde; Educação Em Saúde; Saúde Bucal

Este projeto tem por objetivo integrar os alunos do curso de graduação em Odontologia da UFPR com os 
alunos do curso Técnico em Agente Comunitário em Saúde da UFPR (TACS) para o compartilhamento de 
conhecimentos adquiridos nas suas grades curriculares, em favor de uma abordagem preventiva de saúde bucal à 
população. O projeto também objetiva a socialização dos saberes entre os estudantes, uma vez que os graduandos 
aprofundam e aperfeiçoam seus conhecimentos quando orientam os alunos do curso técnico e esses fortalecem 
seus conhecimentos acerca do tema saúde bucal tornando-se agentes transmissores de conhecimentos para 
a população. O projeto mobilizou os estudantes do Curso de Odontologia para o desenvolvimento de material 
didático dos temas de prevenção das principais doenças bucais e treinamento aos alunos do TACS com abordagem 
a respeito da doença cárie e doença periodontal, sintomas e métodos de prevenção, assim como a influência da 
dieta no desenvolvimento dessas doenças, através de bate-papo com slides, macromodelos e demonstração da 
higienização oral tanto com escova de dentes quanto com fio dental. Todos os integrantes do projeto participaram 
do desenvolvimento e aplicação de um instrumento de pesquisa sobre saúde bucal para o diagnóstico e definição 
de atividades a serem no Colégio estadual Victor Ferreira do Amaral. A ação resultante foi um evento de extensão 
universitária para 318 estudantes com uma oficina sobre prevenção de cárie, doenças periodontais e técnicas de 
higiene bucal executada pelos alunos de ambos os cursos. Atividades de prevenção também foram estendidas aos 
pacientes da disciplina de Dentística Restauradora I antes do seu atendimento na clínica e aos funcionários do 
Curso de Odontologia. Foram realizados orientação de técnicas de escovação e fio dental, dicas a respeito de uma 
dieta saudável, revelação de placa bacteriana e supervisão da escovação pela equipe do projeto. A produção de 
mídias educativas como vídeos e áudios de saúde bucal estão sendo produzidos pela equipe do projeto. A intenção 
é despertar o interesse da população sobre saúde bucal pela divulgação destas mídias pela internet e rádio. A 
integração dos alunos de Odontologia e do Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde da UFPR promove 
ações de formação profissional integrando o ensino, a pesquisa e a extensão e qualifica os estudantes para ações 
comunitárias de saúde bucal.
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ELÉTRICA PARA TODOS: SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 
WEB DE INTEGRAÇÃO DA ENGENHARIA ELÉTRICA 
COM A SOCIEDADE

20197212
Autor(es): Lucas Fernando Moreira Lorenzoni
Orientador(es): Sebastiao Ribeiro Junior
Setor: SETOR DE TECNOLOGIA
Área Temática: Comunicação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Engenharia Elétrica; Integração Universidade E Sociedade; Web Design

O presente trabalho aplicado no projeto “Elétrica para todos: programa de integração da engenharia elétrica 
com a sociedade”, está voltado para o desenvolvimento de um sistema de comunicação entre o DELT e a 
comunidade externa, com órgãos públicos, empresas privadas e instituições de ensino médio da região de Curitiba 
e metropolitana, facilitando a divulgação para o público externo das atividades de pesquisa e extensão realizados 
pelos decentes e docentes visando o enriquecimento mútuo. Também propondo a divulgação das demandas da 
sociedade junto ao DELT, promovendo a integração da universidade para a resolução de problemas relacionados 
ao setor elétrico da sociedade, por meio de parcerias técnicas e cientificas. Estas demandas serão realizadas 
por divulgações em mídia digital de eventos produzidos pela UFPR e/ou eventos externos como simpósios, 
congressos em empresas e instituições de ensino. Neste contexto pretende-se realizar interação do corpo docente e 
discente a empresas públicas e privadas do setor elétrico, visando o aperfeiçoamento e interação com os processos 
na pesquisa e desenvolvimento atual e como a UFPR pode estar colaborando para uma melhor ação frente as 
perspectivas futuras da sociedade. O principal canal de comunicação será realizado via sistema desenvolvido em 
linguagem acessíveis como html, php, jquery, css e java script integrado a Internet, utilizando diversas ferramentas 
de comunicação, como vídeos e panfletos e artigos descritivos das atividades inerentes ao corpo discente e docente 
do DELT integrando a mídias sociais como facebook, instagram, twitter entre outros. Com isso, desenvolvendo 
uma comunicação estratégica entre as equipes, docentes, discentes e a comunidade externa, tanto em habilidades 
técnicas, de expressão oral e organizacionais como planejamento de ações, divisão de tarefas e ação colaborativa.
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ARQUITETURA PARA CURITIBA: TERCEIRA EDIÇÃO DA 
UMA MOSTRA COLABORATIVA ENTRE ESCOLAS, ES-
CRITÓRIOS E PÚBLICO

20197485
Autor(es): Marina Millani Oba
Orientador(es): Aloisio Leoni Schmid
Setor: SETOR DE TECNOLOGIA
Área Temática: Cultura
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Arquitetura E Urbanismo; Curitiba; Exposição

A Mostra Bienal Arquitetura para Curitiba conta o trabalho colaborativo entre estudantes de diferentes universidades 
e escritórios de Arquitetura e Urbanismo no desenvolvimento de projetos na escala da Cidade. Desde a sua primeira 
edição, em 2015, foi pensada como atividade extensionista  – visando a experiência prática dos alunos em interação 
com a sociedade – e abraça o objetivo de ampliar as discussões sobre o papel da arquitetura e dos arquitetos e 
urbanistas na construção das cidades. As duas primeiras edições resultaram na elaboração de 28 projetos com 
o envolvimento de 250 estudantes, apresentados a mais de 5500 visitantes. Na edição de 2019, aprofunda-se a 
relação entre arquitetura e política a partir do tema “Cidade Presente, Cidade Ausente”. A expressão “cidade 
ausente”, retirada de um trecho da novela “Frantumaglia” de Elena Ferrante, extrapola na Mostra a interpretação 
pessoal e íntima da situação de indiferença urbana percebida pela heroína, e convida à reflexão sobre as ocasiões 
em que a própria cidade passa a ser a protagonista desta dualidade: presença-ausência. Por outro lado, a expressão 
“cidade presente” é, também, entendida além desse papel antagônico, mas no seu aspecto temporal. A cidade 
contemporânea em suas ausências, sejam estas positivas ou negativas, proativas ou reacionárias. O tema proposto 
e seus desdobramentos serão explorados pelas equipes em proposições arquitetônicas que vislumbrem o potencial 
de novas intervenções no ambiente construído como transformadoras da vida urbana. Pela primeira vez, serão 
convocadas, além dos 26 escritórios e dos 175 estudantes inscritos, cinco escolas de Arquitetura e Urbanismo de 
outras cidades do Paraná e de estados vizinhos. Os trabalhos deverão incluir um olhar crítico à Curitiba, externo 
às suas dinâmicas. Para esta edição, os participantes são também convidados a extrapolar o intramuros da área 
expositiva, promovendo interações e acontecimentos, reais ou virtuais, pela cidade. Durante o primeiro semestre 
de 2019, foram organizados eventos de sensibilização e discussão acerca do tema, com participação de arquitetos 
e profissionais de outras áreas e universidades, como Elisabete França, Maria Carolina Maziviero, Vinícios 
Honesko e Wold Dietrich Sahr. Na ocasião da abertura e ao longo da Mostra, serão realizados outros eventos com 
convidados locais e estrangeiros. A exposição será aberta ao público em setembro de 2019.
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PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMUNITÁ-
RIO (PDUC) PARA O BAIRRO CAXIMBA

20197203
Autor(es): Bernardo Donasolo Machado, Cris Evelin Tortato, Daniel Fabricio Da Veiga, Denis Marcos Pinhei-
ros De Medeiros, Jéssica Ketlin De Araújo Ramos, Laura Mazzottini Serra, Lucas Mauricio Guimarães De 
Lima, Luiz Fernando Botelho Cordeiro, Marcelo Caetano Andreoli, Maria Beatriz Bueno De Carvalho, Mariana 
Melendes De Brito, Otavio Trevizan Socachewsky, Pedro Portugal Sorrentino, Thais De Araujo Oliveira
Orientador(es): Madianita Nunes Da Silva, Maria Carolina Maziviero
Setor: SETOR DE TECNOLOGIA
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Bairro Caximba; Município De Curitiba; Plano De Desenvolvimento Urbano Comunitário

O Caximba, bairro no extremo sul de Curitiba, constitui um importante vetor de expansão da moradia popular 
no município, marcado nos últimos anos pela expansão de assentamentos precários. Esse processo espacial em 
curso revela as contradições do modelo de produção da cidade, materializadas pela precariedade habitacional e os 
conflitos socioambientais presentes. Soma-se a esse contexto o desenvolvimento de projetos urbanísticos por parte 
da gestão municipal nos últimos anos, que criam expectativas e apreensões na população residente, em especial 
nos que vivem em assentamentos informais. O projeto tem duração de um ano e envolve alunos de graduação 
(Arquitetura e Urbanismo, Geografia, Comunicação, Engenharia Civil) e pós-graduação, além da Promotoria das 
Comunidades do Ministério Público do Paraná. O objetivo é desenvolver um plano de desenvolvimento urbano, 
por meio de método participativo, envolvendo moradores, instituições atuantes no bairro, alunos e professores. 
Dentre os objetivos específicos destacam-se: (i) construir e aplicar uma metodologia para elaboração de planos 
urbanísticos, com participação social e interdisciplinaridade; (ii) promover espaços de diálogo, formação e 
construção coletiva do conhecimento, pela interação entre universidade e sociedade; (iii) subsidiar a comunidade 
para participar de forma ativa e crítica dos projetos de intervenção urbana. O desenvolvimento do PDUC pressupõe 
a inter-relação entre ensino, pesquisa e extensão, que se realizará pela adoção de procedimentos metodológicos 
que envolvem incursões e oficinas no bairro; encontros para apresentação e debate de resultados de pesquisas afins 
à realidade local; reuniões para discussão de textos, planejamento, gestão e avaliação das ações desenvolvidas; 
execução de atividades em articulação com disciplinas da graduação em Arquitetura e Urbanismo e outros projetos 
de extensão em curso no bairro; construção de espaços de formação junto à comunidade; e acompanhamento das 
ações em execução pelo poder público. Dentre os resultados destacam-se a construção coletiva do pensamento 
crítico acerca da realidade e o fomento da autonomia da comunidade. Espera-se ainda que os saberes derivados 
do desenvolvimento do projeto contribuam para a formação dos envolvidos, a produção do conhecimento e o 
aperfeiçoamento de métodos de planejamento urbano pautados na construção com e a partir da comunidade.
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PROSPECÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS ATIVIDA-
DES/OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO SO-
CIOECONÔMICO DA COMUNIDADE DO BONFIM

20197365
Autor(es): Adriane Bianchi Pedroni Medeiros, Amanda Alves Ferreira, Angelo Augusto Buturi De Olivei-
ra, Ariane Fatima Murawski De Mello, Danielle Hubner Dos Santos, Felipe Mendonca Rodrigues, Gabriela 
Gusmão Barzagli, Isabella Brancalhao Silva, Karina Becker Lobermayer, Lana Bazan Peters Querne, Leonardo 
Wedderhoff Herrmann, Leticia Rodrigues De França, Luiz Alberto Junior Letti, Susan Grace Karp, Tycianne De 
Marillac Do Nascimento De Matos
Orientador(es): Cristine Rodrigues
Setor: SETOR DE TECNOLOGIA
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Aulas Práticas; Evasão Escolar; Organização De Eventos

Neste ano de 2018 foram estabelecidas as demandas que serão trabalhadas no desenvolvimento do projeto: 
atividades recreativas no bairro, bazar e evasão escolar.
Com relação as atividades recreativas e bazar, continuamos com a realização de eventos (os BOMFIM DE 
SEMANA) sendo realizados no bairro, nos quais é oferecido um bazar com roupas e materiais arrecadados 
em campanhas no DEBB, paralelamente a gincanas com brincadeiras educativas para as crianças e jovens da 
comunidade do Bonfim. As gincanas envolveram diversos temas como meio ambiente e saúde.
O problema de evasão escolar foi escolhido pelos alunos participantes do projeto, como objetivo a ser trabalhado 
até o final do projeto. Neste sentido entramos em contato com a diretoria e orientação pedagógica do Colégio 
Estadual Tancredo Neves em almirante Tamandaré que atende grande parte dos jovens da comunidade do Bonfim. 
Deste contato e devido a alta evasão reportada, surgiu a idéia de incentivar através de aulas práticas, a permanência 
dos jovens na escola. O colégio conta com um espaço muito bom de laboratório que não era utilizado. Assim os 
alunos envolvidos no projeto organizaram diferentes práticas de laboratório para as diferentes séries baseadas nos 
conteúdos que estavam sendo ministrados aos jovens do Colégio nas disciplinas de ciências, química e física. 
Todas as turmas do período diurno puderam participar de uma aula prática.
A idéia é despertar o interesse pela ciência e promover ao final de 2019, um evento de exposição de pequenos 
projetos tutoriados pelos alunos do projeto com orientação dos professores da UFPR e do Colégio. As atividades 
devem continuar durante o próximo ano no Colégio e no bairro do Bonfim culminando na montagem e organização 
de uma feira de ciências para exposição dos projetos. Além disso, um material com a descrição de diferentes aulas 
práticas que possam auxiliar no aprendizado dos conteúdos ministrados, será preparado e disponibilizado aos 
professores do Colégio.
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GEGEO – GRUPO DE ESTUDOS EM GEOTECNIA
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Setor: SETOR DE TECNOLOGIA
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Programa Institucional: PROGRAMA DE EXTENSÃO
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O Grupo de Estudos em Geotecnia (GEGEO) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) foi criado no ano de 
2016 pela iniciativa de discentes e docentes do curso de Engenharia Civil com o intuito de divulgar a relevância da 
Engenharia Geotécnica durante o processo de formação profissional. O interesse pela a área em questão, porém, não 
se restringiu somente aos discentes de Engenharia Civil, uma vez que atualmente a composição do grupo também 
se baseia na participação de membros oriundos de cursos ligados à Geotecnia, como é o caso da Engenharia 
Ambiental e da Geologia. Ao longo dos seus 3 anos de existência, o GEGEO serviu como um catalisador de 
oportunidades para que alunos da graduação, da pós-graduação e professores adquirissem, desenvolvessem 
e consolidassem habilidades associadas à Geotecnia, de modo que o conhecimento obtido também fosse 
democratizado à sociedade, por meio de projetos, como o Geoprevenção, cujo objetivo consiste em implementar 
metodologias de ensino e conscientização cidadã sobre conceitos geotécnicos em escolas e comunidades carentes, 
possibilitando assim o desenvolvimento ético e acadêmico. Além de que atividades como a revitalização das 
margens do córrego viário, idealizado pelo Geoprojetos sociais, bem como a elaboração de materiais didáticos 
sobre tópicos da Engenharia Geotécnica, pelo Geostudy, são exemplos de sua atuação enquanto Grupo de Estudo. 
Tal prática torna-se assertiva pelo fato de propiciar aos alunos integrantes um maior aprofundamento dos aspectos 
que norteiam a área por meio de iniciações científicas, participações em congressos, parcerias com empresas 
juniores, competições, palestras, minicursos e visitas técnicas, efetivando a inclusão da tríade de ensino, pesquisa 
e extensão no grupo. Além disso, atividades, como as quatro últimas citadas, são disponibilizadas também à 
graduação, a fim de que o grupo exerça o papel de canal facilitador entre os demais alunos e os princípios que 
regem a Geotecnia. Mediante a isto, seu objetivo fundamenta-se em estimular os estudantes a expandir e aplicar 
conceitos que vão além da grade curricular na prática, como é o caso do Desafio de Taludes, o qual permite o 
contato com a técnica de terra armada através da confecção de protótipos. Em 2019, tornou-se um Programa de 
Extensão da UFPR, aprimorando ainda mais sua estrutura interna para envolver e prover oportunidades aos novos 
membros de diversos períodos dos três cursos de graduação supracitados.
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GEOPREVENÇÃO
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Setor: SETOR DE TECNOLOGIA
Área Temática: Educação
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O desconhecimento dos mecanismos naturais e antrópicos que desencadeiam fenômenos de movimentação de 
massa e inundações juntamente com o intenso processo de urbanização, facultam um aumento de ocupação de 
áreas de riscos e de preservação ambiental principalmente pelos grupos socioeconomicamente vulneráveis. Neste 
contexto, o Grupo de Estudos em Geotecnia da Universidade Federal do Paraná (GEGEO/UFPR) desenvolveu 
o GeoPrevenção, um Projeto de Extensão para conscientização de crianças e adultos residentes em áreas 
susceptíveis a desastres visando atenuar as consequências dos mesmos. O projeto tem como principal objetivo a 
realização de minicursos e palestras, elaboração de apostilas e cartilhas voltadas para sociedade com intuito de 
proporcionar o entendimento e manuseio de geossintéticos, percepção de ensaios e comportamento do solo. Para 
tanto, foram discutidos e pesquisados tópicos acerca da preservação do meio ambiente, cuidado com solo, causas 
e dinâmica de ocorrência dos movimentos de massa e das inundações e medidas mitigadoras. Para atingimento 
do objetivo proposto, elaborou-se uma cartilha infantil intitulada “Consciência Ambiental e Riscos Geotécnicos”, 
com definições de solo, encosta, ciclo hidrológico (infiltração), drenagem, erosão e assoreamento, além das 
práticas antrópicas que agravam essas problemáticas, acelerando acidentes iminentes ou atuando como agentes 
deflagradores. Utilizaram-se atividades de colorir, enigma, recortar e colar, caça-palavras, palavras cruzadas e 
enumeração de nomes e figuras para melhor fixação do conteúdo. A cartilha foi distribuída em duas Escolas 
Municipais que eram frequentadas por crianças residentes em área de risco e, em complementação à cartilha, 
desenvolveu-se atividades práticas, gincanas e maquetes que elucidaram os conceitos e estabeleceram uma 
interface ser humano, meio ambiente e riscos geotécnicos. Outra cartilha, abordando inundações urbanas está 
sendo finalizada. Visando um público adulto, a cartilha de inundações apresenta conceitos e medidas de drenagem 
que podem ser feitas pela população para atenuação das cheias. Em suma, a aplicação das cartilhas e de outras 
atividades permite aos participantes o entendimento das causas, consequências e medidas mitigadoras de desastres 
socioambientais, auxiliando na formação de uma sociedade consciente e bem informada.
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O LUX é um projeto de extensão do curso de engenharia elétrica da Universidade Federal do Paraná em parceria 
com a UFPR TV, que nasceu da exposição “Luz, ciência e emoção” realizada em 2017 no Museu Municipal 
de Artes (MuMA), onde foram apresentados mais de vinte experimentos de luzes. A exposição obteve elevada 
repercussão na mídia sendo visitada por mais de 8000 pessoas, em sua maioria crianças do ensino fundamental de 
Curitiba. Durante o evento surgiu a idéia de disponibilizar materiais de apoio, tornando possível a reprodução dos 
experimentos por professores e alunos. O objetivo do projeto é complementar e ampliar os resultados da exposição, 
destinando o material de apoio a docentes e crianças de quatro a dez anos. O procedimento adotado pelo projeto 
consiste em elaborar e validar os roteiros dos experimentos de luzes, que em seguida são filmados, editados e 
validados para depois serem disponibilizados junto com o material de apoio no site do projeto. Adicionalmente a 
equipe realizou cinco visitas a escolas públicas no segundo semestre de 2018, visando ampliar o espaço da ciência 
e despertar nas crianças do ensino fundamental a inspiração científica. O projeto também esteve presente na 16ª 
Feira de cursos e profissões da UFPR, visando despertar nos estudantes o interesse pela luz e seus fenômenos. Em 
abril de 2019, a equipe inovou se apresentando na abertura do episódio XI do Paiol Digital, evento mensal que 
busca conectar pessoas engajadas com empreendedorismo, inovação e tecnologia, abrangendo um novo público 
e ampliando a divulgação do projeto de extensão. Atualmente o grupo é composto por dois professores, seis 
discentes e parceiros, que em conjunto estão originando novos roteiros que serão gravados em junho de 2019 e 
disponibilizados junto com os materiais de apoio no canal do YouTube da UFPR TV e no site do projeto LUX. 
O projeto LUX integra ações de cultura, ciência, arte e tecnologia com o ensino e a pesquisa de forma inter e 
multidisciplinar de modo a impactar a formação dos estudantes e criar um cenário de interação entre a sociedade 
e a comunidade acadêmica.
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Setor: SETOR DE TECNOLOGIA
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Conforme informações da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2016, o Brasil ocupa a 4ª colocação no 
ranking de países com maior quantidade de mortes ocasionadas por acidentes de trânsito, o país segue longe da 
meta estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU), que prevê redução de 50% no número de vítimas 
em 10 anos, contados a partir de 2011. Segundo um levantamento feito pelo Observatório Nacional de Segurança 
Viária, em 2013 indica que jovens entre 18 e 25 anos compuseram mais de 28% das vítimas fatais. O estilo de 
vida ao qual os jovens estão geralmente associados e devido a isso estarem entre os mais atingidos, como dirigir 
alcoolizado e o excesso de velocidade. No entanto, dirigir e utilizar o celular para mandar mensagens instantâneas 
ou entrar em redes sociais começa a aparecer como um grande desencadeador de acidentes. Mesmo sendo uma 
infração do Código Brasileiro de Trânsito, é constatada pela a Abramet, Associação Brasileira de Medicina do 
Tráfego em 2017, como a terceira maior causa de fatalidade de trânsito no Brasil. Sabe-se também que o ato de 
dirigir e mandar ou ler mensagens de celular aumenta em 23 vezes o risco de se envolver em acidentes, muitos 
motoristas utilizam regularmente o telefone celular dentro de seus veículos. Frente a isso, esta pesquisa apresenta 
um estudo do perfil e comportamento humano, no caso estudantes do curso de Engenharia Civil da UFPR, uma vez 
que, os mesmos têm como disciplinas que citam e tratam dessas questões como: Engenharia de Trafego, Segurança 
Viária, Sistemas de Transporte e Infraestrutura Viária. Como a pesquisa ainda está em fase de andamento, não 
há informações conclusivas a respeito.Pretende-se levantar o comportamento do jovem ao volante com relação ao 
celular e possíveis sugestões para modificar este comportamento.
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GESTÃO, AVALIAÇÃO E TECNOLOGIA EM MEIO AM-
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Setor: SETOR DE TECNOLOGIA
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O GATMA atua na área de Ciências Ambientais, desenvolvendo atividades que valorizem a preservação da 
qualidade do meio ambiente urbano e industrial, em cumprimento das legislações vigentes, com a atuação efetiva 
de alunos de graduação de diversos cursos e instituições, participação de docentes e discentes do Programa de Pós 
Graduação em Meio Ambiente Urbano e Industrial (PPGMAUI, http://www.ppgmaui.ufpr.br/), que é uma parceria 
das instituições: Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade de Stuttgart (UNI STUTT) e SENAI/PR, 
além de membros externos de instituições parceiras do projeto e demais interessados. O projeto objetiva a difusão 
do conhecimento por meio da organização de eventos como congressos, simpósios, seminários, visitas técnicas 
e ciclos de debates na área ambiental, a promoção de cursos de extensão, e a publicação de artigos e materiais 
didáticos, com o objetivo de aproximar as comunidades social e acadêmica, disseminando conhecimentos. Em 
2019 destaca-se a Semana GATMA, que tratará sobre a valorização energética do Resíduo Sólido Urbano (RSU) 
gerado pelos domicílios da Região Metropolitana de Curitiba. Nesta oportunidade será abordada a tecnologia 
de coprocessamento por meio dos fornos da indústria de cimento. Será difundida a técnica, bem como quais as 
características que o resíduo deve possuir, vinculada às ações das Associações dos Catadores de RSU. Para o 
desenvolvimento desta ação serão realizadas visitas técnicas à Votorantim S.A. e Associação de Catadores, coleta 
de amostras de materiais a serem coprocessados e divulgação de material informativo por meio de banners, folder 
e encarte digital. A divulgação da tecnologia do coprocessamento auxiliará na conscientização da comunidade 
de que o resíduo sólido urbano, mesmo quando não tem as características necessárias para o reuso por meio da 
reciclagem, tem ainda valor como combustível sólido, minimizando o volume de materiais que iriam para aterros.
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O Projeto de extensão Engenharia - Água & Ação iniciou em 2016 com o intuito de trabalho em conjunto com 
comunidades, visando amenizar fenômenos como inundações e desmoronamentos em margens de rios, atuando 
nas causas e amenizando consequências dos mesmos, buscando viabilizar a relação transformadora em quesitos 
ambientais entre a Universidade e outros setores da sociedade. Atualmente o foco está em quatro atividades que 
definem as frentes de atuação, sendo elas: Monitoramento Participativo, Redescobrindo Rios, Educação Ambiental 
e Um Dia no Parque. O Monitoramento Participativo ocorre dentro dos campi Centro Politécnico e Botânico da 
UFPR. Trata-se da atuação do grupo em conjunto com alunos de mais de um curso e alguns pós-graduandos no 
Córrego do Aviário Municipal, obtendo dados de OD, temperatura, odor e turbidez da água. Além disso, há a 
multidisciplinaridade com outros grupos de extensão, como a ação conjunta com o GEGEO (Grupo de Estudos 
em Geotecnia) na solução de problemas de erosão nas margens do córrego. A atividade Redescobrindo Rios é uma 
caminhada com a participação de alunos de escolas de ensino fundamental, durante a qual são realizadas atividades 
interativas que incentivam a percepção do entorno do rio, da deposição inadequada de resíduos e da ligação do 
sistema de drenagem pluvial com os rios. Quanto a linha da educação ambiental, trata-se de um compilado de 
todas as práticas já realizadas em escolas, reunidas em uma cartilha educacional para ser fornecida a escolas a fim 
de possibilitar o trabalho independente, usando ideias de atividades lúdicas desenvolvidas pelo grupo. No entanto, 
por demanda, os membros do projeto seguem participando em alguns eventos, como ocorreu a participação nas 
atividades do grupo de escoteiro do Ar Brigadeiros Eppinghaus, executando em conjunto algumas atividades 
da cartilha. Quanto ao projeto Um dia no parque, este foi uma nova proposta para este ano em conjunto com a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Curitiba, é uma abordagem em parques, buscando atingir um público 
mais amplo. Além de mostrar como o grupo trabalha e quais atividades realiza, haverá o monitoramento e a 
exposição de conteúdos que aproximarão as pessoas com o cotidiano delas em relação aos sistemas de saneamento 
básico e a função dos lagos nos parques curitibanos. Tendo isso exposto, os participantes do projeto consideram que 
a aplicação dos conhecimentos adquiridos na Universidade, de forma que cause impactos positivos na sociedade, é 
parte fundamental da formação profissional e pessoal no âmbito acadêmico.
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O grupo PET Engenharia Química da Universidade Federal do Paraná, tem como missão difundir conhecimento 
à comunidade acadêmica e externa. Neste sentido, norteados pela importância da educação ambiental em 
nossa sociedade, foi criado em 2009 o Projeto Meio Ambiente (PMA), visando sensibilizar as crianças sobre a 
destinação do lixo produzido nos centros urbanos, por meio de práticas com características recreativas e lúdicas. 
Nas atividades oferecidas às crianças, estão inclusas gincanas, teatros, jogos, além de oficinas dos diferentes tipos 
de resíduos, como papel, plástico, metal, borracha, vidro e orgânico. O projeto consiste em quatro etapas, sendo a 
primeira delas o planejamento e desenvolvimento das atividades pelas/os PETianas/os e arrecadação de materiais 
necessários. A segunda é a inscrição de voluntárias/os da graduação, os quais são treinados pelas/os PETianas/
os. A seguinte é a aplicação para as crianças de escolas públicas, onde as/os PETianas/os e as/os voluntárias/
os se reúnem na instituição e coordenam as crianças em cada etapa, cuidando sempre para que o objetivo do 
projeto seja alcançado: a conscientização ambiental. Após a conclusão do projeto, é solicitado às/aos professoras/
es, bem como às/aos voluntárias/os da graduação, que respondam um feedback anônimo relativo à importância 
da atividade e à organização do grupo. À vista disso, já foram atingidas 665 crianças em 14 aplicações nos 
anos anteriores, além das/os 375 alunas/os da escola municipal Durival Britto e Silva que participaram no ano 
de 2019, aplicada em parceria com o grupo Gestão, Avaliação e Tecnologia em Meio Ambiente (GATMA). A 
contribuição das/os voluntárias/os e disposição das/os responsáveis da escola possibilitou o sucesso da atividade, 
tanto no sentido de aprendizagem quanto no de lazer, uma vez que acrescentou para as crianças e para as/os 
participantes a consciência sobre ambientalismo e o impacto da reciclagem. Dessa forma observa-se que o PMA 
cria oportunidade para dois tipos de comunidade: a acadêmica, que tem a possibilidade de participar de um projeto 
de extensão; e a local, que tem a chance de receber voluntárias/os e de se conscientizar com os temas trabalhados. 
Portanto, é uma atividade ampla e com um impacto considerável, conduzida de forma descontraída, porém com 
o objetivo principal de sensibilização das crianças. Dessa forma, consegue-se contribuir para que o legado da 
preservação do meio ambiente seja repassado às gerações futuras.
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Setor: SETOR DE TECNOLOGIA
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Este projeto pretende estudar e avaliar um dos aspectos da problemática ambiental, a poluição atmosférica, 
utilizando a modelagem de poluentes atmosféricos como ferramenta para dialogar sobre essa problemática com 
a sociedade. A equipe de execução do projeto será composta por estudantes de diferentes cursos e em diferentes 
níveis, além da integração com instituições públicas e/ou privadas e profissionais que tenham interesse pelo tema. 
A troca de conhecimento entre a academia e a sociedade visa o desenvolvimento de modelos de dispersão de 
poluentes onde os efeitos da vegetação sobre a dispersão e remoção de poluentes será analisada em áreas especificas 
para a cidade de Curitiba. O projeto tem como objetivo desenvolver modelos de dispersão de poluentes onde os 
efeitos da vegetação sobre a dispersão e remoção de poluentes serão analisados em áreas especificas para a cidade 
de Curitiba. Embora exista um bom volume de trabalhos na literatura, uma característica frequentemente presente 
nesses trabalhos é a sua especificidade em relação aos locais estudados. Levando estes pontos em consideração 
é relevante focalizar os aglomerados urbanos típicos do Brasil e em particular na cidade de Curitiba. Estes fatos 
indicam a necessidade de estudos específicos, permitindo a identificação de estratégias de ação para a mitigação 
da poluição atmosférica no contexto brasileiro. Contudo estes estudos não devem ficar no campo da academia 
e devem ser colocados em prática, por meio de políticas públicas, com o apoio da URBS. Este projeto projeto 
consiste de cinco etapas, a saber, etapa de ensino; etapa de ensino e pesquisa; etapa de pesquisa; etapa de pesquisa 
e extensão; e etapa de extensão. Como o projeto está na fase inicial (com início em maio de 2019) ainda se ecnotra 
na etapa de ensiano que consiste na realizada a revisão bibliográfica dos fenômenos envolvidos na modelagem de 
poluentes atmosféricos e das ferramentas computacionais (CFD, CFX, OpenFoam) necessárias para a simulação 
dos modelos de dispersão e será escolhida a mais adequada para a resolução dos modelos para avaliação da 
dispersão de poluentes atmosféricos. Os resultados ainda são incipientes porém as possibilidades de apresentar 
alternativas para a qualidade do ar da cidade de Curitiba é promissora. 
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Este projeto tem por objetivo atender a cooperativa Catamare que necessita agregar valor a sua atividade. O 
principal foco da Cooperativa é por meio da separação e comercialização do lixo seco gerar trabalho e renda 
para os cooperados. Visando o aumento da produtividade do trabalho Catamare e também a melhoria das 
condições de trabalho dos envolvidos, o Projeto Apreendendo a Empreender visa auxiliar a Cooperativa na 
resolução dos processos e também no desenvolvimento de produtos que possam agregar valor à atividade por eles 
comercializada. Por meio da capacitação dos alunos do curso de engenharia de produção da Universidade Federal 
do Paraná, e demais cursos, este projeto também visa promover por meio da vivência do empreendedorismo e 
gestão de empresas despertar o espírito empreendedor do nossos alunos. Por meio da Pesquisa ação os alunos 
tem a oportunidade de criar produtos e resolver os processos de fabricação a fim de gerar trabalho e renda para 
os envolvidos. Até o momento foi realizada uma análise do layout da Catamare a fim de identificar melhores 
disposições para os equipamentos e fluxo de resíduos dentro do ambiente produtivo da Cooperativa; foi realizado 
um Levantamento bibliográfico a respeito do uso de resíduos no desenvolvimento de produtos (foi realizada uma 
busca em periódicos científicos a respeito do uso do BOPP e do Plástico de baixa densidade visto que estes resíduos 
não são comercializados pela Catamare) e encontrou-se a possibilidade do uso em produtos para a construção 
civil; e também foram desenvolvidas argamassas com resíduos, por meio da experimentação em laboratório, com 
o objetivo de possibilitar o uso na construção de moradias popular. Salienta-se que o projeto tem ligação com a 
disciplina de Inovação e Empreendedorismo do curso de Engenharia de produção da UFPR onde os alunos da 
disciplina são motivados a criar negócios que contemplem o uso do lixo descartado pela Catamare visando a 
geração de trabalho e renda. Não se pretende levar o conhecimento pronto para a Catamare mas sim possibilitar a 
troca de experiências entre os envolvidos gerando um aprendizado mútuo.
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Devido ao sucesso do projeto acadêmico UFPR Baja, que existe no curso de Engenharia Mecânica há mais 
de vinte anos, e ao grande interesse dos alunos do curso em participar da competição de carros de Fórmula 
da SAE,vislumbrou-se a importância de se criar projeto de extensão que estabelecesse um meio de troca de 
conhecimento técnico entre os estudantes de Engenharia Mecânica e a comunidade. Sendo assim, com base no 
mesmo modelo do UFPR Baja na Comunidade, o projeto de extensão proposto, intitulado: UFPR Fórmula SAE, 
tornar-se-á um poderoso atrativo para que estudantes do ensino médio queiram cursar Engenharia na UFPR. Desta 
forma, a criação de mais um projeto dentro do curso de Engenharia Mecânica aumentará ainda mais a proximidade 
da instituição com a comunidade empresarial, uma vez que o projeto necessita de apoio técnico e de serviços para 
a seu desenvolvimento. Por outro lado, a comunidade empresarial sente grande necessidade de se aproximar da 
Universidade quer seja pela parceria em projetos técnicos, quer seja pelo interesse nos estudantes que se formam. 
Dentro deste contexto, o projeto UFPR Fórmula SAE compreenderá as seguintes ações que visam divulgar suas 
atividades na comunidade:
1-Apresentações em pelo menos duas escolas do ensino médio: A visita contempla a apresentação do Curso de 
Engenharia Mecânica da UFPR e do projeto acadêmico UFPR Fórmula SAE.
2-Participação na Feira de Cursos e Profissões da UFPR: Esta atividade já tem ocorrido nos últimos 2 anos e 
comprovadamente já é um sucesso. O veículo é exposto no stand da Engenharia Mecânica.
3-Participação em feiras da Mecânica (AUTOPAR, EXPOMAQ e TRACKING DAY).
4-Lançamento do protótipo: Esta atividade visa apresentar o protótipo para a comunidade interna e externa da 
Universidade. É um evento do qual participam o Magnífico Reitor o Diretor do Setor, Chefe, Coordenador e 
professores do Departamento de Mecânica e todos os parceiros da comunidade empresarial.
5-Visitas aos parceiros: Após a competição nacional, a equipe programa uma série de visitas aos parceiros, com 
a presença do veículo, para entregar uma lembrança como forma de agradecimento e também para confirmar a 
continuidade da parceria. Saliente-se a satisfação externada pelos parceiros por esta ação.
Durante a vigência do projeto, os estudantes que participarem da equipe programarão visitas anuais a pelo menos 
duas escolas do ensino médio, participação de eventos técnicos internos e externos à Universidade e de visitas às 
empresas que demonstrarem interesse em formar parcerias.
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Setor: SETOR DE TECNOLOGIA
Área Temática: Tecnologia
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
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O objetivo deste trabalho consiste em apresentar os resultados alcançados pelo Projeto Ciência para Todos. 
DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: A partir de uma plataforma de divulgação no conceito transmídia, ou seja, 
através de múltiplas plataformas de mídia, o projeto apresenta para a sociedade os resultados das atividades 
desenvolvidas pelos alunos de graduação. Nas publicações, os assuntos científicos são apresentados de forma 
simples e descontraída, trabalhando conceitos de difícil compreensão com naturalidade e fazendo correlações com 
o cotidiano. O alcance das publicações foram 196 mil visitantes únicos em 2017 e 217 mil em 2018. Além disso 
o projeto desenvolve e publica Recursos Educacionais Abertos no repositório da UFPR. VISITAS DE ESCOLAS: 
O projeto recebe alunos e professores de escolas públicas para uma visita ao Campus do Centro Politécnico da 
UFPR. Os visitantes têm a oportunidade de visitar e interagir com alunos e professores do Núcleo de Pesquisa 
e Desenvolvimento de Energia Autossustentável, conhecendo de perto as pesquisas nas áreas de biotecnologia, 
engenharia, meio ambiente e energia renovável. As apresentações, palestras e demonstrações realizadas pelos 
alunos de graduação do projeto atenderam 500 visitantes em 2017 e 400 visitantes em 2018. METODOLOGIA 
STARTUP EXPERIENCE: Todos os alunos de graduação participantes do projeto integram a Iniciativa Startup 
Experience, na qual os acadêmicos dos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, 
Engenharia Ambiental, Engenharia de Bioprocessos, Artes Visuais, Ciência da Computação e Química trabalham 
em um ambiente de coworking no desenvolvimento de soluções baseadas em dispositivos IoT para problemas 
relevantes da sociedade nas áreas de: engenharia biomédica, mobilidade urbana, poluição ambiental, ensino, 
tratamento de efluentes/emissões, Smart Cities e Agrobusiness. Os alunos são capacitados semanalmente através 
de treinamento em metodologias ágeis, KANBAN, 5W2H, PDCA, Ishikawa e gestão de projetos. A frequência 
de todos os membros do projeto é controlada pela utilização do Smart Schedule, dispositivo IoT criado pelos 
alunos. A efetividade do trabalho pode ser verificada pelas publicações de trabalhos: 6 artigos completos e 43 
resumos em anais de evento. Além disso, o projeto registra o desenvolvimento de 15 TCCs, 15 orientações de 
ICs e 105 orientações em extensão, supervisão ou orientação de estágio. Deste modo, através da sinergia das 
atividades desenvolvidas, o projeto promove o acesso ao conhecimento científico para o público interno e externo 
da universidade. 



317

Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão

11ª SIEPE, 27º EVINCI, 12º EINTI, 18º ENAF, 18º ENEC, 1º EDISPE

ANAIS 11ª SIEPE / 18º ENEC
ISBN 978-85-7335-359-4

APRENDENDO E ENSINANDO: DISCENTES NA ENGE-
NHARIA, DOCENTES NOS CURSOS TÉCNICOS
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Desde 2013, todos os anos, foi oferecido um Curso de Extensão sobre “Operações Unitárias”, direcionado 
especialmente para alunos de cursos técnicos. Devido à grande aceitação e ótima qualidade dessa atividade, 
foi criado o presente Projeto de Extensão, para ampliar e aprofundar essa iniciativa. O primeiro público alvo 
são os alunos da graduação em engenharia química e, assim que possível, deve haver a inclusão de alunos de 
outras engenharias, para atuarem como professores, despertando e incentivando o interesse dos futuros baracheis 
para área da docência. Neste primeiro semestre de atividades estão sendo feitas reuniões para a organização 
das atividades, revisão e melhoria da apostila (escrita pelos alunos membros), adição de novos exercícios, 
incentivo ao uso de vídeos e imagens, bem como orientações para a montagem das aulas. Além disso são feitos 
treinamentos didáticos, sempre com a supervisão dos professores orientadores e dos coordenadores do Projeto. 
Neste ano teremos a participação de 5 alunos da engenharia química, sendo que dois destes integrantes são novos, 
escolhidos através de um processo seletivo. O curso de Operações Unitárias será ministrado no segundo semestre 
de 2019, voltado principalmente para os alunos de Cursos Técnicos em Petróleo e Gás. Ele está formatado em 16 
semanas de atividades didáticas, nas quais, além dos conceitos teóricos, haverá muitas resoluções de exercícios, 
principalmente cálculos de balanço de massa e de energia em equipamentos industriais. Também estão previstas 
aulas especiais de revisão e, se possível, visitas aos laboratórios da UFPR. Este tempo de preparação no primeiro 
semestre é de fundamental importância para a qualidade e a profundidade do curso. Pela experiência e análise 
das avaliações dos anos anteriores, percebe-se que os alunos participantes se aproximam dos alunos membros 
com mais facilidade do que com os professores “tradicionais”, possibilitando uma rica troca de informações. 
Possivelmente isso é favorecido pela menor diferença de idade e até mesmo pelo uso de uma linguagem mais 
próxima. Além disso, esse Projeto facilita bastante o desenvolvimento da chamada pré-engenharia, o que tem sido 
observado pelo maior número de egressos de cursos técnicos que, atualmente, são alunos de Engenharia da UFPR. 
Inclusive dois alunos membros atuais foram alunos desse curso quando eram discentes do Curso Técnico, o que 
evidencia e potencializa ainda mais a importância desse Projeto.
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ESCOLA PILOTO DE ENGENHARIA QUÍMICA DA UFPR 2
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Aqueles que estão envolvidos com o ensino sabem que o contínuo e rápido avanço do conhecimento não costuma 
ser acompanhado pela atualização desejada do currículo acadêmico. Portanto, é fundamental fomentar atividades 
que auxiliem o futuro profissional a atualizar-se com as ferramentas utilizadas pelo mercado de trabalho. Assim 
surgiu a Escola Piloto de Engenharia Química da UFPR (EPEQ): um Projeto de Extensão composta por um grupo 
de aproximadamente 15 alunos de graduação de engenharia química da UFPR e dois professores. A maioria das 
atividades são desenvolvidas pelos próprios alunos e consistem em estudar, produzir materiais didáticos e ministrar 
Cursos de Extensão sobre temas ainda não incorporados ao currículo da graduação. Assim, a Escola Piloto 
complementa, atualiza e aperfeiçoa a formação de todos os envolvidos direta ou indiretamente com ela. A escolha 
dos temas é realizada de forma bastante crítica, possibilitando a pesquisa e o estudo de assuntos atuais. Para isso, 
normalmente é feito um trabalho em conjunto com algum profissional com experiência no tema de estudo. Desde 
a sua formação houve a participação de aproximadamente 90 membros da EPEQ; foram estudados 12 temas; 22 
Cursos de Extensão foram ofertados (mais de 900 participantes); 12 apostilas foram elaboradas (cerca de 1300 
páginas de produção técnica). Os membros da EPEQ também ministraram cursos em Congressos Estudantis 
e em outras instituições de ensino. Essas atividades permitem aos membros da EPEQ o desenvolvimento de 
iniciativa, comunicação, trabalho em equipe, sistematização dos conhecimentos e desenvolvimento pessoal, que 
é que o principal “produto” da Escola Piloto. Essa plena integração do ensino, pesquisa e extensão, complementa 
a formação dos alunos e aproxima a Universidade da sociedade, confirmando e consolidando a mão dupla da 
Extensão e permitindo a troca de saberes entre a Universidade e os demais segmentos da sociedade. Dessa forma, 
ao mesmo tempo que aperfeiçoa a formação acadêmica dos alunos, as atividades da EPEQ atendem as necessidades 
da sociedade, transformando-a, capacitando-a e tornando-a mais apta às transformações que redundam no seu 
próprio benefício. Vale destacar que a UFPR foi a pioneira nessa atividade e hoje já existem Escolas Piloto 
similares em estados como RS, CE, SP, MG, PR e RN; para acentuar a troca de experiências, em julho de 2019 
será realizado o 2º Encontro Nacional das Escolas Piloto. Esse crescimento espantoso evidencia o mérito da 
metodologia empregada e estimula o seu fortalecimento qualitativo e quantitativo.
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EQUIPE YAPIRA DE ROBÓTICA UFPR
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As atividades desenvolvidas pelos membros do projeto proporcionaram a interação da sociedade com a universidade 
através da robótica e da tecnologia, incentivando o interesse e o aprendizado de alunos das escolas de Curitiba e 
região metropolitana nessa área. Durante os trabalhos nas escolas, o grupo realizou intervenções, com explanações 
teóricas, apresentações de vídeos e atividades lúdicas envolvendo os conceitos mecânicos e elétricos da robótica. 
Foram também organizadas visitas ao espaço físico da UFPR e aos locais de trabalho do projeto visando a divulgar 
o ensino público, gratuito e de qualidade da Universidade. As ações desenvolvidas foram divulgadas nas redes 
sociais tornando o projeto acessível ao seu público-alvo, propiciando aos professores e estudantes participantes 
a oportunidade de ter contato com situações que, em geral, divergem daquelas vivenciadas no seu âmbito 
acadêmico. O projeto procurou sempre fomentar a prática da engenharia e o trabalho em grupos interdisciplinares 
de forma a ambientar os participantes na elaboração, execução e finalização de elementos robóticos, inclusive 
para competições, objetivando, em caráter geral, uma iteração com as comunidades interna e externa da UFPR, a 
inclusão social e a construção do conhecimento. As atividades foram classificadas principalmente em três grupos. 
Atividades nas escolas onde foram realizadas atividades lúdicas e cursos: Escola Municipal Herley Mehl (Clube 
Olimpo) e Colégio Estadual de Educação Profissional de Curitiba (CEEP). Atividades de eventos onde os membros 
auxiliaram a realização dos eventos e/ou divulgaram as atividades do projeto em estandes: Semana de Atualização 
em Engenharia Elétrica (SEATEL) - UFPR 2018; Feira de Cursos e Profissões - UFPR 2018; Semana Acadêmica 
de Engenharia Mecânica (SAEM) - UFPR 2018; Geek City 2018 – PUCPR; Semana Acadêmica de Expressão 
Gráfica - UFPR 2018; e Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE) - UFPR 2018. Atividades de 
competições de robótica onde os membros desenvolveram protótipos para participarem de eventos de robótica: 
Winter Challenge em julho em São Caetano do Sul-SP; IronCup em março em Santa Rita do Sapucaí, Minas 
Gerais; Salão de Robótica, que ocorre em agosto/setembro, em Curitiba-PR; e Festival de Robótica de Joinville 
(FRJ) em novembro em Joinville-SC.
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O projeto UFPR Carro Elétrico propiciou aos alunos de diversos cursos da UFPR uma grande oportunidade de 
terem um profundo contato com a parte de projeto e implementação prática dos diversos equipamentos e peças 
necessários para a produção de um veículo elétrico. Essa experiência prática certamente contribuiu de forma 
significativa na formação desses alunos.
Um dos objetivos dessa extensão é o desenvolvimento de um carro elétrico tipo Fórmula, o que exigiu a interação 
dos alunos de diversos cursos e uma gestão de projeto bem elaborada para alcançar esse fim. A interdisciplinaridade 
é inerente ao projeto, visto que a montagem do veículo exige muito diálogo da parte elétrica com a mecânica, sem 
comprometer o designer e dentro dos custos do financeiro e seguindo o prazo definido pela administração. O 
crescimento dos integrantes do projeto na capacidade de trabalhar em equipe é significativo e notório.
Os alunos, quando se integram ao projeto, ficam aproximadamente quatro meses sendo treinados no modelo 
de gestão que adotamos, em boas técnicas de projeto, nos softwares que são utilizados e nos muitos aspectos 
envolvidos no desenvolvimento do carro elétrico. Em um segundo momento, os alunos passam a fazer parte 
de uma das frentes de desenvolvimento do veículo. Esses alunos tiveram oportunidades especiais de realizar 
treinamentos, tais como: através da Coordenação do Projeto AWARE (Applied Network on Automotive Research 
and Education), financiado pelo DAAD (Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico), foram abertas duas bolsas 
de estudo para os integrantes do projeto participar do VI eMobility Forum, que ocorreu no período de 11 a 15 de 
junho de 2018 na Technische Hochschule Ingolstadt, Alemanha. Como parte do patrocínio da WEG ofertou-se um 
treinamento de programação de inversores de frequência na própria indústria em Jaraguá do Sul – SC.
Para estimular o interesse dos estudantes de ensino médio na área de veículos elétricos são realizadas apresentações 
do projeto em colégios da rede pública de ensino, que consistem em palestras básicas sobre esse tipo de veículo e 
apresentação do carro elétrico que estava sendo desenvolvido.



321

Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão

11ª SIEPE, 27º EVINCI, 12º EINTI, 18º ENAF, 18º ENEC, 1º EDISPE

ANAIS 11ª SIEPE / 18º ENEC
ISBN 978-85-7335-359-4

GEOPROJETOS SOCIAIS

20197937
Autor(es): Arilson Reis Dos Santos, Carla Vieira Pontes, Cleyton Stresser Da Silva, Felipe Martins Justus, Iza-
dora Piske Guardiano, Sheila Simoni Balen
Orientador(es): Elvidio Gavassoni Neto, Vitor Pereira Faro
Setor: SETOR DE TECNOLOGIA
Área Temática: Tecnologia
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Engenharia Natural; Geotecnia; Meio Ambiente

O GeoProjetos Sociais é um projeto do Grupo de Estudos em Geotecnia da Universidade Federal do Paraná 
que tem como objetivo a integração de alunos da graduação e da pós-graduação com professores, entidades não 
governamentais, instituições públicas e comunidades para a prestação de serviços sociais gratuitos e orientações 
técnicas sobre Engenharia Geotécnica em comunidades socialmente menos favorecidas. Almeja-se reduzir efeitos 
e a ocorrência de problemáticas como erosões, deslizamentos de terra e alagamentos nestes locais ao se aplicar 
conhecimentos teóricos adquiridos nas disciplinas dos cursos de Engenharia Civil, Geologia e Botânica em 
soluções low coast. Em 2019, dois locais de atuação estão previstos: a comunidade Vila Nova e o Rio Aviário. 
Em Vila Nova (Colombo/PR), ocorrem, com severa intensidade, as três problemáticas ambientais e geotécnicas 
citadas, além de problemas urbanísticos como a inexistência de esgotamento sanitário. Pretende-se confeccionar 
um mapa de susceptibilidade a deslizamentos de terra e um de inundações urbanas do local a fim de alertar e 
auxiliar moradores e órgãos públicos responsáveis na tomada de decisão para redução de riscos de desastres 
ambientais nas áreas mais críticas da comunidade. Para tanto, prevê-se estudos de campo sobre a topografia, 
geologia e indícios de movimentos de massa do local, ensaios geotécnicos de campo e laboratório, estudos e 
instrumentação meteorológica, além de geoprocessamentos e estudos de estabilidade e cota de inundação. O 
outro local de atuação é um trecho do corrégo Aviário, situado no campus Botânico da UFPR, onde ocorrem 
intensos processos erosivos e indícios de movimentação de massa. Tem-se como ideia central o desenvolvimento 
e a aplicação de projetos de contenções em Engenharia Natural (citam-se paredes krainer e paliçadas) para evitar 
a intensificação dos danos já existentes e a ocorrência de similares (reduzir o carreamento de solo e assoreamento 
do rio e as patologias estruturais presentes nas edificações próximas devido à instabilidade do talude fluvial). 
A metodologia de aquisição e tratamento de dados do solo e do rio se assemelha a apresentada para Vila Nova. 
Ressalta-se que a técnica de Engenharia Natural proporciona pouca intervenção antrópica na paisagem local, 
uma vez que se utilizam apenas materiais advindos da natureza em sua execução (rocha, solo, madeira e plantas). 
Espera-se com estas propostas proporcionar a tríade educacional – estudo, pesquisa e extensão – aos alunos e 
professores envolvidos e tentar solucionar problemas relacionados à Geotecnia na sociedade.
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Como estudante de Engenharia de Produção, posso dizer que o projeto de extensão “O Desenvolvimento de 
Habilidades Matemáticas Através da Preparação e Participação de Jovens Aprendizes na OBMEP” contribuirá 
para minha formação, pois uma das áreas de atuação desse profissional se dá através do relacionamento e convívio 
com profissionais de diversas áreas. No projeto trabalharemos com crianças, o que irá desenvolver minha fala e 
aprimorar as formas de ensinar e informar as pessoas tanto no projeto quanto no futuro, possivelmente dentro 
das empresas. Também lecionaremos conteúdos que buscarão aprimorar o raciocínio lógico de crianças dos anos 
iniciais do Ensino Fundamental. Para isso, procurar-se-á desenvolver atividades variadas, tais como jogos de 
raciocínio lógico, como o sudoku, aulas interativas e dialógicas e resoluções de exercícios de provas da OBMEP 
acessíveis ao nível de formação das crianças. Esses exercícios terão graus de dificuldades que irão aumentando 
conforme o andamento do projeto e a resposta dos alunos. Sabemos que o projeto é um desafio diante da situação 
que a matemática se encontra no país. Um dos objetivos finais é, paulatinamente, aumentar o índice de notas em 
provas como a OBMEP, o que resultará em mais aprovações e premiações na competição e elevará o nível do 
raciocínio lógico das crianças na região da UFPR - Campus Avançado de Jandaia do Sul. Além disso, temos por 
objetivo amenizar as dificuldades no aprendizado dos estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental, Ensino 
Médio e até mesmo nos cursos de graduação, conforme participação dos estudantes no projeto ao longo dos 
anos. Atualmente, observa-se nas Universidades um alto índice de reprovação e grande dificuldade por parte dos 
estudantes em matérias de cálculo, física, química e matérias em geral que tem por base a matemática e o raciocínio 
lógico e esse índice está diretamente relacionado à ausência de uma matemática básica sólida. Sabemos que o 
futuro do país está nas mãos das crianças e por conta disso precisamos prepará-las para enfrentar as constantes 
revoluções industriais e necessidades do mercado de trabalho que procuram a cada dia mais resultados, ou seja, 
pessoas que possuem alto raciocínio lógico para solucionar os problemas atuais e os que surgirão.
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PROJETO SOLO NA ESCOLA/UFPR JANDAIA

20197009
Autor(es): Amanda Rafaela De Arruda, Andre Luiz Justi, Angelica Maria Da Rocha, Douglas Nascimento Silva, 
Renata Bachin Mazzini Guedes, Renata Silvano Pereira
Orientador(es): Osvaldo Guedes Filho
Setor: SETOR JANDAIA DO SUL (CAMPUS)
Área Temática: Educação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Ensino De Solos; Exposição Didática; Ferramenta Didática

O projeto de extensão tem como objetivo principal difundir com eficiência os conhecimentos sobre solos junto 
aos alunos dos diferentes níveis educacionais. A ideia é promover a popularização da ciência do solo para que 
todos tenham consciência da importância desse recurso natural para a produção de alimentos e equilíbrio dos 
ecossistemas, uma vez que apenas os profissionais das ciências agrárias estudam sobre solos mais profundamente. 
Foram realizadas as seguintes atividades no período: desenvolvimento de experimentos didáticos para compor 
a exposição didática sobre solos; treinamento dos alunos voluntários para atuar na recepção do público-alvo; 
recebimento de visitas guiadas durante o evento III Vale da Ciência; recebimento de visitas guiadas durante o 
evento IV Semana do Meio Ambiente; participação da VI Reunião Paranaense de Ciência do Solo. A Exposição 
didática sobre solos já conta com dezenas de experimentos didáticos que abrangem os mais diversos assuntos sobre 
solos: coleção de rochas, coleção de minerais, camadas da Terra, formação do solo, perfil do solo, erosão hídrica, 
impacto da gota da chuva, formas de erosão, terraceamento, solo como um filtro, infiltração de água no solo, 
densidade do solo, porosidade do solo, ar do solo, magnetismo do solo, cores do solo, tinta de solo, vulcão. Todos 
os experimentos didáticos foram construídos pelos alunos de graduação voluntários do projeto sob a supervisão do 
coordenador do projeto. O treinamento dos alunos voluntários e bolsistas consistiu em explanar tecnicamente sobre 
cada experimento como forma de balizar a fala dos voluntários quando do recebimento de visitas guiadas. Além 
disso, foi discutido a abordagem e a linguagem a ser utilizada conforme a idade dos escolares atendidos. O projeto 
ofereceu visitas guiadas dentro do III Vale da Ciência e IV Semana do Meio Ambiente (eventos institucionais 
que ocorre anualmente no Campus). Foram recebidos escolares dos mais variados níveis educacionais e de 
várias cidades do Vale do Ivaí. Todas as visitas foram guiadas pelos voluntários que acompanharam os grupos 
de estudantes por uma hora aproximadamente, passando por todos os experimentos didáticos do projeto. Os 
voluntários e bolsistas desenvolveram dois experimentos didáticos inéditos que foram apresentados na forma de 
trabalho técnico na VI Reunião Paranaense de Ciência do Solo realizada em Ponta Grossa/PR.
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CAFÉ COM ASTRONOMIA

20197693
Autor(es): Andre Luis Czekalski Silva, Andressa Maranguelle Sergio, Beatriz Santos Rocha, Giovanna Montei-
ro Da Silva, Gustavo Toshiyuki Shimada, Keny Tonin Teixeira, Leonardo Garcia Flores, Luana Carolina Bos-
muler Zuge, Luciano De Mello Boter, Rodrigo Clemente Thom De Souza, Stefani Samara Ferreira Viana, Sueny 
Grangeiro Da Silva, Vanusa Da Silva Sabino, Vinicius Lisboa De Andrade
Orientador(es): Alexandre Prusch Zuge
Setor: SETOR JANDAIA DO SUL (CAMPUS)
Área Temática: Educação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Difusão Por Internet; Divulgação Científica; Modelos Didáticos

A Astronomia é uma das ciências mais antigas e também de maior encanto no imaginário popular, mas sobre a qual 
a população em geral demonstra pouco conhecimento. Assim, o Projeto de Extensão “Café com Astronomia” tem 
o objetivo de estimular o interesse e contribuir com a educação popular sobre a Astronomia. O projeto tem como 
proposta a realização de ações de divulgação científica, como palestras, observações do céu, reuniões de estudos, 
produção e divulgação de material, atingindo a comunidade de Jandaia do Sul e região, além de um público mais 
amplo através da Internet. O projeto está organizado em três grupos de trabalho: Divulgação, Divulgação por 
Internet e Observação. O grupo de Divulgação atua no planejamento, desenvolvimento e apresentação ao público 
de artefatos lúdicos relacionados à Astronomia. Este grupo desenvolveu artefatos que envolvem os sentidos 
da visão, olfato, tato e audição. Para visão, foram criados modelos do solo da Lua, de Marte, de Vênus e de 
Mercúrio. Em relação ao olfato, foram preparadas misturas que simulam o cheiro do espaço e da Lua. Modelos 
táteis foram criados do solo da Lua, de Vênus, de Mercúrio, de Marte e de Titã. No segundo semestre de 2018, 
as escolas municipais da cidade de Jandaia do Sul foram visitadas pelo projeto e os modelos foram utilizados em 
apresentações sobre o Sistema Solar, envolvendo 178 estudantes. Estes modelos também foi apresentados em 
estande no evento Vale da Ciência, por onde passaram 1300 pessoas de seis municípios diferentes. O grupo de 
Divulgação por Internet desenvolveu infográficos para publicação em rede social que também podem ser impressos 
para distribuição nas escolas. O grupo de Observação realizou algumas atividades, sendo de particular destaque as 
observações da Lua, de Júpiter e seus satélites. Os participantes do projeto também apresentaram seminários sobre 
assuntos variados, como a corrida espacial, nebulosas e buracos negros. Após três anos de existência, é possível 
avaliar que o projeto Café com Astronomia está cumprindo seu objetivo de forma bem sucedida. Em cada atividade 
com o público é possível observar a curiosidade e o desejo de aprender das pessoas. Vale destacar que os materiais 
desenvolvidos pelos integrantes do projetos se mostraram de grande valia no processo de ensino e aprendizagem 
da Astronomia.
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A UTILIZAÇÃO DE JOGOS E MATERIAIS DIDÁTICO MA-
NIPULÁVEIS PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA

20197705
Autor(es): Camila Bonini Araújo Cassoli, Gabriel Meloca Milani, Gabrielly Giovana Pereira Senes, Juliana 
Caroline Bonini Romagnoli, Maria Gabrieli Rosa Jofre, Nicolas Arthur Formaggi De Souza, Thayná Felix Dos 
Santos, Úrsula Rayelle Assis Marques
Orientador(es): Barbara Candido Braz, Jair Da Silva, Janete De Paula Ferrareze Silva, Juliana Verga Shira-
bayashi, Simao Nicolau Stelmastchuk
Setor: SETOR JANDAIA DO SUL (CAMPUS)
Área Temática: Educação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Ensino De Matemática; Jogos Matemáticos; Materiais Didático Manipuláveis

Historicamente a disciplina de Matemática é legitimada como de difícil compreensão para estudantes dos diferentes 
níveis de ensino. Uma das causas para essa imagem assumida pode ser o grau de abstração da ciência Matemática, 
o que a difere de outras ciências. Ao mesmo tempo, ainda que a abstração seja uma das suas características, não é 
necessário e tampouco indicado que o Ensino de Matemática seja pautado somente na abstração, principalmente no 
Ensino Fundamental. Nesse sentido, um dos objetivos do projeto de extensão “CoP-PeMat: formação de professores 
que ensinam Matemática” consiste em investigar e construir materiais didáticos para fundamentar práticas em sala 
de aula. Tais práticas proporcionam aos alunos a exploração de conceitos matemáticos por meio de materiais 
que ultrapassam o escopo dos registros escritos com lápis e papel. Em outras palavras, mesmo que consideremos 
fundamentais os registros matemáticos descritos nos cadernos, temos estudado e utilizado materiais didáticos que 
permitam ao aluno a manipulação e exploração dos mesmos para o desenvolvimento do pensamento matemático 
e sua sistematização. Entre os materiais didáticos, os Materiais Didático Manipuláveis (doravante MDM) e os 
Jogos Matemáticos podem ser uma boa alternativa para compreender determinados conceitos e procedimentos 
matemáticos, o que favorece o processo de aprendizagem. Sobre essa perspectiva, esse projeto extensionista tem 
elaborado, entre suas atividades, roteiros de atividades que embasam o uso dos MDM. Por exemplo: como o 
jogo “corrida das frações” pode ser utilizado para ensinar operações com frações; como o MDM algeplan pode 
ser usado para ensinar equação de segundo grau, entre outros materiais. Embasados nas considerações prévias, 
a nossa proposta consiste em apresentar em uma feira à comunidade interna e externa da UFPR tais materiais 
para que os professores e os alunos da Educação Básica possam potencializar seu conhecimento e até mesmo 
inovar suas aulas. Em suma, nos propomos a criar espaços de interação com os MDM e Jogos Matemáticos, os 
quais já trabalhamos em vários ambientes escolares, desde o Ensino Fundamental até o Superior, onde nesses 
espaços a experimentação possa impactar o aluno por meio de um olhar diferente à aprendizagem da Matemática 
e sensibilizar o Professor de Educação Básica para o uso de métodos alternativos ao Ensino de Matemática. 
Por fim, ressaltamos que já possuímos retornos, registros escrito, sobre o favorecimento dos MDM e Jogos na 
aprendizagem, isso se deve a interação e atratividades que tais materiais proporcionam às aulas.
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POR DENTRO DO COMPUTADOR: UMA EXPERIÊNCIA DE 
POPULARIZAÇÃO DA ARQUITETURA DE COMPUTADO-
RES, FASE II.

20197804
Autor(es): Andressa Ramos Monteiro Dias, Andrew Felipe Da Silva Lemes, Anne Gabrielle Kessa Piai, Bernar-
do Bez Batti Mendes, Bernardo De Souza Mattoso, Claudia Mendes Goncalves, Dacio Fernando Machado Fran-
cisco, Daiane Cristina Mendes Goncalves, Daniele Da Silva Campagnola, Danieli Cruz Silva, Fernanda Mota 
De Souza, Gabriel Jaime Alves, Gabriel Jose Gregorio Alves, Luiz Fernando Da Rosa, Moisés Borsato Coutinho 
Kobata, Nathan Mello De Andrade, Rafael Henrique Rossato, Valdir Arenhart Junior, Yasmin De Almeida
Orientador(es): Alexandre Prusch Zuge, Andre Luiz Gazoli De Oliveira, Carlos Henrique Wachholz De Souza, 
Carlos Roberto Beleti Junior, Daniel Angelo Longhi, Jose Eduardo Padilha De Sousa, Marcelo Jose Da Silva, 
Marcelo Valerio, Rafael Germano Dal Molin Filho, Robertino Mendes Santiago Junior
Setor: SETOR JANDAIA DO SUL (CAMPUS)
Área Temática: Educação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Arquitetura De Computadores; Diorama; Materiais Didático-Pedagógicos

Proporcionar o contato de conceitos tecnológicos, plataformas e recursos digitais a pessoas sem interesse técnico 
pela Computação tem sido um desafio enfrentado pelos participantes do projeto de extensão “Por dentro do 
computador: uma experiência de popularização da arquitetura de computadores, fase II”. O projeto tem promovido 
a educação e a popularização da Computação por meio de diversos materiais e ações didático-pedagógicas: 
vídeos, animações digitais, histórias em quadrinhos, jogos de tabuleiro, quizzes, bonecos didáticos, apostilas e 
dioramas (representação de um computador construído em escala aumentada em 15 vezes) são desenvolvidos e se 
materializam em oficinas, cursos, aulas e intervenções artísticas/culturais. Valorizando a exploração de ambientes 
não formais de educação, as ações alcançam desde crianças em idade escolar até grupos de idosos. Em andamento, 
durante 2019, a equipe do projeto vem produzindo novos dioramas para núcleos regionais de ensino de Maringá e 
de Apucarana, visando ampliar a atuação do projeto para mais de três dezenas de municípios; cursos de robótica 
educacional para crianças com altas habilidades; curso de utilização de tecnologias para idosos da associação 
Florart Vida; produção de vídeos e animações sobre conceitos tecnológicos, disponibilizados nas redes sociais do 
projeto; produção de um catálogo de histórias em quadrinho sobre hardware e Arquitetura de Computadores para 
crianças e adolescentes; jogos digitais e não digitais sobre conceitos relacionados a conceitos computacionais; e o 
desenvolvimento de projetos com Arduino e internet das coisas. Atualmente, o projeto conta com 21 estudantes, 
dos cinco curso de graduação da UFPR, Campus Jandaia do Sul, estabelecendo vínculos interdisciplinaridade de 
formação e desenvolvimento profissional para os estudantes. O impacto para a comunidade tem sido positivo, com 
relatos de pais, educadores e gestores das instituições em que o projeto tem realizado as ações. Além disso, as 
entidades parceiras têm participado do planejamento estratégico e da execução de várias ações, estabelecendo um 
forte caráter dialógico ao projeto. Nota-se, por fim, que os estudantes participantes têm repercutido sua experiência 
extensionista no ensino, com avanço nas disciplinas e temáticas relacionadas ao projeto, e com o interesse pelo 
desenvolvimento de trabalhos de conclusão de cursos nas áreas relacionadas; e também no âmbito da pesquisa, 
vivenciando a submissão de artigos e a participação em eventos acadêmicos.
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EXATAMENTE - AÇÕES EDUCATIVAS E FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES EM CIÊNCIAS EXATAS

20197811
Autor(es): Ana Claudia Nogueira Mulati, Ana Paula Pereira De Oliveira Mozer, Daiara Calvo Blasques, Jéssica 
Detoni Meloqueiro, Lucas Muller Ribeiro Viana
Orientador(es): Douglas Soares De Oliveira, Eduardo Cesar Meurer, Marcelo Valerio, Valquiria De Moraes 
Silva, William Junior Do Nascimento
Setor: SETOR JANDAIA DO SUL (CAMPUS)
Área Temática: Educação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Divulgação E Popularização Científica; Formação Inicial Docente; Relações Universidade-Es-
cola

O projeto extensionista intitulado “ExataMente: Ações Educativas e Formação de Professores em Ciências 
Exatas”, promove e subsidia diálogos formativos e parcerias de trabalho didático entre os/as professores/as da 
rede pública de ensino e os estudantes de licenciatura em Ciências Exatas do Campus Avançado da UFPR em 
Jandaia do Sul. A estruturação desse coletivo pedagógico objetiva estudar, planejar, criar e desenvolver atividades 
educativas em Física, Química e Matemática, que possam contribuir com o interesse, a motivação e o desempenho 
dos alunos nessas áreas. Entre as atividades desenvolvidas pelo projeto, destacamos a divulgação e popularização 
científica por meio de atividades práticas experimentais e jogos didáticos, que, de forma instigante e lúdica, 
contribuem com a alfabetização científica nas escolas públicas da região do Vale do Ivaí. Recentemente, durante o 
primeiro semestre de 2019, os/as licenciandos/as do projeto têm se dedicado ao estudo e à produção de atividades 
que comporão um apresentação artística itinerante, com as quais visitarão as escolas parceiras durante o semestre 
seguinte. Em Física, já estão prontas a “Plataforma Giratória”, o “Fogo Girante” e o “Gerador de Van de Graaff”; 
em Química, a “Pasta de Dente de Elefante”, a “Serpente do Faraó” e o “Sangue do Diabo”; e em Matemática, 
o “Chocolate Infinito” e a “Demonstração do Teorema de Pitágoras”. As ações desenvolvidas até o momento 
buscam oportunizar aos licenciandos o contato prévio com o ambiente escolar, fortalecendo a articulação entre 
saberes teóricos, pedagógicos e experienciais. Além do trabalho “artesanal” de desenvolvimento dos materiais 
e aparatos, a diversidade e a interdisciplinaridade das ações educativas propostas têm definido um importante 
elemento formativo para os estudantes do projeto.
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PRÁTICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS

20196989
Autor(es): Carlos Roberto Beleti Junior, Daniel Pereira De Barros Dias Naves, Gabriel Oberdan Boychiko, 
Renata Bachin Mazzini Guedes
Orientador(es): Osvaldo Guedes Filho, Raimundo Alberto Tostes
Setor: SETOR JANDAIA DO SUL (CAMPUS)
Área Temática: Meio Ambiente
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Educação Ambiental; Reciclagem; Sustentabilidade

O projeto de extensão Práticas Ambientais Sustentáveis (PAS) busca através de ações práticas levar a conscientização 
ambiental para os escolares, a comunidade acadêmica da UFPR e toda a comunidade do município de Jandaia 
do Sul e região. As questões ambientais têm se tornado cada vez mais emergentes, no entanto, por mais que 
a abordagem tenha aumentado na mídia, observa-se no dia-a-dia uma série de problemas decorrentes da falta 
de consciência ambiental, comodismo e ausência de políticas públicas, o que tem resultado em danos ao meio 
ambiente. Dessa forma, o PAS objetiva abordar a problemática ambiental e trazer a consciência ambiental à tona de 
uma maneira mais prática “mão na massa”, para que a população comece a se familiarizar e praticar essas ações de 
maneira natural e incorporada no seu dia-a-dia. Ao longo do terceiro ano de existência do projeto foram realizadas 
as seguintes atividades: 1) Conscientização sobre o uso de canecas plásticas duráveis no restaurante universitário; 
2) Ação no dia mundial da água; 3) III Semana do Meio Ambiente; 4) Limpeza na Nascente do Rio Cambará 
em Jandaia do Sul; 4) Produção de sabão a partir do óleo usado coletado; 5) Papa-pilhas no Campus; 6) Coletor 
de óleo usado no Campus, e 7) III Coleta de lixo eletrônico. Em relação a esta última ação foram realizadas três 
edições (2016-2018) com a adesão significativa da população. A ação da coleta de lixo eletrônico está consolidada 
como um evento anual regular na cidade, com repercussões ambientais positivas e sociais, uma vez que todo o 
material recolhido é destinada a uma associação de catadores. Para os estudantes participantes do projeto há uma 
clara percepção que os processos produtivos precisam prever seus resíduos subsequentes, o que tem proporcionado 
discussões e análises críticas substantivas sobre a sua práxis como futuros profissionais. Sobretudo na defesa de 
uma modelo industrialista-produtivista menos economicista e consumista e mais sustentável e ecorresponsável.



330

Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão

11ª SIEPE, 27º EVINCI, 12º EINTI, 18º ENAF, 18º ENEC, 1º EDISPE

ANAIS 11ª SIEPE / 18º ENEC 

ISBN 978-85-7335-359-4

MAIS MERENDA E MENOS DESPERDÍCIO
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Autor(es): Adrieli Pereira De Souza, Ana Claudia Duarte Iszczuk, Ana Leticia Avanci Lugli, Caio Augusto 
Fabiano, Eduarda Aparecida Siqueira De Paula, Isabela Carolina Ferreira Da Silva, Isadora De Oliveira Ramos, 
Jonathan Vinicius Kaizer, Kelly Cristina Gomes Silva, Leonardo Mazur Lopes De Camargo, Luis Otavio Gonza-
ga Costa Santos, Nicoly Lorrana Schermer
Orientador(es): Andre Luiz Gazoli De Oliveira, Bruno Luis Honigmann Cereser, Jair Da Silva, Landir Savi-
niec, Simao Nicolau Stelmastchuk, William Rodrigues Dos Santos
Setor: SETOR JANDAIA DO SUL (CAMPUS)
Área Temática: Tecnologia
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Inovação Tecnológica; Planejamento De Merenda; Pnae Alimentação Escolar

A gestão da merenda escolar apresenta diversos desafios, que envolvem o planejamento, aquisição, produção, 
distribuição e consumo de alimentos. Um dos principais problemas enfrentado é o desperdício de alimentos, que 
pode ocorrer ao da cadeia de consumo. Além de envolver a gestão de recursos públicos, a alimentação adequada 
na faixa etária de crianças e adolescentes que estão cursando o Ensino Fundamental I e II é fundamental para 
garantir o desenvolvimento cerebral e formar os hábitos alimentares, que serão reproduzidos quando adultos. 
Neste contexto, o projeto Mais Merenda e Menos Desperdício possui o objetivo de elaborar estratégias e soluções 
tecnológicas para planejamento, produção, armazenagem e distribuição de merenda da cozinha central da cidade 
de Jandaia do Sul, visando reduzir as fontes de desperdício de alimentos e melhorar a ingestão nutricional. Neste 
primeiro ano de projeto, foram definidas quatro frentes de trabalho. A primeira frente de trabalho busca quantificar 
o desperdício de merenda que ocorre nas escolas. Para isto, está sendo realizada coleta de dados de consumo de 
merenda (quantidade produzida, sobra limpa e sobra suja). Além disso, também está sendo levantada a percepção 
das escolas quanto a qualidade da merenda. A segunda frente de trabalho, visa identificar a preferência alimentar 
dos alunos, através da aplicação de um Teste de Aceitabilidade, baseado na metodologia do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE). Os resultados destas duas frentes de trabalho serão utilizados para propor 
mudanças no cardápio ofertado. A terceira frente de trabalho visa propor melhorias na logística de entrega da 
merenda nas escolas. Para este objetivo, foram coletados os endereços de entrega de merenda e de pães para 
desenvolvimento de uma rota logística que minimize o trajeto, diminuindo os atrasos de entrega. Por fim, a última 
frente de trabalho visa desenvolver um Sistema de Informação Gerencial, que permita o gerenciamento do estoque 
de alimentos na cozinha central, escolas municipais e nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI). Além 
disso, possibilitará o registro das informações sobre o consumo e as sobras de alimentos, gerando indicadores 
para tomada de decisão. Para o desenvolvimento deste SIG, estão sendo realizadas reuniões com os atores sociais 
envolvidos para modelar o funcionamento dos processos. Com o desenvolvimento desta primeira fase do projeto, 
espera-se obter diversos produtos de extensão, que permita à cozinha central melhorar a qualidade da merenda das 
escolas municipais de Jandaia do Sul.
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Setor Litoral



332

Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão

11ª SIEPE, 27º EVINCI, 12º EINTI, 18º ENAF, 18º ENEC, 1º EDISPE

ANAIS 11ª SIEPE / 18º ENEC 

ISBN 978-85-7335-359-4

WEB LINGUAGENS E ANÁLISE DO DISCURSO MIDIÁTICO

20197679
Autor(es): Cristiano Gonçalves Matos
Orientador(es): Fabio De Carvalho Messa
Setor: SETOR LITORAL
Área Temática: Comunicação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Comunicação; Leitura De Diferentes Linguagens; Midiatização

O Projeto de Extensão Produção de Conteúdo em Weblinguagens é um espaço de atuação teórico-prática do Curso 
de Licenciatura em Linguagem e Comunicação - LinCom do Setor Litoral da UFPR. Criamos um website para o 
curso em formato wordpress e também já o vinculamos ao formato das plataformas institucionais da Universidade, 
abordando áreas temáticas de forte presença na estrutura curricular do curso: linguagem, comunicação e cultura. 
O site tem fcunionado como plataforma de divulgação das atividades realizadas no curso em suas diferentes 
disciplinas e projetos, dando-lhes maior visibilidade. Temos também gerado para a comunidade externa espaços 
de analise crítica das plataformas digitais e das linguagens midiáticas em geral. Privilegiamos não somente a 
extensão, nos momentos de intervenções nas escolas, mas também a pesquisa, quando transformamos os frutos 
dessas experiências em objeto de análise e reflexão teórica. Dentre as abordagens das oficinas de mídia-educação 
realizadas nas escolas e das produções teóricas estão: uso das TICs na aprendizagem escolar e na vida diária; 
o impacto das linguagens digitais na condição cognitiva dos jovens, peculiaridades da linguagem fotográfica e 
audiovisual; crítica literária, observatório da mídia esportiva, produção de vídeos experimentais (adaptação de 
textos literários, ensaios críticos da mídia), análise de produtos midiáticos, dentre eles o texto noticioso impresso, 
as histórias em quadrinhos, as charges e os memes. O projeto Weblinguagens tem propiciado uma experiência 
prática valiosa para o bolsista e seus colaboradores, pois possibilita um exercício constante de captação de 
informação, seleção e organização de dados e redação para web. Além disso, temos contribuído para a criação de 
uma memória coletiva do curso de LinCom, fortalecendo sua identidade para a comunidade externa.
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CONHECENDO E VIVENCIANDO AS ARTES VISUAIS - 
NOVA EDIÇÃO

20197695
Autor(es): Bianca Natalie Possiede, Eliana Purcino, Luiz Eduardo Geara
Orientador(es): Carla Beatriz Franco Ruschmann
Setor: SETOR LITORAL
Área Temática: Cultura
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Arte-Educação; Criação Artistica; Desenvolvimento Sustentável

No Projeto Conhecendo e Vivenciando as Artes Visuais, se consolida o “Atelier de Artes Visuais para Crianças”, 
espaço pedagógico oferecido às crianças da comunidade em geral, e que este ano participa do edital “Fortalecimento 
de Atividades Contínuas de Extensão”. As ações do projeto adquirem relevância social ao desenvolver junto à 
comunidade de Matinhos conhecimentos e habilidades que venham promover a educação para o desenvolvimento 
sustentável, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania 
global e valorização da diversidade cultural através da arte-educação no seu tripé: prática artística, conhecimento, 
análise e crítica. É previsto que a sensibilização acerca dos valores elencados, incidirá, tanto no grupo parceiro, 
quanto na equipe do projeto, através das ações e reflexões promovidas, mas também, por meio da difusão dos 
produtos extensionista gerados: exposições artísticas, fotografias, vídeos e catálogo. O projeto objetiva estimular 
o desenvolvimento artístico e cultural local, além de promover uma educação para o desenvolvimento sustentável 
a través da educação-artística, e na difusão cultural e artística através de ações expositivas e colaborativas. A 
metodologia do projeto prevê o impacto e transformação do grupo parceiro e público-alvo, interação dialógica, 
indissociabilidade entre Ensino/Pesquisa/Extensão, impacto na formação dos estudantes, e interdisciplinaridade 
ao fomentar suas atividades e produtos fundamentados na agenda 2030 de desenvolvimento sustentável da ONU. 
O projeto com o aporte do edital, atua diretamente na autonomia do grupo parceiro, proporcionando uma formação 
humanitária, artística, criativa e cultural fundamentada nos conteúdos desenvolvidos para o desenvolvimento 
sustentável. Neste caso, além das crianças, professores e alunos da UFPR envolvidos diretamente nas atividades, 
espera-se que os processos e resultados sejam replicados e disseminados a sociedade em geral. Este projeto é 
de significante impacto na formação dos alunos já que propicia a oportunidade do planejamento e realização de 
uma prática em educação não-formal. A relação interdisciplinar é um convite para a ampliação dos conteúdos a 
serem ofertados nas aulas de artes visuais, estreitando colaborações entre áreas. Para as crianças participantes, 
a escola parceira, e os fruidores das exposições, dos vídeos e do catálogo, a experiencia a partir da expressão 
artística infantil acerca dos temas elencados, permitirá estabelecer laços e um olhar mais amplo, contribuído para 
se alcançar os objetivos almejados.
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TEATRO MUSICAL COMO INCLUSÃO SOCIAL – TERCEI-
RA EDIÇÃO

20197719
Autor(es): Agrichio Christhofer De Faria Valentin, Janaina Lemos Nogueira, Mirella Fontes Ricarte, Priscilla 
Hidalgo Santos, Tainara Basaglia
Orientador(es): Paulo Gaspar Graziola Junior
Setor: SETOR LITORAL
Área Temática: Cultura
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Escola Pública; Inclusão Social; Teatro Musical

O Teatro Musical no Brasil tem se difundido com bastante êxito, mas essa difusão tem sido comercial e elitizada. 
Vê-se a necessidade de contemplação da população que não tem acesso a essa linguagem, pois esta interliga 
não só uma, mas as quatro linguagens artísticas (teatro, dança, música e artes visuais), proporcionando ao 
indivíduo a extrema vivência cultural, podendo este contemplar sua amplitude. A cidade de Matinhos, localizada 
no Litoral Paranaense (Região sul do Brasil), apresenta uma carência enorme de fomento cultural. O projeto 
pretende trazer de forma prática a vivência aos alunos, incentivando a criação de espaços práticos e interativos, 
proporcionando a integração e desenvolvimento do protagonismo e a autonomia. O Projeto de Extensão “Teatro 
Musical como inclusão social – Terceira edição” tem como objetivo geral fomentar a democratização da arte e 
a cultura tradicional do litoral paranaense sob a perspectiva da inclusão social, por meio do Teatro Musical. Os 
encontros acontecem duas vezes por semana no período vespertino. vivenciando atividades de dança, prática de 
yoga, atuação e canto. As avaliações (inicial e final) ocorrem por meio de entrevistas semi-estruturadas, com 
o preenchimento de questionários, tendo como objetivo conhecer a expectativa desses sujeitos em relação à 
participação no Projeto, bem como, avaliar se o mesmo atendeu às suas expectativas. Assim, o Projeto, envolvendo 
prioritariamente estudantes das escolas municipais da região, assim como discentes, servidores e comunidade 
geral, tem o propósito de pesquisar e desenvolver espetáculos musicais, multiplicando estes conhecimentos nas 
escolas do Litoral Paranaense. Como principais resultados, este projeto visa proporcionar: a vivência e prática 
nas quatro linguagens; a relação com alunos de Ensino Médio; métodos para aulas inovadoras; preparação para 
o mundo de trabalho, além da possibilidade dos sujeitos se desenvolverem por meio da experienciação, obtendo 
a possível realização pessoal e profissional. Verificamos o crescimento de cada participante, tanto nas linguagens 
artísticas (teatro, música, dança e artes visuais), na prática de yoga, quanto na melhoria da vida social (relação 
com a família, amigos, etc.). A democratização ao acesso à arte e à cultura tradicional do Litoral paranaense sob 
a perspectiva da inclusão social, por meio do Teatro Musical, está no centro da proposta, numa perspectiva de 
compromisso com a região, historicamente desfavorecida nos aspectos educacionais, sociais e econômicos.
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CERÂMICA: MAGIA, TÉCNICA, ARTE E POLÍTICA

20197781
Autor(es): Ligia De Mello Storalli, Marina Sefrian Chiva, Nathalia Drumond Prado Jardini, Tainá Gewehr 
Wirth
Orientador(es): Ana Elisa De Castro Freitas, Cristiane Rocha Silva, Suzana Marques Rodrigues Alvares
Setor: SETOR LITORAL
Área Temática: Cultura
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: ‘Diálogos Interculturais; Arte Educação; Cerâmica

O projeto envolve um Atelier Aberto com oficinas experimentais voltadas à pesquisa e difusão de técnicas de criação 
artística em cerâmica, oriundas do diálogo entre repertórios de diversas matrizes culturais. Metodologicamente, 
trata-se de um projeto de Arte Contemporânea e Educação que faz interface disciplinar com as Ciências Ambientais, 
a Antropologia e os Estudos Culturais. O horizonte ético do projeto está atento aos objetivos de desenvolvimento 
sustentável (ODS) expressos na Agenda 2030 das Nações Unidas. Nessa perspectiva, as ações buscam avançar nas 
metas da interculturalidade e da sustentabilidade, envolvendo sujeitos de diversos pertencimentos, professores, 
pesquisadores, artistas e estudantes de diferentes cursos, territórios e identidades socioculturais (urbanos, 
indígenas, caiçaras, quilombolas, imigrantes, etc), e promovendo o encontro de saberes mediados pela cerâmica. 
Através de interferências técnicas e educativas, os sujeitos reencontram afetivamente a Terra, experimentando e 
vislumbrando novos horizontes de agência frente a grandes temas da vida contemporânea: arte, meio ambiente, 
consumo, autonomia, cidadania, território, política, patrimônio, diversidade, cultura, gênero, criatividade-criação 
e imaginação. As atividades elegem a interação cultural centrada na reciprocidade de saberes-fazeres em arte 
cerâmica, dialogados com tendências da arte contemporânea e da educação ambiental. As práticas incluem 
a pesquisa e experimentação de solos, técnicas e materiais oriundos dos territórios locais (coleta, preparo do 
barro, modelagem, queima e esmaltação) em grupos interculturais, reunidos no Laboratório de Interculturalidade 
e Diversidade/LaID do Setor Litoral da UFPR. Ao longo do calendário anual do projeto, são ofertas oficinas, 
eventos e intervenções artísticas para públicos diversos, incluindo professores e estudantes da educação básica, 
movimentos sociais. Nesse processo, difunde-se as metodologias desenvolvidas no projeto e, reciprocamente, 
atualiza-se a equipe com tendências de arte cerâmica presentes nos repertórios das culturas indígenas, caiçara, na 
arte contemporânea, e demais horizontes de pertencimento e interesse dos atores envolvidos. Dentre os resultados 
e produtos estão novas práticas em arte educação ambiental intercultural, oficinas, objetos em cerâmica, material 
didático, exposições, publicações, comunicações, participação em eventos, mostras.
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CLUBE DO CINEMA - UFPR LITORAL

20197873
Autor(es): Debora Regina Opolski, Débora Brancaglião, Victor Correia Da Silva
Orientador(es): Fernanda Fausto De Almeida
Setor: SETOR LITORAL
Área Temática: Cultura
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Cineclube; Cinema; Ufpr Litoral

Projeto de Extensão Clube do Cinema visa proporcionar à comunidade Matinhense o acesso à sétima arte: o cinema. 
Através de exibições para jovens, adultos e crianças de uma seleção diversificada de produções cinematográficas, 
o projeto propõe a abertura da Universidade para a Sociedade, e também a formação de uma plateia espectadora 
capaz de analisar estética e intelectualmente o produto audiovisual que consome nas grandes mídias, por meio 
de exibições dentro e fora da universidade. Nos dois anos anteriores a este, o projeto piloto do Clube do Cinema 
ocorreu informalmente. No corrente ano de 2019, o projeto foi implementado como projeto de Extensão. O Clube 
do Cinema é de iniciativa discente e conta com o apoio docente do curso de Licenciatura em Artes da UFPR 
Litoral - Matinhos. As exibições são realizadas quase que exclusivamente no auditório da Universidade, podendo 
ser em outros locais, e já com experiências de projeções na comunidade. Futuramente, o projeto prevê novas ações 
para somarem-se ao objetivo maior que é esta difusão do cinema. Alguns princípios da Extensão Universitária 
estão bastante presentes neste projeto. A interdisciplinaridade entre as artes, a comunicação e a educação informal. 
A indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão nas pesquisas e compartilhamento sobre critérios de relevância 
artística e social a serem considerados, influenciando, inclusive, planos de estágio dos participantes. O impacto na 
formação do estudante se dá fundamentalmente por se tratar de um projeto de grande autonomia estudantil. Além 
destes, a transformação social está intrinsecamente presente neste projeto: em um município onde são escassas as 
possibilidades de encontro com a sétima arte, o uso de uma sala universitária para este fim propõe a ruptura com 
uma limitação cultural presente na localidade.
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FOMENTANDO A CULTURA POLÍTICA DEMOCRÁTICA: 
CONSTRUINDO CAMINHOS PARA ALCANÇAR A CO-PRO-
DUÇÃO DO BEM PÚBLICO – PARTE 1: EDUCAÇÃO FISCAL

20197465
Autor(es): Amanda Leticia Nunhofer Da Silva, Elaine Cristina De Oliveira Menezes, Leandra Leysa Lucas, 
Micaely Conforto Da Costa, Vinicius Poteriko Neduziak
Orientador(es): Daniela Resende Archanjo
Setor: SETOR LITORAL
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Cidadania; Cultura Política Democrática; Educação Fiscal

No Brasil, os caminhos de fortalecimento da democracia convergem para a defesa de maior participação da 
sociedade nos processos de decisão sobre as ações do governo e no controle/fiscalização da Administração Pública. 
Todavia, vários estudos apontam os limites para o incremento ou a efetivação da participação no país. A situação 
costuma ser ainda mais grave em municípios de menor porte, como é o caso do município de Matinhos, no litoral 
do Paraná, onde ainda são evidentes alguns elementos próprios da chamada política tradicional - do modelo 
patrimonialista de administração pública, bem como do clientelismo e do personalismo. Assim, entende-se que 
para a efetivação da participação é preciso preparar os sujeitos, investir na construção de uma cultura política 
democrática, de uma cultura política de participação. O presente projeto tem como objetivo auxiliar na construção 
dessa cultura política democrática, tendo como objetivo geral desenvolver ações de formação e educação fiscal, 
buscando integrar professores da UFPR, estudantes do ensino funamental, médio e universitário, bem como 
gestores locais, servidores públicos e comunidade em geral. Neste sentido, mostra-se relevante compreender os 
valores e percepções construídos e partilhados socialmente em torno da relação entre a sociedade e o poder 
público, bem como atuar no sentido de promover ações de caráter educativo da sociedade para a qualificação 
da sua compreensão sobre o papel do Estado, sobre competências administrativas, legislativas e tributárias dos 
entes da Federação, função socioeconômica dos tributos, noções sobre políticas públicas e aplicação dos recursos 
arrecadados, dentre outros temas. O projeto prevê ações pautadas no trabalho coletivo e na participação de 
todos, fundadas no diálogo, na tolerância e no comprometimento com o bem comum. As ações visam qualificar 
e instrumentalizar os sujeitos participantes do projeto para que possam entender a importância e se sentirem 
capazes de atuar de forma autônoma e responsável na coprodução do bem público, inserindo-se nos espaços 
institucionalizados de participação bem como criando novas formas de integração entre sociedade e Estado. 
Atualmente o projeto desenvolve pesquisa sobre a cultura política dos jovens do litoral do Paraná e, em parceria 
com outros projetos da UFPR e com organizações da sociedade civil, está organizando um Festival de Educação 
Fiscal que contará com exposição de jogos de educação fiscal, feirão do imposto, batalha de conhecimneto (Rap) 
e peça de teatro musical.
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CONSELHO DA COMUNIDADE EM AÇÃO

20197652
Autor(es): Ana Clara Gomes Picolli, Gabrielle Paula De Oliveira, Jose Lannes De Melo, Lázara Luana Otto De 
Oliveira, Marina Bettega, Michael Goncalves Cordeiro, Paulo Henrique Santos Diniz Costa, Renan Braga Leyser 
Pinto, Thais Caroline Rodrigues Penas, Victor Munhoz Da Rocha
Orientador(es): Adriana Lucinda De Oliveira
Setor: SETOR LITORAL
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Conselho Da Comunidade; Direitos Humanos; Educação E Trabalho

O Conselho da Comunidade é uma associação civil, sem fins lucrativos, que tem por finalidade dar assistência aos 
presos, planejar, acompanhar e executar projetos de ação comunitária destinados as pessoas em conflito com a lei. 
O presente Projeto compreende uma ação extensionista da Câmara de Serviço Social em parceria com o Conselho 
da Comunidade de Matinhos, realizando um trabalho técnico-especializado de acompanhamento social junto de 
pessoas, residentes em Matinhos, em cumprimento de pena em regime aberto ou que estejam detidas na Delegacia 
Cidadã do município. A equipe conta com a participação de docentes e estudantes de 4 cursos da UFPR Setor 
Litoral, quais sejam: Serviço Social, Gestão e Empreendedorismo, Administração Pública e do Programa de Pós-
graduação em Desenvolvimento Territorial Sustentável. Através de entrevistas realizadas pela equipe do Serviço 
Social com um total de 87 dos acompanhados pelo Conselho, identificamos que se trata de uma população vulnerável, 
majoritariamente de homens negros, com baixa escolaridade, em sua grande maioria não tendo concluído o ensino 
fundamental, inseridos informalmente no mercado de trabalho, sobretudo na Construção Civil. A equipe elaborou 
ainda uma série de protocolos a fim de sistematizar, contribuir e orientar o trabalho, visando a disponibilização de 
maior e melhor qualidade no acompanhamento. Outras atividades realizadas pela equipe são as visitas periódicas 
a Delegacia Cidadã de Matinhos, bem como o acompanhamento junto às instituições que recebem pessoas em 
prestação de serviço a comunidade. Por intermédio destas ações o projeto visa enfrentar o ciclo da violência e 
da vinculação à economia criminal, bem como instaurar a partir desse processo a construção de alternativas de 
retomada da vida familiar, em sociedade, educacional e laboral das pessoas em cumprimento de pena em regime 
aberto ou egressas do sistema penitenciário, compreendendo que historicamente esta população carrega consigo o 
estigma do conflito com a lei. No momento a equipe do projeto tem planejado o início de um trabalho em grupo 
com as pessoas acompanhadas pelo conselho, objetivando o desenvolvimento das seguintes ações: qualificação 
para o trabalho na construção civil, projeto agricultura urbana submetido no edital do Ministério da Justiça, oferta 
de cursos de curta duração: panificação, introdução a informática, orientação profissional e retomada aos estudos 
(preparação para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos), através da parceria 
com o projeto de extensão “Minha Universidade Lê”.
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EDUCAÇÃO, ESCOLA DO CAMPO E TERRITÓRIO

20197245
Autor(es): Aline Moreira, Andressa Kerecz Tavares, Denise Aparecida Lima Pereira, Maria Isabel Farias
Orientador(es): Adalberto Penha De Paula
Setor: SETOR LITORAL
Área Temática: Educação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Educação; Escola Pública; Formação Continuada

O presente projeto tem como objetivo central desenvolver ações a partir da compressão da articulação entre 
educação, escola e território considerando as práticas sociais realizada pelos sujeitos do campo e seus impactos 
diante das políticas educacionais do campo, diante das dimensões cultural, política, econômica, histórica e 
geográfica da realidade dos espaços formativos localizados no campo. Atuando em diversos espaços educativos 
através de formação continuada de educadores, oficinas e seminários temáticos com educandos e comunidade, 
bem como com ações de fortalecimento da organização coletiva, do trabalho e da renda. Assim, colaborando com 
os processos de formação e organização das comunidades, das escolas públicas do campo e de projetos populares 
de educação. O projeto visa estar presente nas atividades formativas relacionadas principalmente aos educadores 
das escolas localizadas no campo das diferentes realidades onde se encontram os trabalhadores do campo, 
principalmente na região do litoral paranaense, Vale do Ribeira e em áreas de assentamentos/acampamentos da 
reforma agrária no Estado do Paraná. Contribuindo com o Movimento Nacional da Educação do Campo, que 
luta pela efetivação das políticas públicas de educação aos trabalhadores do campo através da articulação entre as 
políticas educacionais do campo, práticas educativas, a luta pela construção do território camponês, bem como a 
relação da práxis enquanto sujeito coletivo atuante na educação do campo. Este projeto também se dá no contexto 
de continuidade e ampliação das ações realizadas no projeto de extensão “Coletivo de Educação do Campo” 
entre os anos de 2016 à 2018. As atividades ocorreram a partir das parcerias estabelecidas com escolas públicas 
do campo, associações de agricultoras(es) bem como com novas parcerias que se estabelecerão no período de 
realização do projeto. Buscar-se-á envolver os estudantes da Licenciatura em Educação do Campo, articulando 
principalmente as temáticas trabalhadas na formação inicial de educadoras(es) do campo como escola do campo, 
território, questão agrária, agroecologia e ciências.
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A BIBLIOTECA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO QUILOMBO-
LA NO COLÉGIO ESTADUAL QUILOMBOLA DIOGO RA-
MOS

20197261
Autor(es): Lucilene Da Rosa Pereira
Orientador(es): Julio Cesar David Ferreira
Setor: SETOR LITORAL
Área Temática: Educação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Autoria; Educação; Múltiplas Linguagens

O presente trabalho se dá no contexto do projeto de extensão “Múltiplas Linguagens na Educação Popular” e, em 
sua fase inicial, propõe intervenções com múltiplas linguagens na biblioteca escolar e comunitária do Colégio 
Estadual Quilombola Diogo Ramos, um espaço em que podem ser desenvolvidas muitas práticas, como exposições 
dos materiais realizados pelos próprios estudantes, trabalhos com a leitura de revistas e artigos científicos de 
ciências e outras matérias, criação de jogos didáticos e registros dos ancestrais da comunidade com suas histórias 
e narrativas. A biblioteca oferece um ambiente de leitura, bem estruturado, sendo um ambiente visitado, mas 
principalmente para consultas rápidas. Na Comunidade Quilombola de João Surá, no prédio inacabado do Colégio 
Estadual Quilombola Diogo Ramos, atualmente existem duas bibliotecas, sendo uma delas a biblioteca “Joana 
Andrade Pereira”, em homenagem a uma referência e líder da comunidade. Hoje o espaço possui livros e materiais 
didáticos de uso dos discentes e docentes. Já a outra biblioteca é o espaço onde acontecem as reuniões mensais 
da associação de moradores, tendo livros doados por outras instituições e projetos. O objetivo geral deste plano 
de trabalho é potencializar o interesse dos estudantes pelo espaço da Biblioteca Escolar. Dentre os objetivos 
específicos: (a) motivar a exposição de materiais desenvolvidos pelos próprios estudantes; (b) organizar um espaço 
de elaboração para contação de histórias dos ancestrais da comunidade; (c) produzir jogos didáticos e interativos 
no ambiente da biblioteca e (d) trabalhar com mural de artigos de revistas científicas. Portanto, o espaço da 
biblioteca é uma forma de aproximação entre os estudantes e os conhecimentos que potencializam a construção de 
um novo mundo, visto que o saber científico pode estabelecer diálogos com os saberes tradicionais da comunidade. 
O contexto cultural da Comunidade Quilombola de João Surá e de seus sujeitos, conhecedores de sua própria 
identidade e história, permite a mobilização do projeto de extensão “Múltiplas Linguagens na Educação Popular” 
na materialidade concreta, na riqueza dos saberes quilombolas.
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O Projeto de Extensão Projeto Esporte no Litoral (PEL) tem o objetivo de proporcionar a prática do esporte e de 
lazer de uma forma democrática e com qualidade. Está dividido em duas linhas de atuação: I - desenvolvimento 
do esporte, lazer e saúde e II - Educação e a Iniciação Esportiva. Neste ano de 2019, buscamos centralizar as 
atividades nos espaços da praia, com o objetivo de implementar a cultura de utilização da praia como ambiente 
de lazer. É desenvolvido no curso de Licenciatura em Educação Física do Setor Litoral da UFPR desde 2017. O 
litoral do Paraná possui cerca de 70km de faixa de praia, mesmo sendo um dos menores litorais do Brasil, isso 
representa uma área significativa de oportunidade de espaços de lazer e práticas esportivas em ambiente natural, 
sem necessidade de grandes infraestruturas. Acreditamos que espaços de praia, poderiam ser locais ideais para 
se observar a democratização do lazer. Porém observamos nos dois anos de PEL, que a população residente em 
Matinhos utiliza muito pouco a praia com espaço de Lazer, de uma forma geral, acreditamos que os turistas têm 
mais contato com a praia como espaço de lazer, do que os próprios moradores que passam o ano todo na cidade. 
Por essa justificativa, planejamos desenvolver uma pesquisa no decorrer de 2019 buscando identificar o quanto a 
população residente de Matinhos utiliza a praia como espaço de Lazer. Esta pesquisa será realizada com escolares 
e adultos nos diferentes bairros da cidade por meio da aplicação de questionário. Com os resultados deste estudo 
buscamos compreender esta relação para efetivamente implementar opções de esporte e lazer que atendam às 
necessidades e anseios da população, bem como, que atendam as possibilidades de adesão desta população ás 
propostas de extensão. As ações do PEL buscam atender os cinco princípios da extensão: I) impacto e Transformação 
Social; II) interação Dialógica; III) interdisciplinaridade; IV) indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão 
V) impacto na formação do estudante. Os princípios ficam evidentes em vários pontos do projeto: na relação 
que o esporte promove entre os segmentos da universidade e a comunidade litorânea; demandando atuações e 
conhecimento de diversas áreas, por exemplo gestão, divulgação e organização das atividades; pela necessidade 
de diagnóstico da realidade local, avaliação dos participantes e proposição de adaptações nas ações; e o PEL é 
uma oportunidade concreta de prática docente, utilizando os aprendizados teóricos e metodológicos aprendidos 
no curso.
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A realidade do esporte e lazer no litoral paranaense, revela um quadro social marcado por infraestrutura precária, 
com pouca oferta e escassos investimentos em políticas públicas. A UFPR, Setor Litoral, curso de Educação 
Física, busca amenizar essa lacuna social por meio de projetos de extensão. Ao mesmo tempo que a cidade de 
Matinhos-PR possui pouca oferta pública de atividades e espaços de esporte e lazer, há uma grande extensão 
de orla marítima (20km) pouquíssimo aproveitada pela população local para esses fins. Portando o objetivo 
central deste projeto é aproximar a praia, o esporte e o lazer pela oferta da modalidade de Beach Tennis (BT), 
dessa forma, ampliando e democratizando o acesso da comunidade ao esporte no município. O BT, é um esporte 
relativamente novo, surgiu na Itália em 1997 como uma adaptação do tênis para a praia. Joga-se com regras do 
tênis, utiliza-se uma raquete parecida com a de frescobol e sua forma de jogar se assemelha ao vôlei, uma vez 
que a bola no chão é ponto. Pode-se jogar em duplas ou simples, em uma quadra se 8x16 metros, dividida por 
uma rede de 1,70m altura. É possível se divertir jogando já na primeira experiência, sem muitos pré-requisitos 
ou habilidades esportivas. É muito mais fácil de jogar que tênis e não requer grande infraestrutura. Estas podem 
ser algumas das razões que este esporte está crescendo e ganhando adeptos no mundo inteiro. Em 2019, nosso 
projeto recebeu 178 participantes, sendo 64 assíduos, ofertando apenas aos sábados pela manhã. Este ano o plano 
é ampliar a oferta a dias de semana, buscando estender a escolares com idade entre 10 e 17 anos. Dessa forma, 
os cinco princípios da extensão (Impacto e Transformação social; Interação dialógica; Indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão, Interdisciplinaridade; e Impacto na formação do estudante) ficam evidentes quando 
o projeto visa desenvolver as atividades em consonância com as demandas e anseios do público atendido, a 
partir de uma interação com a comunidade interna e externa à UFPR de diferentes formações, profissões e classe 
sociais, promovendo a sistematização de diagnósticos e oportunidade concreta aos estudantes de prática docente e 
cientifica supervisionada. O sucesso do projeto será assegurado se conseguir mobilizar uma quantidade expressiva 
de participantes que se mantenham no esporte independente da atuação direta e constante dos professores e 
estudantes envolvidos na realização do projeto.
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O Programa Laboratório Móvel de Educação Científica da UFPR Litoral (LabMovel) desenvolve desde 2006 ações 
de educação e divulgação científica com escolas públicas no litoral do Paraná. Um dos projetos vinculados ao 
Programa LabMovel, está a realização anual da Feira Regional de Ciências do Litoral do Paraná, realizada desde 
2011, no ano de 2018 contou com a sua oitava edição realizada, no município de Paranaguá, sempre com apoio do 
CNPq. Nos dias 23 a 25 de outubro de 2018, foi realizada a VIII Feira Regional de Ciências do Litoral Paranaense, 
contou com 117 trabalhos inscritos e aproximadamente 350 alunos participantes, embora o espaço da feira tenha 
sido diferente dos outros anos, a capacidade dos estandes ainda assim continuou limitada a 87 trabalhos, por isso 
houve a necessidade de fazer um corte com base nos resumos e de acordo com a classificação de participantes. 
O evento contou com a participação dos municípios do litoral contando com estudantes do ensino médio, 
fundamental e professores. Nesta edição da feira notou-se nos projetos desenvolvidos pelos estudantes a vontade 
de desenvolver pesquisas e ações que abordassem os problemas vividos por eles na região do litoral do Paraná. O 
tema da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia foi “Ciência para redução das desigualdades” e tivemos vários 
trabalho dentro do tema como: Homofobia na Escola, Levantamento de Dados Sobre Automutilação no Colégio 
Arthur, Fotos e Fatos para a Redução das Desigualdades Sociais e outros dentro das questões sociais. Nessa edição 
houve a realização de minicursos de xadrez básico, aprendizagem criativa e história e cultura afro-brasileira e 
africana para o ensino de ciência, destinado para os professores mediadores dos alunos inscritos na feira. Em 
paralelo com essas atividades ocorreu a exposição da Mar Brasil e o planetário do Museu Newton Freire Maia. 
Visitaram a Feira Regional estudantes e professores dos Colégios Estaduais de Matinhos, Paranaguá, Pontal do 
Paraná e demais regiões do litoral. Dentre os Colégios inscritos destacaram-se: Colégio Gabriel de Lara e Colégio 
Estadual Maria Helena Teixeira Luciano e demais escolas da região, além de estudantes, professores da UFPR 
Litoral e comunidade da região do litoral.
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O programa Laboratório Móvel de Educação Científica (LabMóvel) da UFPR Litoral é um programa de extensão 
que integração a pesquisa e o ensino, de abrangência regional, que foi concebido a partir de um diagnóstico sobre 
a realidade do ensino de ciências no litoral do Paraná, bem como da necessidade de um processo de sensibilização 
e educação científica e ambiental, para a preservação de um ambiente natural inserido em uma região de grande 
pressão antrópica e desenvolvimentista. Essa relação acontece, na prática, por meio de um processo de integração 
que envolve comunidade, escola e Universidade, atuando em consonância com o Projeto Político Pedagógico da 
UFPR Litoral. O LabMóvel tem como principal objetivo fortalecer o espaço de divulgação das ciências no sentido 
de construir saberes (técnico, científico e conceitual) aos atores sociais para que, com um embasamento sólido 
acerca das problemáticas da realidade onde estão inseridos, possam participar das decisões sobre o futuro de sua 
região. Atualmente o Programa LabMóvel conta com 2 projeto vigentes, Feira de Ciências e Teatro Científico. Neste 
sentido, as metodologias desenvolvidas são particulares para cada um dos projetos vinculados, tendo como ponto 
comum o desenvolvimento de atividades de divulgação científica baseadas na realidade do público alvo do Litoral 
do Paraná. Importante destacar a capacidade do Programa em captação de recursos junto a diferentes agências de 
fomento, como CNPq (edital Universal, SNCT e Feira de Ciências) MCTIC e com o SETI/PR através do Edital 
Universidade Sem Fronteiras. No ano de 2018, podemos destacar como as principais ações desenvolvidas: “O 
Conto das Contas”, a primeira participação no XII Ciência em Cena, festival de teatro e divulgação científica de 
abrangência internacional, que ocorreu em Macaé(RJ) e a VIII Feira Regional de Ciências do Litoral do Paraná, 
realizada em Paranaguá-PR, com 117 trabalhos inscritos, 87 apresentados, com a participação de 350 estudantes 
e professores envolvidas na Feira Regional. As ações desenvolvidas nestes 13 anos de existência do programa 
o consolidam como referência regional na área de ensino e divulgação das Ciências no Litoral do Paraná. A 
confirmação desta consolidação está respaldada na crescente participação do público alvo do projeto nas ações 
desenvolvidas, como a Feira Regional de Ciências e do Teatro Científico.
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Objetivamos trabalhar o conhecimento científico através do teatro junto às escolas do litoral paranaense, fazendo 
uso de diferentes linguagens e proporcionando um espaço lúdico e interativo para o ensino de ciências. Entre 
as ações que propomos a discutir está a ciência e a tecnologia e aspectos conceituais o teatro científico. Nesse 
sentido, atividades como o teatro científico tornam-se significativas no contexto educacional e o ensino de 
ciências no litoral do Paraná. O planejamento para os espetáculos seguem a temática estabelecida para a Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), evento promovido anualmente pelo Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação. Em 2017 a temática foi “A matemática está em tudo”. Foi dentro deste contexto que a peça “O 
Conto das Contas” foi pensada. A peça aborda matemáticos, desde os gregos até os mais recentes como Isaac 
Newton e o físico Albert Einstein. A equipe foi composta por estudantes de Licenciatura em Ciências, Saúde 
Coletiva, Licenciatura em Artes, Gestão em Empreendedorismo, Gestão Ambiental e Gestão de Turismo. Além da 
estreia, outras apresentações foram realizadas: Teatro Municipal Rachel Costa em Paranaguá durante o FESTPAR 
(Festival de teatro de Paranaguá), em Guaratuba, na escola Estadual Zilda Arns, apresentações no município 
Guaraqueçaba e duas apresentações na UFPR Litoral, totalizando um público de 1500 pessoas. Além dessas, no 
ano de 2018, ainda fizemos apresentações no “Ciência em Cena”, um festival de teatro e divulgação científica de 
abrangência internacional e de periodicidade anual que em 2018 aconteceu em Macaé – RJ. No mês de dezembro 
de 2018 a peça “Blackout” foi remontada a apresentada em diversas escolas, em Matinhos no Colégio Abigail, 
duas apresentações com público de 200 crianças, em Morretes no Colégio Rocha Pombo para 300 estudantes 
e em Guaratuba, no Colégio Estadual Zilda Arns onde compareceram 300 estudantes. No total, em um mês, 
mais de 800 crianças puderam ter acesso a um pouco de conhecimento científico através do teatro. Desenvolver 
uma atividade educacional como esta proporcionou aos estudantes de graduação que participam do projeto a 
possibilidade de diálogo entre a ciência e a sociedade e como abordar e discutir temas científicos tão presentes no 
cotidiano de todos nós. Para os estudantes de licenciatura foi um espaço complementar muito importante na sua 
formação, pois ele conseguiu desenvolver ações para além da abordagem de sala de aula onde esses estudantes 
puderam ver como a relação Arte e Ciência pode funcionar na prática.
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O que significa PANC? significa Plantas Alternativas Não Convencionais. Esse termo foi descrito pela primeira vez 
por Valdely Kinupp em 2008, quando o mesmo estudava plantas com uma ou mais partes comestíveis, espontâneas 
ou cultivadas, nativas de determinadas regiões brasileiras ou exóticas, mas que não fossem tradicionalmente 
consumidas pelas pessoas. No Paraná há muita literatura sobre esse assunto e diversas hortaliças poderiam ser 
incluídas no cardápio das pessoas, citamos, folhas, raízes, tubérculos, caules, flores, além das frutas, sementes e 
outros. O objetivo deste estudo foi pesquisar o conhecimento dos alunos do Ensino Fundamental II do Colégio 
Estadual Francisco Neves Filho em São João do Triunfo, Paraná sobre o uso medicinal e alimentar de PANCs para 
promover discussões sobre alimentação saudável, meio ambiente e soberania alimentar. Os objetivos específicos 
foram, realizar oficinas com os alunos para discutir o conceito de PANC, agricultura convencional, transgenia, 
valor nutricional das PANCs e outros; registrar os nomes de PANCS trazidas pelos alunos após conversas com os 
pais; coletar mudas e sementes de PANCS com a comunidade e organizar rodas de conversa para que os alunos 
desenhassem as PANCs e pesquisassem seus nomes científicos e respectivas famílias botânicas. A metodologia 
deste estudo para coletar os dados envolveu rodas de conversa com alunos e comunidade escolar, registro fotográfico 
de todas as atividades desenvolvidas na escola e em caderno de campo. Os resultados do estudo permitiram 
constatar que os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental II do Colégio Estadual Francisco Neves Filho em 
São João do Triunfo em um primeiro momento disseram não conhecer nenhuma PANC na sua região, porém, 
com as oficinas reconheceram mais de vinte espécies de PANCs, dentre elas, citamos, (Rumex acetosa), (Plantago 
major), (Hibiscus sabdariffa), (Tropaeolum majus), (Solanum sessiliflorum), caruru (Amaranthus sp), dente de 
leão (Taraxacum officinale), (Rumex obtusifolius), (Pereskia aculeata), (Sonchus oleraceus) e (Xanthosoma sagitti 
folium), (Bidens pilosa), dentre as frutas, houve destaque para (Annona sylvatica Dunal), (Psidium guineense Sw), 
(Campomanesia pubescens Berg) e (Eugenia uniflora L).
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O Programa Laboratório Móvel de Educação Científica da UFPR Litoral (LabMovel) desenvolve desde 2006 
ações de educação e divulgação científica com escolas públicas no litoral do Paraná. Instituições anfitriãs no ano 
de 2018 tiveram como tema da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia relação com “Ciência para redução 
das desigualdades” e tivemos vários trabalho dentro do tema como: Homofobia na Escola, Levantamento de 
Dados Sobre Automutilação no Colégio Arthur, Fotos e Fatos para a Redução das Desigualdades Sociais e outros 
dentro das questões sociais. Um dos projetos vinculados ao Programa LabMovel, está a realização anual da Feira 
Regional de Ciências do Litoral do Paraná, realizada desde 2011, no ano de 2018 contou com a sua oitava edição 
realizada, no município de Paranaguá. Nos dias 23 a 25 de outubro de 2018, foi realizada a VIII Feira Regional de 
Ciências do Litoral Paranaense, contou com 117 trabalhos inscritos e aproximadamente 350 alunos participantes, 
a capacidade dos estandes ainda assim continuou limitada a 87 trabalhos. Em paralelo com as atividades, ocorreu 
a exposição da Mar Brasil e o planetário do Museu Newton Freire Maia. Outro projeto vinculado ao LabMovel é a 
Mostra Ver Ciência 2018, apresentado nos dias 15 a 21 de Outubro de 2018 nas escolas do litoral paranaense, com 
a participação de 250 participantes sendo alunos e professores. O projeto contou com o teatro científico trazendo 
a peça “Blackout” lúdica, divertida e interativa e que ao mesmo tempo ensina um pouco sobre a física. Seguindo 
a temática, foram realizadas oficinas de Educação Sobre Gestão de Resíduos Orgânicos nas Escolas do Litoral 
Paranaense, discutindo sobre justiça ambiental, compostagem e nutrição. Os eventos tiveram a participação dos 
municípios do litoral contando com estudantes do ensino médio, fundamental e professores. Notou-se nos projetos 
desenvolvidos, estudantes com vontade de desenvolver pesquisas e ações que abordassem os problemas vividos 
por eles na região do litoral do Paraná. Participaram dos projetos estudantes e professores dos Colégios Estaduais 
de Matinhos, Paranaguá, Pontal do Paraná e demais regiões do litoral, além de estudantes, professores da UFPR 
Litoral e comunidade da região do litoral.
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SABERES E FAZERES DO MAR: DIÁLOGOS ENTRE O 
CURRÍCULO E A REALIDADE LOCAL NAS ESCOLAS DAS 
ILHAS DO LITORAL PARANAENSE

20197903
Autor(es): Iully Pupia Ferretto, Lilian Medeiros De Mello, Tainah Maria De Souza Lunge
Orientador(es): Vanessa Marion Andreoli
Setor: SETOR LITORAL
Área Temática: Educação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Educação Do Campo; Formação Docente; Oceanografia

As escolas estaduais das ilhas do litoral do Paraná estão inseridas no Programa Nacional da Educação do Campo; 
por este caráter, seu currículo está organizado por áreas do conhecimento, e demanda metodologias distintas, 
aprofundamento de assuntos que tratam as realidades socioambientais locais, e materiais didáticos que contemplem 
os saberes e fazeres do mar. O objetivo deste projeto é aliar a formação inicial de estudantes da UFPR com a 
formação continuada de docentes destas escolas e suas comunidades escolares, entendendo que este processo de 
formação continuada é fundamental para o desenvolvimento das potencialidades da atividade docente. Para isto, 
optou-se pela metodologia da pesquisa-ação, mais especificamente a Pesquisa Colaborativa, que visa aproximar 
a formação contínua de docentes e a produção de saberes, o que privilegia a pesquisa e ao mesmo tempo a 
formação. O projeto possui quatro fases: 1. diagnóstico da realidade escolar das comunidades, planejamento e 
organização do curso de formação; 2. formação de docentes; 3. construção de materiais didáticos e 4. exposição 
itinerante. Na fase 1, ocorrida no ano de 2018, realizaram-se reuniões de consultas junto às comunidades escolares 
a fim de reconhecer suas realidades e demandas formativas e mapear possíveis ações pedagógicas conjuntas entre 
as áreas do conhecimento e metodologias diferenciadas. Esta primeira fase gerou dados significativos para o 
levantamento destas informações, possibilitando a geração de subsídios para continuidade das ações propostas. 
A próxima fase, a ser realizada em 2019, é a formação intitulada “Educação Ambiental Marinho-Costeira”, na 
qual serão realizadas oficinas de construções coletivas de plano de trabalho docente, mediadas pelos parceiros 
envolvidos. Então terá início a fase de elaboração de um conjunto de materiais didáticos, produto da formação 
continuada com o intuito de servir como apoio para a prática pedagógica nas escolas, uma vez que contemplará 
o reconhecimento da realidade socioambiental das comunidades das ilhas do litoral paranaense, seus conflitos, 
os saberes e fazeres do mar, valorizando sua cultura, sua história, suas tradições e seus modos de vida. Por fim, 
propõe-se uma exposição itinerante em diferentes espaços (escolas das ilhas, comunidades, núcleos de educação, 
campus de universidades, entre outros), para compartilhar as experiências vivenciadas durante o projeto e divulgar 
o conjunto de materiais didáticos.
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SENSIBILIZAÇÃO PARA SUSTENTABILIDADE NA UTILI-
ZAÇÃO DE RECURSOS E NA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLI-
DOS NO SETOR LITORAL DA UFPR

20197681
Autor(es): Aline De Oliveira Goncalves, Lenissa Cassilha Lacerda, Neliane Da Silva Mendes
Orientador(es): Juliane Borges Pereira, Sandra Simm Rohrich
Setor: SETOR LITORAL
Área Temática: Meio Ambiente
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Resíduos Sólidos; Sensibilização; Sustentabilidade

Este projeto de extensão tem por objetivo sensibilizar a comunidade acadêmica do Setor Litoral da UFPR para a 
sustentabilidade, compreendendo a utilização de recursos e a gestão dos resíduos, priorizados aqui os orgânicos, 
recicláveis, perigosos e eletroeletrônicos. Os objetivos específicos são: realizar diagnóstico para compreender a 
percepção da comunidade acadêmica sobre como a sustentabilidade e a gestão de resíduos estão presentes nas 
rotinas do Campus; promover a aproximação da UFPR com as cooperativas de catadores e outras associações 
que realizam a coleta de resíduos recicláveis, perigosos e eletroeletrônicos; sensibilizar a comunidade acadêmica, 
funcionários terceirizados e demais interessados a respeito de práticas para a sustentabilidade ambiental e a 
correta gestão de resíduos. A pesquisa ação está sendo empregada como metodologia norteadora. A primeira 
ação do projeto foi a realização de um diagnóstico no Setor Litoral. Esse diagnóstico abrangeu técnicos, docentes, 
discentes e terceirizados e foi realizado nos meses de maio e junho de 2019. O objetivo foi identificar os padrões de 
comportamento da comunidade acadêmica quanto à utilização de recursos como a água, a energia e o papel; assim 
como verificar as práticas quanto à geração, separação e descarte adequado de resíduos. Uma segunda ação, que 
ocorreu no dia 03 de junho, para destacar a semana do meio ambiente, foi uma Oficina de Reciclagem para crianças. 
Essa oficina contou com a participação de 20 crianças, de 7 a 10 anos, matriculados em escolas do Município 
de Matinhos. Também no primeiro semestre o projeto de extensão organizou uma oficina de Compostagem 
Doméstica, ministrada por palestrante externo, voluntariamente. Essa oficina ocorreu no dia 06 de junho. Para o 
segundo semestre estão planejadas reuniões e rodas de conversas com os funcionários terceirizados responsáveis 
pela limpeza do campus. Também pretende-se realizar reuniões com as cooperativas e associações, que recebem 
os resíduos do campus, para entender como as práticas de destinação dos resíduos da UFPR Litoral são percebidas 
por essas entidades. O Projeto planeja ainda chamar um representante da Divisão de Gestão Ambiental da UFPR 
para fazer uma palestra no Setor, divulgando as práticas institucionais de Gestão Ambiental da UFPR. Como 
resultado espera-se que as práticas rotineiras do Campus Litoral para a utilização de recursos naturais em suas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão, assim como a gestão dos resíduos, sejam referências a UFPR.
Palavras-chave:
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AGROECOLOGIA NAS ESCOLAS PÚBLICAS: EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL E RESGATE DOS SABERES POPULARES

20197684
Autor(es): Ana Luiza Lirio Vieira, Andre Amaral Carvalhedo, Georgia Rossi De Aguiar, Luana Machado De 
Vargas, Luana Renata De Oliveira Silva, Luciano Nascimento Junior, Max Eric Osterkamp, Rodrigo Lourenco 
Ribeiro, Rodrigo Rosi Mengarelli, Suzana Marques Rodrigues Alvares, Tainah Cardoso Dos Santos, Vitor Au-
gusto Grimaldi Monteiro Da Silva, Vitória De Lara Miranda, Wesley Gabriel Da Silva De Oliveira
Orientador(es): Gabriela Schenato Bica
Setor: SETOR LITORAL
Área Temática: Meio Ambiente
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Cartografia Social; Horta Orgânica; Sustentabilidade

O presente projeto tem sua origem no projeto “Traços culturais da comunidade da Ilha de Valadares” (2015 a 
2018) que realizou ações voltadas ao fomento e à valorização da cultura e de atividades tradicionais caiçaras 
junto à comunidade e escolas municipais em Paranaguá. A partir das atividades desenvolvidas e das demandas 
das escolas: Escola Rural Municipal Luiz Andreoli e Escola Municipal Profa Sully da Rosa Vilarinho, ambas 
situadas no município de Paranaguá, o projeto tomou o rumo da presente construção. Atualmente envolve 
estudantes, educadoras e demais servidores das referidas escolas, bem como docentes e estudantes de cursos de 
graduação e licenciatura da UFPR Litoral. O projeto propõe a criação de espaços pedagógicos nas temáticas de 
meio ambiente e identidade, para estimular os educandos e as educandas para uma maior consciência ecológica, 
social e ambiental. Estão sendo realizadas ações coletivas de plantio de alimentos orgânicos, manejo das hortas 
nas escolas, contato com a terra, estímulos à reflexão ecológica, resgate da importância das sementes crioulas, 
informação sobre destinação adequada de resíduos sólidos, estímulo à leitura, além da valorização da identidade 
e das comunidades e culturas tradicionais do litoral paranaense. A educação e a cultura são as bases para a 
construção de uma sociedade crítica, de indivíduos que se compreendam como agentes transformadores em busca 
de uma comunidade justa, saudável e sustentável. A desarticulação da vida escolar com o cotidiano dos educandos 
e educandas dificulta possibilidades de mudanças sadias para o ambiente que se encontram e para relações que 
ali se estabelecem. Assim, nossa proposta de projeto considera de fundamental relevância o comprometimento 
harmônico com a natureza, a integração entre diferentes níveis educacionais, o reconhecimento de diferentes 
conjunturas e contextos dos estudantes e sua relevância para a formação integral e cidadã, a formação docente 
inicial e continuada bem como o fortalecimento da relação interinstitucional entre as escolas públicas municipais 
e a Universidade Federal.
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TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA COMO TECNOLOGIA 
SOCIAL PARA O LITORAL DO PARANÁ

20197635
Autor(es): Felipe Monteiro De Souza, Romilda Aparecida Da Silva
Orientador(es): Beatriz Leite Ferreira Cabral
Setor: SETOR LITORAL
Área Temática: Produção e Trabalho
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Cultura; Litoral Do Paraná; Turismo De Base Comunitária

O projeto de extensão: “Turismo de base comunitária como Tecnologia Social para o Litoral do Paraná” visa 
fomentar o turismo de base comunitária na região. Para tanto, as ações do projeto são realizadas em diálogo com 
03 organizações de Turismo de Base Comunitária que constituem a Rede Anfitriões do Litoral do Paraná, em 
comunidades dos seguintes municípios: Grupo Guarapés, em Guaratuba; Rede Caiçara, em Paranaguá; e Grupo 
Guaraguatá, em Guaraqueçaba. Assim, nosso público-alvo é constituído por sujeitos intitulados como “anfitriões 
do turismo de base comunitária” que são contemplados projeto e que residem em uma das 18 comunidades que 
atualmente constituem a Rede de Turismo de Base Comunitária Anfitriões do Litoral-PR. O projeto é continuidade 
de outras iniciativas que fizeram parte deste percurso, desde 2014. Em 2019 foram desenvolvidas ações com 
propósito de ampliar a inserção e divulgação dos roteiros Turismo de Base Comunitária no mercado, para expandir 
a visibilidade da Rede Anfitriões do Litoral, seja através de participação em eventos, como através do uso de 
mídias sociais; bem como ações de assessoria aos grupos de Turismo de Base Comunitária. As atividades são 
desenvolvidas via interdisciplinaridade, que resulta da formação acadêmica dos estudantes; e do constante diálogo 
com os anfitriões do turismo de base comunitária e parceiros. As ações resultam do protagonismo dos estudantes 
extensionistas para realização de reuniões, atividades culturais, nos “dias de campo” nas comunidades e realização 
de roteiros turísticos. O projeto também promoveu a valorização de habilidades individuais dos estudantes, de 
modo a reforçar o impacto do projeto na formação e vida dos estudantes. As atividades foram realizadas de 
modo associado à produção de pesquisas bibliográficas e levantamento de dados nas comunidades. A produção 
acadêmica associada ao projeto também reforça a importância do tripé ensino-pesquisa-extensão, com produção 
de dois capítulos de livro e dois artigos em 2019, também está prevista a defesa de 03 trabalhos de Conclusão 
de Curso associados aos resultados do projeto e a participação do projeto no evento de extensão no Circuito 
CulturArte, e no 37º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul. Nossa estimativa é de que em 2019, cerca 
de 50 famílias participem das atividades do projeto, direta e indiretamente e que 10 estudantes integrem a equipe 
do projeto até o final do ano. 
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INCUBADORA DE PROJETOS ORGANIZACIONAIS E DO 
TRABALHO (INPRO)

20197672
Autor(es): Ana Paula Nunes Da Silva, Bruno Cesar Matoso, Claudio Zancan, Cleverson Costa Da Silva, Daniel 
Gustavo Fleig, Elsi Do Rocio Cardoso Alano, Ewerton Lemos Gomes, Juliana Flores Cordeiro, Leticia Ayumi 
Duarte, Sarah Emanueli Lopes Da Silva De Campos, Thalita Therezinha Oliveira, Thiago Henrique Moreira 
Goes
Orientador(es): Cinthia Maria De Sena Abrahao, Lucia Helena Alencastro
Setor: SETOR LITORAL
Área Temática: Produção e Trabalho
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Empreendedorismo; Gestão Participativa; Trabalho

O Projeto Incubadora de Projetos Organizacionais e do Trabalho (INPRO) parte dos princípios da sustentabilidade 
como fundamentação central à promoção do desenvolvimento de microempreendimentos. Sua base teórico-
metodológica está sustentada no princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, pautada nos 
princípios da pesquisa-ação. A INPRO é um Projeto do Curso de Bacharel em Gestão e Empreendedorismo e 
encontra-se subdivido em três fases: proposição/estruturação; desenvolvimento/acompanhamento e avaliação/
reestruturação. Tais fases são complementares e desenvolvem-se dentro das abordagens estruturantes do Projeto: 
produção do conhecimento; formação/educação e consultoria/assessoria. O foco está na realização de atividades 
de integração, consultoria e formação de micro, pequenos e empreendedores individuais das cidades do litoral, 
com ênfase para a cidade de Matinhos. Conta com uma equipe permanente composta por docentes do Curso de 
Gestão e Empreendedorismo, estudantes bolsistas e voluntários que buscam estruturar e viabilizar ações que 
perpassam espaços curriculares alinhados às ações e atividades teórico-práticas. Nesse primeiro semestre foram 
desenvolvidas ações formativas e de planejamento da equipe, resultando na constituição de três Grupos de Trabalho 
(Gts): Integração Social; Articulação de Atores e Educação Empreendedora. O grupo de Integração social busca 
articulação política e social, promovendo a articulação de parceiros centrais para o Projeto (Agência de Inovação da 
UFPR, Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares – ITCP/UFPR e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas – SEBRAE). Soma-se ainda a atividade de mapeamento dos microempreendedores para 
realização de intervenção do Projeto. O grupo de Articulação de Atores, em atuação com os parceiros supracitados, 
além de reuniões e participação em fóruns do Litoral do Paraná, promoveu no primeiro semestre do presente ano 
o Evento “Mesa Redonda sobre Empreendedorismo Social”, em abril; e o II Workshop de Implantação da Lei 
Geral no Litoral do PR, parceria com o SEBRAE-PR, no mês de junho. O terceiro Grupo de trabalho tem atuado 
na formação dos bolsistas pela pesquisa e sistematização de ferramentas de gestão aplicáveis a microempresas, 
preparando, em parceria com a Agência de Inovação e ITCP, materiais didáticos e minicursos com temáticas 
demandadas pelos atores sociais locais. Para o segundo semestre estão previstas ações de diagnóstico e assessoria 
de grupos prioritários, identificados no mapeamento, bem como a continuidade das atividades dos GTs.
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YOGA NO COTIDIANO: PRINCÍPIOS E PRÁTICAS

20197572
Autor(es): Aline De Oliveira Goncalves, Kellen Luana Da Silva, Paulo Gaspar Graziola Junior, Tatiana Ramos, 
Vitória De Lara Miranda
Orientador(es): Ione Maria Aschidamini
Setor: SETOR LITORAL
Área Temática: Saúde
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Autocuidado; Saúde; Yoga

O Yoga deriva da raiz sânscrita “Yuj” que significa “unir/juntar”. Significa a união do corpo, da mente e do 
espírito, reintegrando o ser humano com a sua própria consciência. A fundamentação teórica e prática parte 
dos princípios do “Yoga Sutra” (Aforismos do Yoga), texto clássico sobre a teoria e prática do Yoga tradicional, 
escrito por Patañjali, que viveu no século V a.C. Esta proposta de Projeto de Extensão surge a partir da experiência 
informal que já ocorria nas dependências da UFPR Setor Litoral, durante três semestres, envolvendo estudantes de 
diversos Cursos de Graduação e Pós Graduação, comunidade acadêmica e externa, como espaços de aprendizagem 
interdisciplinar. Assim, o objetivo geral do Projeto é estimular a reflexão e possibilitar a mudança de hábitos de 
saúde da comunidade externa e comunidade acadêmica (discentes e servidores da UFPR Setor Litoral), ancorados 
nos princípios e práticas da Ciência Milenar do Yoga. O Projeto trabalha o ensino, a pesquisa, e a extensão 
por meio da teoria e da prática. Como percurso metodológico, as atividades envolvem práticas (alongamento e 
fortalecimento, concentração, meditação e exercícios respiratórios) e estudos teóricos (Yoga Sutras de Patanjali) 
que estão sendo implementados por meio de Cursos de Extensão vinculados ao Projeto. Além disto, no início e no 
final de cada semestre, são realizados Grupos Focais como diagnóstico e técnica de coleta de dados (instrumento) 
da pesquisa qualitativa, a partir de um guia de temas preestabelecido, dando subsídios para a posterior avaliação 
e retroalimentação do Projeto. Em relação ao objetivo geral do presente Projeto de Extensão, percebemos que ao 
longo das vivências os participantes relatam, por meio das diversas técnicas do Yoga (concentração, pranayama, 
asanas, relaxamento, entre outras): diminuição do stress e ansiedade e melhora da respiração. Espera-se com o 
Projeto que todos os participantes reflitam e vivenciem essas práticas na vida cotidiana, aspectos esses, que fazem 
parte da saúde humana, esquecidos muitas vezes, como por exemplo: a nutrição, hidratação, respiração, atividade 
psicofísica/yoga e meditação. Assim, o Projeto trabalha o ensino, a pesquisa, e a extensão por meio da teoria e 
da prática de forma integrada. Entendemos que o ensino permeia todas as atividades desenvolvidas no Projeto, 
como por exemplo: reuniões, grupos de estudos, práticas de Yoga, entre outros. A extensão se caracteriza com a 
participação da comunidade nas práticas propostas. Portanto, está clara a relação entre ensino, pesquisa e extensão.
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TERAPIAS NATURAIS: UM PROJETO DE EXTENSÃO
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Autor(es): Thais Da Silva Souza
Orientador(es): Neilor Vanderlei Kleinubing
Setor: SETOR LITORAL
Área Temática: Saúde
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Educação Em Saúde; Promoção Da Saúde; Saúde Pública

O projeto tem por finalidade proporcionar espaço de ensino/aprendizagem sobre Terapias Naturais realizando 
oficinas junto a docentes, servidores técnicos, discentes da UFPR e comunidade externa, na perspectiva da troca 
de saberes referente as Terapias Naturais, no bojo da interdisciplinaridade com o intuito de pesquisar a realidade 
socioambiental ao qual estão inseridos, culturas e territorialidades, visando o bem viver, o meio ambiente, controle 
do estresse e tensões diárias harmonizando aspectos “biopsicosociocultoespiritoenergetico” do ser humano, fatores 
que interferem diretamente na saúde.
A comunidade acadêmica necessita ampliar sua compreensão/aceitação deste novo paradigma, tendo em vista 
que a utilização destas práticas, para além do ensino/aprendizagem, é mais uma oportunidade em proporcionar 
a população, melhores condições de vida/qualidade de saúde. Um grande avanço/potencialidade deste projeto 
é demonstrar entre os acadêmicos o princípio que norteia as terapias complementares, a integralidade, onde o 
ser humano deve ser visto como um todo e não como junção de partes, observando e respeitando-o como ser 
“biopsicosociocultoespiritoenergetico”, pois a saúde é entendida como um complexo aglomerado de aspectos 
físicos, psicológicos, sociais, culturais, espirituais, ambientais e energéticos.
Neste sentido, entendendo saúde como um “complexo” aglomerado de aspectos físicos, sociais, espirituais, 
emocionais e ambientais, observa-se que vários são os profissionais que atuam nesta condição ou qualidade de 
saúde/doença da população, cada um dentro de suas especificidades. Portanto, quando se fala em Terapias não 
Convencionais, fala-se de todas as modalidades que auxiliam o indivíduo na busca de melhor qualidade de vida. 
A humanidade dispõe de várias opções terapêuticas complementares que poderiam ser mais exploradas para 
alcançar uma vida mais saudável, com um mínimo de qualidade de vida (SILVA, 2012).
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PRÁTICA ESPORTIVA E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

20197655
Autor(es): Daniele Christine Lopes De Azevedo, Gloria Maria Dutra Wolff, Luiz Carlos Alves Araujo, Neilor 
Vanderlei Kleinubing
Orientador(es): Suzane De Oliveira
Setor: SETOR LITORAL
Área Temática: Saúde
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Educação Ambiental; Educação Em Saúde; Esporte

O Projeto de Extensão “Prática Esportiva e Educação em Saúde” (PEPEES) atua em parceria a aproximadamente 
a 3 anos com o Projeto Social de Contra Turno Escolar Ondas do Saber da prefeitura de Matinhos. As ações 
promovidas pelo PEPEES são organizadas de forma conjunta com a coordenação pedagógica do Ondas do Saber, 
tutores e alunos voluntários e delineadas ao longo do ano. As atividades do Projeto de extensão acontecem de 
forma esporádicas, sempre quando as intempéries climáticas e condições marítimas desfavorecem a presença das 
crianças na praia, e estas realizam atividades em sala de aula no Setor Litoral da UFPR. As atividades realizadas 
abordam diferentes metodologias de ensino, baseadas na perspectiva crítica emancipatória, em que os alunos 
participam e são protagonistas das mesmas. Dentre as ações realizadas destacam-se: avaliação antropométrica dos 
alunos (as); comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente; educação em saúde sobre animais peçonhentos, 
educação ambiental sobre resíduos sólidos nas praias; higiene pessoal e bucal; raciocínio lógico através do 
Xadrez; inclusão através do uso da linguagem de sinais (libras); cultura da paz, entre outras atividades. No total 
aproximadamente 300 crianças de 6 diferentes escolas do município foram atendidas com atividades lúdicas de 
educação em saúde e educação ambiental. O PEPEES contou com a participação de 3 alunos voluntários do Curso 
de Saúde Coletiva, assim como a presença outros alunos convidados, e com Projeto de Pesquisa Poluição Marinha: 
Resíduos sólidos nas praias de Matinhos. Dessa forma, o projeto de Extensão justifica-se como uma importante 
ferramenta de aprendizado e construção do conhecimento, pois permite além de benefícios físicos, cognitivos e 
sociais para as crianças atendidas, uma ampla experiência de aprendizado para os alunos voluntários da UFPR que 
realizam as atividades interdisciplinares e enriquecem sua formação.
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TROCA DE EXPERIÊNCIAS E VIVÊNCIAS AGROECOLÓ-
GICAS - TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA A SEGURANÇA E 
SOBERANIA ALIMENTAR

20197338
Autor(es): Alan Marx Francisco, Ananda Graf Mourao, Cristiane Rocha Silva, Diana Bacci Pelegrini, Fatima 
Abgail Oliveira De Freitas, Lunamar Cristina Morgan, Manoel Flores Lesama, Max Eric Osterkamp, Rayen 
Cristiane Mourao, Vinicius Britto Justus
Orientador(es): Paulo Rogerio Lopes
Setor: SETOR LITORAL
Área Temática: Tecnologia
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Agroecologia; Metodologias Participativas; Transição Agroecológica

A Agroecologia vem sendo construída como ciência, prática e movimento, apontando caminhos para a segurança 
e soberania alimentar mundial. O modelo de agricultura tecnicista tem promovido diversas consequências 
ambientais, sociais e econômicas, tais como desertificação, perda da sociobiodiversidade, fragmentação de 
habitats, dos saberes tradicionais, contaminação dos recursos hidricos e edáficos por agrotóxicos e fertilizantes 
solúveis, êxodo rural, pobreza, fome, dentre outros. O objetivo do projeto “Tecnologias Sociais para Promoção 
da Segurança e Soberania Alimentar” consiste em mapear, co construir, sistematizar e compartilhar tecnologias 
sociais, tendo em vista que essas são soluções e alternativas simples, baratas, adaptadas às características 
socioambientais, que promovem aumento da diversidade, complexidade, autonomia, resiliência e autossuficiência 
das unidades produtivas. O projeto vem atuando no Acampamento do MST José Lutzemberger (Antonina/PR), 
na Horta Castelinho, Horta do Centro Cultural, Feira Popular (Matinhos/PR) e Salto do Parati (Guaratuba/PR). 
As metodologias utilizadas no projeto são: pesquisa participativa, pesquisa-ação, observação participante e 
diagnóstico rural participativo, todas têm possibilitado trocas de experiências, vivências, análises, planejamento 
e ações coletivas nas comunidades. As tecnologias sociais estão sendo identificadas e sistematizadas por meio da 
elaboração de fichas agroecológicas, que são resumos e boletins artísticos descritivos/ilustrativos que apresentam 
o passo a passo da construção, função, vantagem e conceito da tecnologia social. Além disso, temos utilizado 
a fotodocumentação e os vídeos no processo de sistematização e socialização. Este projeto tem como base a 
interdisciplinaridade, interterritorialidade, intergeracionalidade, interculturalidade, contribuindo com a inovação 
tecnológica e a construção do conhecimento agroecológico (saber científico e saber tradicional), qualidade de vida 
das famílias, geração de renda e autonomia dos sistemas produtivos agroecológicos. 
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OBSERVATÓRIO DO LITORAL PARANAENSE

20197493
Autor(es): Fabricio Silva Assumpcao, Paulo Eduardo Angelin, Rangel Angelotti, Simone Ferreira Naves Angelin
Orientador(es): Ricardo Rodrigues Monteiro
Setor: SETOR LITORAL
Área Temática: Tecnologia
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Organização De Dados; Sistemas De Geoinformação; Software Livre

O Observatório do Litoral Paranaense é um projeto de extensão que atende uma crescente demanda por dados 
georreferenciados sobre o litoral paranaense, para os mais diversos fins públicos e privados. Tem como objetivo 
principal oferecer um ambiente on line de acesso público à geoinformação, como forma de contribuir à elaboração 
de políticas públicas e monitoramento de ações para o desenvolvimento sustentável local. Seu caráter é o mais 
plural possível, pois congrega, em sua base on line, dados e informações georreferenciadas de vários temas: 
plano diretor, infraestrutura, saúde, comunidades tradicionais, conflitos urbanos e ambientais, uso do solo, entre 
outros. O projeto está organizado em três movimentos: 1) criação da base de geodados; 2) edição e atualização 
permanente da geoinformação; e 3) capacitação e divulgação técnico-científica.
A ausência ou escassez de dados confiáveis é um dos principais problemas à gestão. A discussão democrática 
e participativa demanda dados e informações amplos, sobre diversos temas de interesse público, tanto para o 
planejamento das ações, como para o seu monitoramento e aprimoramento. A georreferência pode ser inserida na 
maior parte dos dados disponibilizados pelos órgãos públicos, auxiliando a visualização da população. Outrossim, 
parte das ações locais no âmbito das universidades não são publicizadas adequadamente, com transparência, ao 
acesso de qualquer cidadão. O Observatório do Litoral Paranaense permite que qualquer pessoa conectada à web 
tenha acesso público e gratuito à geoinformação do litoral, produzida pela UFPR Litoral, ou outras instituições. 
Por conta de sua constituição plural, de interesses comuns e com característica multidisciplinar, nosso site é um 
ambiente de congregação de pesquisadores, produtores e usuários em geral, das mais variadas instituições.
Utilizamos apenas software livre: a coleta dos dados está sendo realizada a partir de publicações, sites, bases de 
dados, projetos, etc. da UFPR e de outras instituições, e a partir do contato direto com pesquisadores e instituições. 
O método inclui a preparação de geodados disponíveis em fontes públicas, para que qualquer informação de 
interesse público possa aparecer no mapa e desencadear processos cognitivos que resultem em compreensão, 
entendimento e conhecimento sobre a realidade.
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Setor Palotina
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KINO PULSÃO FASE 2

20197257
Autor(es): Mara Fernanda Parisoto, Maristela Grunevald, Miguel Dewes Oliveira, Vilmar Pedro Dos Anjos
Orientador(es): Cassio Alves
Setor: SETOR PALOTINA
Área Temática: Comunicação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Cinema; Comunicação; Cultura

Como continuação em nova fase do projeto Kino Pulsão, serão apresentadas as atividades culturais, educacionais 
e de produção artísticas e tecnológicas desenvolvidas. Deste modo, espera-se apresentar/realizar uma oficina de 
audiovisual bem como motivar o desenvolvimento de produção de obras audiovisuais. Todas essas atividades fazem 
parte do pleno desenvolvimento do projeto que compreendeu a atuação em três módulos. O primeiro módulo, 
organiza o tradicional cineclube conhecido como Kino Pulsão. Essa atividade tem aproximado a comunidade 
Palotinense da UFPR e das discussões artísticas, tecnológicas e científicas. O segundo módulo, realiza cursos 
de capacitação para produção de conteúdo e edição de materiais audiovisuais. E o terceiro módulo, busca 
fomentar iniciativas de realização de pequenas produções audiovisuais, vinculadas as demandas comunicativas 
e de expressão da Universidade e da comunidade envolvida. Portanto a oficina abordará a elaboração de roteiro, 
decupagem, story board, elementos de produção e gravação bem como a edição de material audiovisual.
Deste modo uma oficina será realizada e também apresentará os resultados do desenvolvimento da capacitação 
teórica e técnica da comunidade acadêmica obtidos com as atividades do Cineclube. Assim, a oficina ao mesmo 
tempo abordará brevemente a história do audiovisual, a teoria da montagem audiovisual, produção de roteiros e 
dramaturgia, abordando as várias etapas da produção. Na primeira parte, a oficina será mais teórica, e a bordará 
as diferentes técnicas de montagem, evolução de tempo, espaço/cenário. Na segunda parte do curso, questões 
práticas serão abordadas, como som, enquadramentos, luz. Na terceira parte faremos uma breve revisão de edição 
de material audiovisual, técnicas de sonorização, cortes, emendas e evolução serão expostas. Por fim, espera-se 
poder ampliar com esta oficina, as atividades e os resultados dos esforços dos participantes envolvidos.
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KINO PULSÃO

20197259
Autor(es): Mara Fernanda Parisoto, Maristela Grunevald, Miguel Dewes Oliveira, Vilmar Pedro Dos Anjos
Orientador(es): Cassio Alves
Setor: SETOR PALOTINA
Área Temática: Comunicação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Cinema; Comunicação; Cultura

Nesta parte do projeto Kino Pulsão, serão apresentadas as atividades culturais, educacionais e de produção artísticas 
e tecnológicas desenvolvidas. Assim espera-se apresentar o atual estágio de desenvolvimento da produção da obra 
audiovisual em desenvolvimento pelo grupo. Todas essas atividades fazem parte do pleno desenvolvimento que 
compreende a atuação em três módulos que acontecem em paralelo. O primeiro módulo, organiza o tradicional 
cineclube conhecido como Kino Pulsão. Essa atividade tem aproximado a comunidade Palotinense da UFPR e das 
discussões artísticas, tecnológicas e científicas. O segundo módulo, realiza cursos de capacitação para produção 
de conteúdo e edição de materiais audiovisuais. E o terceiro módulo, busca fomentar iniciativas de realização de 
pequenas produções audiovisuais, vinculadas as demandas comunicativas e de expressão da Universidade e da 
comunidade envolvida, de modo que esperamos mostrar de modo inédito os resultados obtidos.
Deste modo a apresentação do material audiovisual produzido busca mostrar uma síntese do resultado do 
desenvolvimento da capacitação teórica e técnica da comunidade acadêmica aplicada a realização de uma obra 
artística. Esse desenvolvimento é a fase mais sensível e importante do projeto e busca por em prova todos os 
estudos e debates realizados com a comunidade sobre a teoria da montagem audiovisual, produção de roteiros 
e dramaturgia, e as várias etapas da produção e edição. Para esta dia, esperamos debater o tema da obra, bem 
como debater criticamente os resultados técnicos e artístico. Um espaço será aberto à comunidade para que possa 
influenciar e questionar o objeto artístico apresentado. Todo este conjunto de atividades é orientado como um 
estímulo à experimentação da linguagem audiovisual, realizada como instrumento de aprendizado, de debate e auto 
percepção individual, econômica, cultural, ambiental, social e política. De modo a contribuir, para a construção do 
conhecimento aliado ao desenvolvimento de formas expressivas.
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JOGOS MATEMÁTICOS/EDUCAÇÃO NÃO FORMAL

20197505
Autor(es): Angela Gil, Denise Trevisoli Detsch, Karen Vanessa Gozer Banheza, Maria Clara Dari Gomes
Orientador(es): Denis Rogerio Sanches Alves
Setor: SETOR PALOTINA
Área Temática: Comunicação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Educação Não Formal; Ensino De Matemática; Jogos Matemáticos

Este projeto de extensão envolve 6 estudantes do curso de Licenciatura em Exatas da Universidade Federal do 
Paraná – Setor Palotina em atividades de Educação Não Formal. A Educação Não Formal define-se como qualquer 
tentativa educacional organizada e sistemática que, normalmente, se realiza fora dos quadros do sistema formal de 
ensino. Este projeto de extensão tem por objetivo propor diferentes formas de encaminhar o processo de ensino-
aprendizagem da disciplina de Matemática, utilizando-se de atividades extraclasse que incentivam a prática e 
o aprimoramento dos conceitos matemáticos, ou seja, procura demonstrar aos estudantes as possibilidades que 
existem relacionados aos conceitos matemáticos de uma maneira não formal. O projeto teve início em maio de 
2016, tendo como metodologia a utilização de Jogos Matemáticos, tais como o Matix, Corrida de Obstáculos, Jogo 
da Velha 3D, Jogo da Velha das Operações, Soma Zero, Matemática e o Seu Lugar em turmas do 7º Ano no Colégio 
Estadual do Rio Branco de Palotina-PR. Este projeto tem como resultado principal propor uma maior interação 
entre os professores da Universidade Federal do Paraná setor Palotina e os professores da rede pública de ensino, 
os estudantes do curso de Licenciatura em Exatas e os estudantes da rede pública de ensino. Assim, o projeto de 
extensão busca interagir com a comunidade escolar e fornecer apoio aos profissionais de educação da rede pública 
de ensino com atividades não formais de ensino na disciplina de Matemática. Neste trabalho também foram 
realizadas pesquisas bibliográficas referentes à Educação não formal e foram elaborados três artigos científicos 
com os temas “Jogos matemáticos: aprendendo por meio do lúdico”, “Jogos matemáticos como uma ferramenta 
de aprendizagem” e “Jogos como ferramenta complementar ao ensino da Matemática” que serão submetidos a 
eventos e revistas relacionadas a área de Educação Matemática. Esperamos que o projeto de extensão desperte 
o interesse dos estudantes de escolas públicas para realizarem atividades não formais com maior frequência em 
seu currículo escolar e que produza um conjunto de novos sentidos para a Educação Não Formal no ensino da 
Matemática
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KUNG FU TRADICIONAL EM PALOTINA

20197453
Autor(es): Andrew Braian De Freitas, Roberta Chiesa Bartelmebs, Victor Manuel Moreira, Vilson Luis Kunz
Orientador(es): Marcos Vinicius Oliveira De Assis
Setor: SETOR PALOTINA
Área Temática: Cultura
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Cultura; Kung Fu; Qualidade De Vida

O Kung Fu é uma arte marcial que se originou na China há cerca de 4000 anos atrás, com técnicas inspiradas em 
animais e elementos da natureza aplicadas em combate. Hoje em dia o estilo Hung Gar (ou “punhos da família 
Hung”) visa melhorar a qualidade de vida de seus praticantes, tanto psicologica quanto fisicamente, diminuindo 
o sedentarismo, estresse e ansiedade, e incentivando a prática de atividades físicas com um todo. O objetivo 
principal do projeto de extensão “Kung Fu Tradicional em Palotina” é possibilitar à comunidade interna e externa 
à UFPR Setor Palotina, uma oportunidade de praticar Kung Fu. O projeto dispõe de bolsas para atender alunos em 
situação de baixa renda a fim de potencializar sua participação nas aulas da Escola Punhos Unidos. Em diversas 
ocasiões a interação dos alunos com a comunidade é realizada por meio de aulas físicas e teóricas. O projeto 
participa ativamente das atividades culturais da Cidade, estando presente na EXPO Palotina 2017 e 2019, Natal 
Encantado, Dia do Desafio, Dia de Cooperar, Sanda para mulheres (Dia da Mulher - UFPR Palotina 2019) e Curso 
de Defesa pessoal para Mulheres (2019), divulgando a importância da prática de atividades físicas para a melhoria 
da qualidade de vida como um todo. Por meio deste projeto, os participantes têm a possibilidade de melhorar suas 
aptidões físicas e psicológicas. O projeto trabalha também conceitos como motivação, perseverança, respeito e 
noções de hierarquia, além de criar laços entre todos os praticantes. Ocorrem também diversas atividades culturais, 
tais como a comemoração do ano novo chinês envolveldo todos os participantes. Espera-se com o projeto que os 
alunos e demais participantes tomem consciência do seu papel na sociedade como cidadãos íntegros, que possuam 
autocontrole para enfrentar os desafios que a vida apresenta em seu cotidiano e uma melhor qualidade de vida.
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MEMÓRIAS VIVAS

20197575
Autor(es): Elias Naor Schlosser
Orientador(es): Raquel Angela Speck
Setor: SETOR PALOTINA
Área Temática: Cultura
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Cultura; História; Memória

O projeto Memórias Vivas nasce da preocupação em se registrar as vivências dos pioneiros de Palotina durante o 
início do referido município. O objetivo é registrar coletivamente a memória individual dos pioneiros palotinenses. 
A partir de dados obtidos com a Secretaria de Educação e Cultura, serão identificados os pioneiros vivos e, por 
meio de seus relatos, serão organizadas várias atividades, culminando com a publicação de um livro de memórias. 
Esse conterá informações sociais e culturais referentes ao surgimento do município, o que contribui com as 
disciplinas das Ciências Humanas dos cursos de graduação do Setor Palotina, Universidade Federal do Paraná, 
bem como pode incitar pesquisas sobre a relação dos palotinenses com a educação. O projeto Memórias Vivas 
engloba ações da micro-história e dos estudos linguísticos e literários. Além disso, provocará impactos positivos 
sobre a comunidade palotinense, que terá a oportunidade de reviver sua trajetória e de ter em mãos um rico registro 
sobre sua história.Uma das matrizes constituintes de um povo é a sua cultura. Sabemos que ela tem, dentre tantas 
funções, a capacidade de constituir laços entre os membros de um grupo de tal forma que práticas e costumes são 
reconhecidos como elementos de identidade desse grupo e são repassados de geração a geração. (SANTOS, 1994). 
Muitas são as práticas sociais relacionadas à cultura. Dentre elas, destacamos a produção literária que, apesar 
de não estar comprometida com a realidade, é uma das formas mais diretas de representá-la, problematizando 
o dado humano universal a partir de um acontecimento local e particular. (SAVIOLI; FIORIN, 1996). Desse 
modo, os textos literários permitem recompor, compreender, refletir, polemizar liricamente uma sociedade. Livros 
de memórias são um excelente registro de toda uma época, constituindo-se, às vezes até mais do que extensos 
documentos oficiais, ricos testemunhos das complexas relações sociais e culturais de um determinado grupo. 
Essa perspectiva de estudo de uma época é denominada micro-história e apresenta o diferencial de se conhecer a 
história pelo olhar do cidadão comum inserido em seu cotidiano. Docentes e acadêmicos serão responsáveis pela 
coleta das informações e documentos os quais poderão compor um acervo itinerante que poderá ser apresentado 
em eventos do município e da UFPR. 
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DIALÉTICA ACERCA DA EQUIDADE DE GÊNERO E RES-
PEITO À DIVERSIDADE.

20195766
Autor(es): Alysson Mateus Rabelo Kiessow, Igor Prochnow, Ivanice De Oliveira Candido Neres, Karianny Apa-
recida Gerotto Del Mouro, Kely Araujo Dos Santos, Leidyane Tiberio Neves, Rafael Henrique Senhorini
Orientador(es): Loriane Trombini Frick, Paola Cavalheiro Ponciano Braga
Setor: SETOR PALOTINA
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Direitos Humanos; Diversidade; Equidade De Gênero

O atual espaço acadêmico, demanda reconstrução de saberes e entendimentos pertinentes às relações sociais e 
às diversidades, constituídos através de dialéticas sobre os preconceitos e a violência vivenciados pelos grupos 
minoritários. Da mesma forma, proporcionam a consolidação de ações que visam um convívio justo, respeitoso 
e igualitário na sociedade. Nesta conjectura, este projeto de extensão objetiva promover intervenções junto à 
comunidade palotinense acerca da efetivação da Lei Maria da Penha; sexo biológico, identidade de gênero, 
identidade afetivo sexual; violência contra pessoas LGBTQIA+; machismo e mulheres na ciência. Iniciado em 
2017, continua atuando hoje através de ações com as referidas temáticas. Em 2018, houve a participação no 
1º Encontro de Gênero Diversidade e Cultura apresentando um artigo sobre relatos de experiências machistas, 
cujo tema também norteou uma roda de conversa. Destaca-se ainda, a realização de roda de conversa sobre 
a participação das mulheres nas ciências, LGBTIfobias e violência sexual. Naquele mesmo ano, também foi 
feita a exibição do filme “ A Onda” seguido de debates a respeito. Os encontros tiveram a participação de 
alunos, servidores docentes e técnicos administrativos e pessoas externas à universidade, além de contar com 
profissionais capacitados direcionando as atividades. No presente ano, iniciou-se a parceria com o projeto Meninas 
nas Ciências, com fomento da CNPQ, para promoção de debates nas escolas municipais de Palotina. Além do 
grupo de estudos, é dada continuidade na exibição de filmes e alimentação das páginas de redes sociais. Foi 
realizada a roda de conversa denominada “Avanços e desafios frente à garantia dos direitos das mulheres” além da 
participação em workshop acerca da “resistência feminina na ditadura”. Através de leituras e pesquisas teóricas 
o grupo vem buscando informações científicas para amparar suas ações, favorecendo a formação acadêmica e 
cidadã e a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão. O Projeto tem parceria com a Promotoria de 
Justiça e a Secretaria de Educação de Palotina, e atende às demandas da própria comunidade interna, constituído 
de um espaço importante de reflexão e de fomento à conscientização acerca da equidade de gênero e respeito à 
diversidade.
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SHOW DAS CIÊNCIAS

20195355
Autor(es): Ana Karoliny Da Silva Gomes, Ana Paula Ramao Da Silva, Ayessa Luiza Frare, Diheiny Camila 
Kemper, Dinara Erica Rodrigues De Cezaro, Janaina Firbida, Letícia De Lazari Baumgarten, Luana Estefani 
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Orientador(es): Leidi Cecilia Friedrich, Mara Fernanda Parisoto
Setor: SETOR PALOTINA
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Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Difusão E Popularização Da Ciência; Ensino De Ciências; Licenciatura Em Ciências Exatas

O Show das Ciências é um projeto de extensão que nasceu a partir de constantes pedidos de pessoas ligadas à 
educação em Palotina/PR (gestores e professores) de ações extensionistas voltadas para os estudantes da Educação 
Básica que os aproxime à Universidade. As primeiras atividades foram destinadas à preparação dos experimentos e 
do roteiro. Para isso, os acadêmicos fizeram uma pesquisa de quais experimentos poderiam ser realizados de forma 
dinâmica e lúdica em qualquer espaço. A seguir, testaram e demonstraram os mesmos para todos os integrantes do 
projeto, que ao final escolheram os que acharam mais interessantes. Ao se pensar nos adolescentes, focaram-se a 
linguagem, as formas de relacionamento, o interesse pelo humor, a maneira de se vestir, os conteúdos curriculares 
da disciplina de História. Ao fim dessa etapa, começamos a montar a dramatização. Para tanto recorremos aos 
elementos básicos da dramaturgia, como construção da personagem, caracterização, construção do cenário e 
figurino, escolha da sonoplastia, memorização do texto, marcação das cenas. O grande desafio dessa etapa era 
fazer com que alunos da área de Exatas, comumente mais retraídos, fizessem uma representação à altura de nossas 
expectativas. Mais uma vez utilizamos a linguagem teatral, seguindo as orientações de Augusto Boal, na linha 
do teatro do oprimido, trabalhando com a caricatura a fim de que os alunos conseguissem projetar e transferir 
para as personagens as ações e o julgamento sobre essas ações. A qualidade das apresentações mostra o êxito da 
iniciativa, revelando que a dramatização instrumentaliza os acadêmicos para o contato com o público em geral e 
condução de seminários e de a aula em particular. Como todas as ações, desde a escolha de quem representaria 
qual personagem, foram discutidas e decididas pelo grupo, acreditamos ter estimulado o exercício da cidadania. 
Com isso, ao atrair a curiosidade dos jovens e expor a atividade científica de forma lúdica, aproximamos os jovens 
palotinenses do curso de Licenciatura em Ciências Exatas, visando a fazer desse uma perspectiva atrativa de futuro 
pessoal e profissional.
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FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES 
E ALUNOS DE ENSINO MÉDIO NOS LABORATÓRIOS DE 
FÍSICA NA UFPR
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As alunas bolsistas trabalham junto com o projeto Rocket Girls: meninas na Astronomia e na Astronáutica 
(CNPQ) que é um projeto que envolve vários projetos de extensão, com o intuito de valorizar as mulheres na 
ciência. Estão envolvidas no projeto alunas da Educação Básica e graduação nos cursos de Licenciatura em 
Ciências Exatas, Engenharia de Energias e Licenciatura em Computação. As atividades são desenvolvidas na 
UFPR, Setor Palotina, junto com a comunidade escolar de cinco escolas com o maior índice de evasão. Assim, 
visa um conjunto de ações, bem como os projetos de pesquisa, ensino e extensão que contribua com as atividades 
e práticas desenvolvidas. O tema central é a participação feminina na área das ciências moderna. Neste tema, 
as participantes têm objetivo de executar ações que possibilitam o reconhecimento das mulheres por meio de 
pesquisas voltadas para ciência. Assim, tem finalidade de partilhar ideias no intuído de participar dos festivais 
de minifoguetes, robótica e astronomia do país e região. Neste ano competimos ao VI Festival Brasileiro de 
Minifoguetes na cidade de Curitiba, na qual conquistamos o quarto lugar com apogeu 100 metros, visto que 
tivemos a certeza que o conhecimento adquirido certamente nos fará melhorar e ampliar nossos objetivos. Tivemos 
a honra de dar formação na Escola Internacional de Curitiba. Obtivemos oficina da equipe Palorocket no inicio do 
projeto, oficina de empreendedorismo com finalidade de promover recursos para a fabricação, oficina/workshop 
sobre foguetes relacionados à Mostra Brasileira de Foguete, aulas de astronomia visando participar da Olimpiada 
Brasileira de astronomia e divulgamos o projeto através de redes sociais. Espera-se que por meio desse projeto 
as mulheres se sintam capazes de fornecerem e aprenderem conhecimentos científicos, promovendo ações que 
motivem as mulheres para que possam compreender as possibilidades de atuação na área das ciências e se sintam 
motivadas a seguirem carreiras cientificas e ter êxito a cada passo a diante.
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FECITEC: FEIRA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
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A FECITEC: Feira de Ciência e Tecnologia é um projeto desenvolvido ao longo do ano que culmina na realização 
da Feira, com a apresentação de projetos. As atividades iniciaram-se em 2011 em Palotina e atualmente tem 
abrangência regional. A Feira busca incentivar a produção científica nas escolas através da apresentação de 
experimentos. O objetivo é incentivar o trabalho em grupo para colocar as ideias criativas ou inovadoras em prática, 
proporcionando a participação aos vencedores em outras Feiras nacionais ou internacionais. Os participantes da 
FECITEC são alunos da Educação Infantil, Fundamental I, II e Médio, organizados em equipe. Os monitores 
(discentes) tornam-se os responsáveis pela integração das escolas com a UFPR; maneira de favorecer a comunicação 
entre a comunidade, escola e a Universidade. A interação dialógica é evidenciada por meio da monitoria nas 
escolas. Todos os anos, mais de 50 discentes constituem suporte científico e técnico sob a orientação de 14 
docentes. O projeto, tem sua nona edição em 2019, se consolida como uma importante oportunidade de incentivar 
o desenvolvimento de trabalhos nas áreas de: inovação, química, física, biologia, matemática e empreendedorismo 
de alunos de Palotina e outros municípios; evidenciando a interdisciplinaridade. As exposições dos projetos 
(mais de 100) ocorrerão nos dias 04 e 05 de outubro. Um intenso trabalho de sensibilização das escolas/colégios, 
professores, alunos foi realizado e os trabalhos estão sendo desenvolvidos desde maio. Nos dias da Feira, espera-se 
3.000 pessoas visitantes. A FECITEC busca a participação ativa dos alunos e promover a cultura científica dando 
ênfase ao pequeno cientista, estimulando pesquisa nas escolas com a utilização do método científico. Assim, 
verifica-se a relação da extensão com a pesquisa. Paralelamente serão valorizadas as apresentações culturais e 
ações de outros projetos de extensão. As ações da FECITEC contribuem para a visualização de soluções para a 
carência de inovação e desenvolvimento tecnológico no Oeste do Paraná, ao estimular crianças e jovens na missão 
de criar e executar um projeto científico/tecnológico. Aliado aos trabalhos realizados nas escolas/colégios, os 
alunos destaque da Feira serão contemplados com bolsas de IC Jr. para o desenvolvimento de projetos de pesquisa 
em laboratórios da UFPR, mostrando a indissociabilidade entre pesquisa-extensão. É um estímulo de ações que 
visam à popularização e a divulgação da Ciência contribuindo para a construção de conhecimentos científicos e 
interações sociais.
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PRÉ-VESTIBULAR COMUNITÁRIO
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Setor: SETOR PALOTINA
Área Temática: Educação
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O Pré-Vestibular Comunitário atende a uma demanda crescente no município e região relacionada à oferta de 
curso preparatório para vestibular tendo como público-alvo alunos da rede pública de ensino. Tem como objetivo 
principal preparar a população jovem em situação de vulnerabilidade social para o ingresso, preferencialmente, 
em uma instituição de ensino superior pública. Contamos com parceria com a Secretaria Municipal de Educação 
de Palotina, o Celin, a Associação São Francisco de Assis de Palotina, a Associação de Haitianos de Palotina. 
As aulas se realizam em formato de monitorias conduzidas pelos acadêmicos da UFPR Setor Palotina orientados 
pelos professores do referido Setor e da rede estadual de educação. A seleção para os alunos da educação básica 
se dá por ordem de inscrição. Iniciou em 2016 a partir de sugestão de uma acadêmica de Ciências Biológicas 
com monitorias das disciplinas Física, Química, Matemática e Redação realizadas em aulas de quatro horas aos 
sábados. Em 2018 ofertou todas as disciplinas curriculares do Ensino Médio em 3 encontros semanais de 4 horas, 
totalizando 12 horas semanais de aula, realizadas às segundas e quartas – feiras à noite e aos sábados à tarde. 
Atendeu a uma turma de 40 alunos. Houve quatro aulas multidisciplinares com temas escolhidos pelos alunos, 
duas atividades socioculturais, uma visita cultural e pedagógica a Foz do Iguaçu, encontros terapêuticos e dois 
simulados. Tais atividades estão mantidas para 2019, ano em que as aulas passam a ocorrer apenas durante a 
semana à noite e contemplam duas turmas, totalizando cerca de 100 alunos. Para melhor gestão, este ano as 
atividades foram organizadas em núcleos: núcleo pedagógico, núcleo financeiro, núcleo de gestão de documentos, 
núcleo de comunicação e marketing, núcleo de gestão de pessoas, núcleo de pesquisa, núcleo de documentação 
e registro. Também houve um fortalecimento da formação pedagógica e da pesquisa, com investigação sobre a 
metodologia ativa Instrução aos pares e aplicação da mesma. Há previsão da publicação de um livro registrando 
o resultado da implementação dessa metodologia e de um caderno de atividades de redação. Somos em torno de 
90 pessoas envolvidas com o projeto, entre coordenação, professores colaboradores, parceiros e monitores. Temos 
como desafio a adesão de professores da área de ciências sociais e humanas para atuarem como orientadores das 
disciplinas dessa área, como também a diminuição da evasão do público alvo.
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CONHECENDO A UFPR PALOTINA

20197615
Autor(es): Danilene Gullich Donin Berticelli, Joel Paula Da Silva Junior, Nicoly Karoline Klein
Orientador(es): Ivonete Rossi Bautitz
Setor: SETOR PALOTINA
Área Temática: Educação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Comunidade; Divulgação Científica; Vestibular

Esse projeto visa divulgar o Setor Palotina da Universidade Federal do Paraná por meio de ações que destaquem 
as potencialidades dessa Instituição em termos de transformação individual e social. Além disso, este projeto visa 
oportunizar o conhecimento das possibilidades de acesso e permanência na Universidade Pública de qualidade, 
garantindo os direitos do cidadão previstos na constituição. Ademais, busca-se valorizar a extensão como um 
processo gerador de aprendizagem, assim como o ensino e a pesquisa, complementando assim a tríade. Nesse 
sentido, o plano de ação do projeto para 2019 será concentrado na organização de um evento denominado Vem 
pra UFPR Palotina que acontecerá no dia 17 de agosto. Esse evento terá como público alvo alunos de ensino 
médio e comunidade em geral. Para tanto, estão previstas atividades de sensibilização e mobilização do público 
alvo para que nesse dia sejam feitas atividades que permitam a apresentação dos cursos de graduação, dos projetos 
desenvolvidos pela comunidade acadêmica, da prestação de serviços à comunidade. Além disso, o evento contará 
com apresentação de atividades artísticas e culturais, disseminação de informações sobre o vestibular, auxílios e 
bolsas para discentes e visitação nas dependências da Universidade como laboratórios, restaurante universitário, 
biblioteca, dentre outras. A mobilização de estudantes será feita via núcleos Regionais de Educação de Toledo, 
Cascavel, Assis Chateaubriand e Umuarama, além de visitação de escolas do município de Palotina. A comunidade 
Palotinense será convidada para o evento por meio de panfletagem em feiras, clubes de idosos, de mães etc. Os 
discentes envolvidos no projeto participarão na organização do evento e auxiliarão na produção de material como 
vídeos sobre os cursos, folders, cartazes, além de atuar como monitores durante as visitas guiadas dos estudantes 
na Universidade. Como resultado desse evento espera-se que o Setor ganhe visibilidade, que a concorrência do 
vestibular se acentue e que a comunidade conheça toda a potencialidade do Setor como Instituição promotora de 
transformação social. Ademais, divulgar a existência do Setor vai ao encontro das estratégias do Plano Nacional de 
Educação, pois permitirá aos jovens o contato com essa instituição, o que pode resultar em uma graduação cursada 
na mesma. A proximidade da localização, a qualidade dos cursos ofertados, os projetos e programas voltados para 
a permanência do aluno constituem atrativos nem sempre conhecidos pela maioria da população, carência a qual 
deve ser minimizada após a realização desse evento.
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AQUARISMO COMO CIÊNCIAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS 
DO OESTE DO PARANÁ
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Área Temática: Educação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
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O objetivo deste trabalho é compreender como o uso de um aquário, em uma escola para alunos com diferentes 
deficiências cognitivas e motoras, pode auxiliar no ensino-aprendizagem de conceitos científicos da Biologia. 
Escolheu-se trabalhar com esta modalidade de ensino, a fim de criar condições de ensino- aprendizagem, de 
reestruturação do ambiente físico-social e modificação dos métodos de ensino utilizados, que possibilitem ao 
aluno um rendimento melhor. Partindo dessa premissa, realizou-se a montagem e a observação de um aquário 
em sala de aula, pois considera-se que o aquário é um instrumento didático útil para o ensino de ciências. Foi 
propiciado o bem-estar mútuo entre os peixes e os alunos, com o contato físico e visual direto e a reciprocidade 
sinestésica entre estes. Além disso, avaliamos os alunos quanto ao bom comportamento, enfatizando a necessidade 
de responsabilidade, silêncio e boa conduta quanto aos peixes e o aquário. Dessa forma, a proposta deste trabalho 
é investigar quais as limitações e a viabilidade do uso de um aquário em aulas de Ciências Naturais e suas 
implicações em termos de ensino-aprendizagem em um contexto de inclusão? Com o intuito de analisar este 
impacto, desenvolveu-se uma pesquisa qualitativa de intervenção pedagógica com alunos do ensino fundamental na 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) no município de Palotina – PR, no período compreendido 
entre abril e setembro de 2018. Para isso, foram ministradas aulas de ciências sobre os temas: ciclo da água, 
fotossíntese, poluição, cadeia alimentar, anatomia dos peixes, reprodução, pesca predatória e os peixes na nossa 
alimentação. Ademais, os instrumentos de coleta de informação, encontram-se o diário e a entrevista individual 
semi-estruturada. O domínio a ser investigado compreende os membros da equipe pedagógica, os alunos da APAE 
e o diário da pesquisadora, perfazendo um total de 16 sujeitos. Quantos aos resultados obtidos, mediante a avaliação 
da equipe psico-pedagógica da APAE, os alunos melhoraram a fonação, o desempenho em atividades manuais, as 
relações sociais e, principalmente, a aquisição de conceitos básicos da ecologia dos organismos aquáticos. Pode 
se concluir que este trabalho proporcionou a produção de um material didático interdisciplinar, a ampliação do 
conhecimento em biologia e educação ambiental. Além disso, desenvolveu-se uma cartilha para o professor de 
ciências, em formato de manual, para que a escola dê continuidade aos trabalhos já iniciados pelo projeto.
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PALOTINA RECICLA O ORGÂNICO!
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Setor: SETOR PALOTINA
Área Temática: Meio Ambiente
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Educação Ambiental; Educação Comunitária; Resíduos Sólidos

A PNRS (Lei nº 12.305/10) estabeleceu que só devem ser dispostos em aterros sanitários os resíduos sólidos 
que não tenham viabilidade tecnológica ou econômica para serem reaproveitados, ou seja, os rejeitos. O projeto 
‘Palotina recicla o orgânico!’, contemplado pelo Edital FNMA/FSA nº 001/2017, visa a mobilização social da 
comunidade para a segregação dos resíduos sólidos domiciliares em três frações (recicláveis, orgânicos e rejeitos) 
e a implementação de composteiras caseiras nos domicílios e instituições públicas e privadas. Para tanto, foi 
estabelecida uma parceria entre Prefeitura, Universidade Federal do Paraná (UFPR) e UESPAR/FACITEC-
ROTARY CLUB DE PALOTINA PIONEIRO para fomentar a execução e o alcance de todas as metas estipuladas. 
A metodologia escolhida para divulgação e mobilização social foi a participativa com a formação de Círculos de 
Aprendizagem Permanente que enfatizam a descentralização, a capilarização e o enraizamento do tema trabalhado. 
Atualmente, as primeiras atividades de formação dos agentes/gestores/monitores que atuarão diretamente com a 
comunidade estão sendo executadas com os mais diversos públicos: escolas municipais, estaduais e particulares; 
agentes comunitárias da saúde, terceira idade e Clube da Mulher de Palotina. Foram realizadas duas oficinas entre 
os chamados CAPs 1 (representantes das instituições parceiras) e três entre os CAPs 2 (líderes comuniários que 
estão em contato diário com a poulação) com a finalidade de aprofundar a temática do projeto para dentro de cada 
unidade participante sendo que foram trabalhados os seguintes conteúdos: Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
metodologias participativas e construção de composteiras caseiras. Foram produzidos materiais didáticos para 
as escolas, sendo que todas as escolas municipais de Palotina receberam essas cartilhas. Além disso, as escolas 
particulares apresentaram interesse e todas estão recebendo apoio da UFPR para dsenvolvimento do projeto. Para 
divulgação da proposta, foi criado um canal do youtube com curtas-metragens que apresentam a justificativa do 
projeto e explicam os diferentes métodos de compostagem. Em uma próxima etapa, o projeto prevê a seleção e 
distribuição de composteiras em caixas para mais de 500 residências de Palotina. Os moradores selecionados 
receberão instruções técnicas, acompanhamento e monitoramento para implantar sua própria composteira. Por 
meio da sensibilização e aprendizagem participativa, acredita-se que a implantação de composteiras continuará 
mesmo após findado o projeto.
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BICHO D’ÁGUA: CONHECER PARA PRESERVAR 2ª EDI-
ÇÃO
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Setor: SETOR PALOTINA
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O objetivo deste projeto é promover e popularizar informações científicas obtidas através de monitoramentos 
realizados nos ambientes aquáticos e evidenciar a importância da preservação destes locais e do seu entorno 
(mata ciliar). Além disso, buscou-se capacitar e conscientizar professores e alunos para que possam contribuir 
na preservação dos recursos hídricos. Para tanto, vários materiais didáticos foram elaborados pelos acadêmicos 
integrantes do projeto, os quais consistiram de banner, gibi infantil, cartilha para colorir e brincar e jogos didáticos 
(tabuleiro gigante, jogo da memória e tapete do rio contínuo). Estes materiais foram produzidos com o auxílio 
financeiro do Proext (2015/2016) e distribuídos, gratuitamente, às escolas do município de Palotina. As ações 
do período (2º semestre de 2018 e 1º semestre de 2019) abrangeram atividades com o ensino fundamental II na 
escola Santo Agostinho (estadual) e Colégio Agrícola Aldroaudo Augusto Colombo (estadual). Na escola Santo 
Agostinho foram atendidas quatro turmas, sendo três de 6º ano e uma de 7º ano, para as quais foram realizadas 
oficinas e palestras, além de atividades específicas com os materiais didáticos, visando sempre integrar escola 
e universidade. O Colégio Agrícola (ensino médio) veio até a universidade onde fizeram visita ao laboratório 
de pesquisa de Invertebrados Aquáticos Bentônicos (LIAB), onde as atividades do projeto são apresentadas aos 
estudantes. Foram realizadas ainda apresentações do projeto na ExpoPalotina (Feira de Exposição do município), 
na FECITEC (Feira de Ciência e Tecnologia) e apresentações na Semana de Recepção dos Calouros. Foi criada 
uma página para o projeto cujo site é www.bichodagua.ufpr.br, a qual abriga os materiais didáticos produzidos 
ao longo dos anos. Os materiais foram digitalizados e disponibilizados para jogar e aprender “online” utilizando 
JavaScript como base, HTML5 em sua estrutura e CSS em seu visual. Com o auxílio dos materiais didáticos 
foi possível capacitar alunos e professores sobre a importância da qualidade dos ambientes aquáticos e, sobre o 
nosso papel na preservação dos rios e da mata ciliar. Durante a execução das atividades verificou-se o impacto do 
projeto, através do grande interesse do público alvo em conhecer os invertebrados aquáticos e, em participar das 
atividades realizadas nas oficinas. Demonstrou-se também que a integração do conhecimento científico, obtido na 
universidade, tem o potencial de chegar até a comunidade de forma clara e didática, através da interação dialógica 
e da interdisciplinaridade.
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Este resumo se refere ao período de retomada do projeto “Guardiões da rizosfera”, agora reafirmando ações (2018-
19). Neste semestre, o trabalho se propôs a apresentar as oficinas no Dia de Campo da cooperativa C. Vale/2019, 
no evento municipal ExpoPalotina/2019 e no colégio Ceeduc, pois ficou faltando atender mais uma turma do 
ensino médio deste colégio. Cerca de uma semana antes da data de execução das diferentes oficinas, materiais 
biológicos frescos foram preparados pelos alunos, bolsistas e voluntários, em laboratório e em casa de vegetação, 
após treinamento recebido sob responsabilidade do professor proponente do projeto. Na escola, a oficina foi 
executada apresentando uma fundamentação teórica sobre a importância da conservação de solos produtivos e 
após, os alunos receberam treinamento de isolamento e identificação de microrganismos de interesse ecológico 
e agrícola. Depois da oficina, um questionário foi aplicado e este foi respondido por cada aluno participante 
com o auxílio da professora de biologia. Para os eventos públicos, folders e desenhos infantis foram elaborados 
pelos membros do projeto e estes, juntamente com outros materiais fornecidos, em parceria, pela Embrapa soja, 
foram organizados na forma de brinde em saquinhos decorados contendo adesivos e imãs de geladeira com temas 
relacionados. Durante os três dias de campo da C. Vale, o projeto se alocou num espaço coberto onde foram feitos 
atendimentos a cerca de 300 visitantes, em sua maioria, famílias de produtores rurais. Na ExpoPalotina a oficina se 
dispôs num espaço da UFPR junto a barraca de divulgação dos cursos do setor Palotina. Neste evento de três dias, 
o público atendido foi a sociedade em geral e grupos de alunos das escolas municipais e estaduais encaminhados 
em horários específicos por idade e escola pela secretaria de educação. Durante os eventos, as oficinas foram 
expositivas apresentando ao público estruturas microscópicas de bactérias e fungos, estruturas de plantas obtidas 
pelo sucesso de processos biológicos como nódulos de raízes, colônias de bactérias benéficas foram apresentadas 
e identificadas por cor e, também foram realizadas orientações sobre produtos biológicos comerciais e sobre a 
importância da conservação do solo. Após estas experiencias, o projeto pretende continuar com as escolas, mas 
irá seguir, nos próximos semestres, rumo a uma nova dinâmica. Deverá se concentrar mais em atender produtores 
e comunidades dispostas em instalar experimentos que pretendem confirmar os ganhos obtidos pelos serviços 
ambientais realizados pelos microrganismos rizosféricos.
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O presente projeto de extenso - A Produção de Alimentos Orgânicos - da Lavoura à Mesa – Fase II” visa a 
interação de dialogada como produtores rurais, professores e alunos e público consumidor, esperando desta forma 
colaborar para o aumento da produção e do consumo de alimentos de origem orgânica. A metodologia do trabalho 
extensionista foi desenvolvida em três linhas principais: a) Caracterização dos produtores rurais que utilizam o 
sistema de produção orgânico e perfil dos consumidores deste tipo de alimento. b) Mensuração da demanda por 
produtos de origem orgânica pela população. c) Divulgação de informações sobre os benefícios do consumo dos 
alimentos orgânicos através de palestras em escolas e campanhas de divulgação em praças e ruas. As atividades 
do projeto foram divididas de acordo com a demanda sendo: Semanais – reuniões de planejamento (20 reuniões) 
e atividades práticas (25 atividades) na área da estufa agrícola pertencente ao projeto. Mensais – levantamento de 
preços e volumes dos produtores comercializados na Feira de Produtores de Palotina em duas datas diferentes. 
Semestrais – Participação em duas reuniões da Associação de Produtores Orgânicos do município. Realização 
de 12 reuniões com diretores e orientadores de escolas da rede de Ensino Básico de cinco municípios da região 
oeste e noroeste (Iporã, Maripá, Palotina, Terra Roxa e Toledo) e realização de doze palestras para 22 turmas 
em 12 escolas. Durante a execução este projeto permeará e será ancorado por conhecimentos advindos de 
diferentes áreas como agroecologia, educação ambiental, sistemas agrícolas sustentáveis, agrocomercialização, 
geração de emprego e renda, metodologia e recursos didáticos, técnicas de comunicação e relacionamento 
interpessoal. Em todos as atividades realizadas buscou-se a interação com os parceiros envolvidos de maneira 
a identificar os anseios destes para com o projeto e possibilitar a integração da UFPR na realidade onde está 
inserida. Para os acadêmicos envolvidos, o contato direto com os produtores e suas associações e os meios de 
produção, proporcionam aprendizados complementares à grade curricular, adquirindo conhecimentos e práticas 
das habilidades profissionais.
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O projeto “De pequenos para pequenos” tem como objetivo transmitir o conhecimento as crianças da riqueza 
viva escondida que existe no solo, o qual muitas vezes só lhes é apresentado quando jovens, e assim, despertar o 
mais cedo possível o interesse e a preocupação por este ambiente tão diverso e importante para sustentabilidade 
deste ecossistema. O projeto iniciou suas atividades no mês de maio de 2017 com a realização do contato inicial 
com a Secretaria de Educação e Cultura do município de Palotina, escolas estaduais e particulares do município, 
para definição de quais Escolas seriam contempladas. Durante o ano de 2018 foi elaborada parte do material 
didático e foi desenvolvido o projeto piloto em duas escolas do Município de Palotina-Pr onde foi realizada o 
contato inicial com as crianças pela apresentação dos primeiros materiais didáticos produzidos e foi apresentado 
também diversas estruturas microbianas para visualização em lupa e microscópio de luz, foi observado uma 
boa receptividade das crianças de diferentes idades em relação aos materiais apresentados no projeto. Durante 
o primeiro semestre do ano de 2019 foi realizado uma exposição do projeto nas oficinas no Dia de Campo da 
cooperativa C. Vale, no evento municipal Expo Palotina/2019 e no Primeiro Circuito Ecológico do Município de 
Palotina-Pr. Antes da realização da exposição foram confeccionados novos materiais para a exposição juntamente 
com uma estrutura que representa o solo para uma abordagem mais dinâmica sobre a proposta do projeto para as 
crianças. Durante os três dias do Dia de Campo da C. Vale, o projeto foi instaurado em um espaço coberto onde 
foi realizado o atendimento de cerca de 300 visitantes, onde a maior parte era composta por famílias de produtores 
rurais. Na Expo Palotina a oficina se dispôs num espaço da UFPR juntamente com a barraca de divulgação dos 
cursos do setor Palotina. O público atendido foi a sociedade em geral e diversos grupos de alunos de escolas 
municipais e estaduais que foram encaminhadas em horários específicos por idade e escola pela Secretaria de 
Educação. Durante os eventos, as oficinas foram expositivas apresentando ao público a diversidade e a importância 
da microbiologia do solo e seus benefícios. No Primeiro Circuito Ecológico assim como nos outros eventos foram 
realizados a exposição dos materiais juntamente com sua importância para a população. Após estas experiencias, 
o projeto pretende participar do momento da leitura na feira municipal e retomar visitas a escolas públicas do 
município Palotina.
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As propriedades rurais paranaenses são compostas em sua maioria por propriedades familiares, que necessitam de 
fontes alternativas de renda. Dentre as possibilidades, destaca-se o cultivo de frutas e hortaliças, que apresentam 
elevada rentabilidade, podem ser cultivadas em pequenos espaços, permitem o cultivo de várias espécies na 
mesma área. Com base nesses fatores, esse Programa de Extensão teve como objetivo incentivar o cultivo de 
frutas e hortaliças na região Oeste do Paraná. Para tanto, teve caráter multidisciplinar, com 4 professores dos 
departamentos de Ciências Agronômicas e de Biodiversidade envolvidos, dois mestrandos, 30 alunos participantes 
do Grupo de Pesquisa GPTHOR, além da parceria e apoio da Secretaria da Agricultura e do Meio ambiente de 
Palotina, Sindicato Rural de Palotina, e Colégio Agrícola Estadual Adroaldo Augusto Colombo. De forma geral, 
as ações extensionistas ocorreram com a manutenção e renovação de áreas demonstrativas no Setor Palotina da 
UFPR, e hortas sustentáveis na Escola Rouxinol (APAE), Colégio Estadual Santo Agostinho e Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS), todos em Palotina – PR. Nestas áreas foi possível realizar, juntamente com os acadêmicos 
envolvidos no programa, visitas guiadas, treinamentos, aulas práticas, palestras e cursos específicos. Além disso, 
o programa também foi destaque na Expopalotina, com exposição em stand do Programa de Extensão no qual está 
vinculdo “Os frutos da UFPR Setor Palotina no desenvolvimento Rural Sustentável”. Durante todo o período da 
feira, os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer a abrangência do projeto e tirar dúvidas sobre o cultivo de 
hortaliças em hortas domiciliares. Outra atividade realizada foi a oferta de Dias de Campo na UFPR, nos quais 
a comunidade rural, urbana e acadêmica de Palotina puderam observar os principais tratos culturais realizados 
em pomares de frutas. Assim, este programa é uma oportunidade para que toda a população tenha contato direto 
com o cultivo de frutas e hortaliças de forma sustentável, tanto no meio urbano, como no meio rural. Atando na 
formação dos jovens nas escolas, estes refletem todo o conhecimento adquirido em suas residências, sendo que 
muitos deles, são filhos de produtores rurais. Neste sentido, o programa visa no futuro abranger mais escolas e 
pequenos produtores, visando sempre a diversificação da agricultura e bem-estar social da população.
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O projeto de extensão ‘Coleta e Processamento de Resíduos da Carcinicultura’ passou por uma grande expansão 
entre os anos de 2017 e 2019 em muitos aspectos: acesso ao público alvo, número de pessoas atingidas pelo 
projeto, alcance na região em que se situa a UFPR-Setor Palotina, divulgação da proposta e das ações do projeto, 
número de alunos de graduação e pós graduação envolvidos, aumento da escala de coleta e de processamento dos 
resíduos, novas parcerias com unidades produtoras mas também com segmentos interessados no produto final, 
dentre outros aspectos, implicando no reconhecimento da relevância da proposta deste projeto e de seus resultados. 
Esta expansão se deve ao processo de consolidação da atividade de carcinicultura no interior, fomentada na região 
Oeste do Paraná, em grande parte, pela atividade de extensão intitulada “Desenvolvimento da Carcinicultura no 
Oeste do Paraná”, projeto parceiro deste. Inicialmente, a produção de camarões em água doce ocorria em pequena 
escala com geração de pequenos volumes de resíduo; nesta fase o presente projeto de extensão atuava na divulgação 
junto a potenciais produtores, planejamento de estratégias para um possível aumento de escala e se fundamentava 
buscando a integração entre extensão, pesquisa e ensino, atuando em pequena escala. No entanto, entre os anos de 
2017-2019 a carcinicultura de água doce passou a ter escala produtiva e comercial, com produção estimada em 4-5 
toneladas por ano, sendo que a quantidade de resíduo gira em torno de 40% em massa. Com o aumento da produção 
e consequentemente da geração de resíduo, o presente projeto de extensão passou a ter maior relevância a partir 
deste período pois estreitou-se a relação com as unidades produtoras e de beneficiamento de camarões de modo 
a estabelecer uma coleta frequente do resíduo, de volumes bem superiores aos empregados anteriormente, o que 
impulsionou o amadurecimento do projeto no sentido de ampliação dos recursos humanos envolvidos, da estrutura 
operacional e física, do aprofundamento do conhecimento técnico necessário, dos requisitos de qualidade das 
ações e do retorno aos parceiros envolvidos na forma de resultados alcançados. Durante este período vivenciou-se 
de maneira indissociável a extensão universitária, acessando a comunidade externa à universidade por meio das 
ações, bem como o ensino por meio da interação com acadêmicos de diferentes cursos da UFPR e a pesquisa, já 
que este projeto de extensão fomenta uma cadeia de temas de pesquisa a nível de iniciação científica e mestrado.
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O setor agrícola paranaense tem como característica a produção intensiva, sendo que a maioria das propriedades 
agrícolas do Estado é composta por áreas com até 50 ha, sendo a mão-de-obra predominante familiar. Dentre 
as possibilidades de cultivo, destacam-se as hortaliças, que têm como características a elevada rentabilidade, 
cultivo em pequenos espaços, utilização de várias espécies na mesma área e ao mesmo tempo (policultivo) e 
a possibilidade de manejo agroecológico e com mão-de-obra familiar. Por se tratar de uma região com poucos 
produtores hortícolas, a demanda em hortaliças região de Palotina é suprida com produtos advindos de outras 
regiões do Paraná e até outros estados, o que torna ainda mais viável a produção olerícola na região. Assim, esse 
projeto visa incentivar o cultivo e consumo de hortaliças na região Oeste do Paraná. Com caráter interdisciplinar, 
o projeto envolve 9 professores dos departamentos de Ciências Agronômicas e Biodiversidade, 30 alunos do 
Grupo de Pesquisa GPTHOR, além da parceria e apoio da Secretaria da Agricultura e do Meio ambiente de 
Palotina, Sindicato Rural de Palotina, e Colégio Agrícola Estadual Adroaldo Augusto Colombo. De forma geral, 
as ações extensionistas neste ano de execução ocorreram com a instalação e manutenção de áreas demonstrativas 
no Setor Palotina da UFPR, e hortas sustentáveis na Escola Rouxinol (APAE), Escola Terra do Saber e Centro 
de Atenção Psicossocial (CAPS), todos em Palotina – PR. Nestas áreas foi possível realizar, juntamente com os 
acadêmicos envolvidos de forma dialógica, visitas guiadas, treinamentos, aulas práticas e palestras, promovendo 
a formação dos acadêmicos. Dentre os eventos atendidos pelo projeto, destacam-se a Expopalotina, com a oficina 
“Produção de Mudas de Hortaliças”, onde os visitantes puderam conhecer os processos envolvidos na produção 
de mudas de diversas espécies de olerícolas, participação na I Mostra de Estudos Agronômicos vinculada à IV 
SEAP (Semana de Estudos Agronômicos Palotinense), demonstrando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa 
e extensão. Assim, este projeto é uma oportunidade para que a população tenha contato direto com o cultivo de 
hortaliças de forma sustentável. Atuando na formação de crianças nas escolas, estes refletem todo o conhecimento 
adquirido em suas residências, sendo que muitos deles, são filhos de produtores rurais. Neste sentido, o projeto 
visa no futuro abranger mais escolas e pequenos produtores, visando sempre a diversificação da agricultura e bem-
estar social da população.
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Na aquicultura, a carcinicultura ocupa lugar de destaque, 50% dos camarões consumidos no mundo vêm de criação 
em cativeiro, correspondendo a mais de 5 milhões de toneladas. A carcinicultura de água doce é um dos setores 
que mais cresce na aquicultura mundial. No Brasil, esta atividade foi iniciada na década de 70 e ganhou status 
comercial com a introdução da espécie INICIOITALICOMacrobrachium rosenbergiiFIMITALICO
VOLTAPARAGRAFO em 1977. Após um período inicial de sucesso, quando o Brasil esteve entre os principais 
produtores mundiais, a atividade entrou em declínio. Entre os motivos que causaram isto podemos citar a falta de 
assistência técnica, o fechamento de fazendas na região nordeste, a desorganização do setor e a difusão de técnicas 
com às quais os produtores brasileiros não se adaptaram. Além disso, a competição com a carcinicultura marinha 
também causou a migração de produtores para esta outra atividade. Até hoje, uma das maiores dificuldades 
encontradas na carcinicultura de água doce no Brasil é baixa disponibilidade de pós-larvas e de mão de obra 
qualificada na produção. Por outro lado, mundialmente a atividade tem crescido muito tendo em vista o alto 
valor econômico do produto. Desta forma o objetivo do nosso projeto é de repassar tecnologia de produção de 
camarões de água doce para produtores da região oeste do Paraná. Além disso, promover a integração de alunos, 
pesquisadores e produtores como forma de proporcionar troca de informação e aprendizado. Anualmente entre as 
atividades do projeto é ministrado um curso de capacitação na área de carcinicultura além de palestras ministradas 
em eventos. Com o crescimento do projeto existe hoje uma empresa particular produzindo pós-larvas em Palotina 
e distribuindo para diversas regiões do Brasil. A equipe da UFPR colabora no acompanhamento da produção e 
realização de pesquisa junto com alunos e produtores. Os principais resultados do projeto foram atingidos com 
a produção em propriedades em diversos municípios da região oeste do Paraná, que demonstraram viabilidade 
técnica e econômica da produção de camarões em sistemas de monocultivo e policultivo estando condizentes com 
os melhores resultados alcançados nesta atividade. Também foram realizados experimentos que fazem parte de 
projetos de iniciação científica, mestrado e doutorado. A participação de profissionais do setor produtivo e técnico 
proporcionou uma valiosa troca de informações e experiências reforçando a importância da atividade extensionista 
como forma de disseminação e promoção do conhecimento.
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O Grupo de Extensão em Fruticultura (GEFRUT) tem como objetivo principal difundir e fortalecer a fruticultura 
sustentável na região oeste do Paraná através da geração e divulgação do conhecimento acadêmico da UFPR à 
comunidade. Em 2012 foi implantado na UFPR Setor Palotina um pomar e atualmente são mais de 25 espécies 
frutíferas cultivadas. Uma das primeiras atividades desenvolvidas pela equipe foi a seleção dos alunos para 
participação no projeto, tanto bolsistas como voluntários. Em 2019 foram realizadas uma visita técnica com os 
alunos do Colégio Agrícola Estadual Aldroaldo Augusto Colombo (CAEAAC), onde foi possível uma interação 
dialógica entre a equipe executora e os alunos e professores do CAEAAC que são futuros disseminadores de 
conhecimento e tecnologias agrícolas. Nas visitas foi apresentado o projeto apresentadas informações relevantes 
e principais resultados obtidos, além de esclarecer dúvidas sobre as espécies implantadas. As visitas técnicas 
foram muito produtivas e permitiram transmitir o conhecimento adquirido durante o andamento do projeto aos 
participantes, promovendo ampla divulgação das atividades e da fruticultura em geral na região. Foi também 
realizada a condução das espécies frutíferas e a colheita de frutos das seguintes espécies: carambola, acerola, 
maracujá, manga, pinha, fruta do conde, figo, abacaxi e banana. Uma fração dos frutos foi consumida pelos 
integrantes do projeto e o restante foi doado para entidades assistenciais. Foi realizado também um curso de 
extensão vinculado ao projeto, intitulado: “Produção de suco integral de uva”. O público alvo foram alunos, 
servidores técnicos da UFPR Setor Palotina e comunidade externa. A matéria prima (uva) para a realização do 
curso foi produzida pela equipe executora do GEFRUT. Foi realizado ao longo do ano reuniões com a equipe 
executora a fim de projetar atividades futuras do projeto e definir o modo de ação da equipe. Desse modo, foi 
dialogado sobre a possibilidade de realizações de eventos, aquisição de novos equipamentos e meios de divulgação 
dos resultados. Como atividade de cunho social, as frutas de laranjas e bananas colhidas no Pomar foram doadas a 
APAE. Como atividades planejadas para serem realizadas durante a execução deste projeto estão: palestras, cursos, 
oficinas e visitas guiadas à área demonstrativa do Pomar da UFPR Setor Palotina.
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A inclusão do tema empreendedorismo na educação proporciona o desenvolvimento do comportamento 
empreendedor e o despertar de novas habilidades que vão além do mundo dos negócios, leva a sensibilização 
dos acadêmicos para a importância do autoconhecimento, estabelecimentos e metas e planejamento que possam 
impactar na vida pessoal, acadêmica e profissional com prospecção à oportunidades no mercado de trabalho. 
A proposta deste trabalho visa promover o desenvolvimento do comportamento empreendedor nos alunos 
participantes do projeto para que estes se tornem multiplicadores entre os alunos do Ensino Fundamental II e 
Médio do Colégio Estadual Barão do Rio Branco, parceiros do projeto em 2019. A proposta será desenvolvida em 
parceria com o Colégio Estadual Barão do Rio Branco em Palotina – PR contemplando o Ensino Fundamental II 
(alunos do 6o ao 9o Ano) com o desenvolvimento dos temas “Reciclagem e Ecopapelaria” e o Ensino Médio na 
temática “Despertar para empreender”, onde serão trabalhados através de oficinas, o comportamento empreendedor, 
desenvolvimento de atitudes empreendedoras, olhar para o mercado e modelo de negócio. Os quatro trabalhos 
desenvolvidos no Colégio serão apresentados na Fecitec de 2019 para dar maior visibilidade sobre a importância 
do empreendedorismo na educação e divulgar as ações do projeto junto às escolas. Os alunos envolvidos irão 
participar de capacitações para desenvolver materiais e oficinas para trabalhar em parceria com os professores 
responsáveis no colégio atuando como multiplicadores e facilitadores no processo de aprendizagem. Nesta edição 
do projeto, também serão realizadas ações na comunidade acadêmica voltadas ao tema empreendedorismo e 
robótica para ampliar a importância do tema empreendedorismo e contribuir de maneira efetiva na construção 
da carreira profissional tornando os nossos alunos mais conscientes do seu papel para promover mudanças na 
sociedade e contribuir com alunos do colégio que estão em fase de planejar sua vida profissional.
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O ciclo da Toxoplasmose basicamente acontece quando um felino se infecta a partir da ingestão de cistos do 
protozoário Toxoplasma gondii presentes na musculatura de hospedeiros intermediários, eliminando em suas fezes 
oocistos que podem contaminar o solo e assim a água e alimentos do homem e dos animais. Visto que a população 
em geral possui um conceito errôneo sobre a doença, onde consideram o contato com o gato como causador da 
enfermidade, foi elaborado um projeto de Extensão na Universidade Federal do Paraná, Setor Palotina, reunindo 
alunos da medicina veterinária e ciências biológicas com o objetivo de levar informações corretas à população, 
tendo como foco as gestantes que recebem auxílio do Sistema Único de Saúde (SUS), no município de Palotina -PR. 
Além de difundir o conhecimento ao público alvo, o projeto promove a socialização entre alunos e a comunidade 
ao proporcionar palestras bimestrais onde os discentes apresentam seus conhecimentos as gestantes na busca de 
desmistificar fatos e elucidar sobre a real causa, forma de contágio e prevenção da doença. E como uma forma 
de avaliar os resultados do projeto, as gestantes participantes respondem dois questionários de múltipla escolha: 
1) antes da palestra e 2) depois da palestra, de forma anônima, a fim de se verificar as informações que foram 
fixadas. Até o momento 133 questionários foram respondidos antes da palestra e neles constatamos que 46% das 
participantes acreditavam que a doença era uma enfermidade bacteriana, e após a palestra 72% responderam ser 
uma doença protozoária, 30% no questionário 1 pensavam que para prevenir a doença deve se evitar contato com 
gatos, das quais após a palestra reduziram para 6% e 88% das respostas no questionário pós palestra assinalaram 
que a prevenção se baseia em cozinhar carnes, lavar verduras e filtrar a água e aproximadamente 96% das 
participantes da pesquisa afirmaram desde o primeiro questionário que o diagnóstico da enfermidade se baseia 
em exame de sangue. O projeto ainda está em execução atingindo um número cada vez maior de gestantes e seus 
acompanhantes, possibilitando com isso um maior acesso ao conhecimento e prevenção desta importante zoonose 
para saúde pública.
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Com o intuito de divulgar na região Oeste do Paraná informações sobre as plantas medicinais, desde a sua 
correta identificação até as principais formas de cultivo, de preparo e finalidades terapêuticas, surgiram, em 
1996, as primeiras ações extensionistas com plantas medicinais na Universidade Federal do Paraná (UFPR) do 
Setor Palotina. Em 2010 foram formalizadas com o Programa Plantas Medicinais, e em 2018 o Programa foi 
renovado e iniciou a sua segunda edição com atividades relacionadas aos projetos: 1) Horto de Plantas Medicinais 
e Aromáticas da UFPR Setor Palotina: um espaço de interação, e 2) Plantas Medicinais: integrando universidade 
e comunidade, mantendo os seus objetivos. As atividades do Programa incluem levantamento bibliográfico sobre 
plantas medicinais; palestras, oficinas e dinâmicas; rodas de conversas; atividades com crianças utilizando jogos 
didáticos educativos; manutenção dos canteiros do Horto da UFPR Palotina; visitas guiadas ao Horto; elaboração 
de artigos; produção e distribuição gratuita de mudas; e a participação em eventos para divulgação das atividades. 
Também são realizadas pesquisas de Iniciação Científica e Mestrado com espécies medicinais para avaliar a sua 
bioatividade e as plantas do Horto utilizadas em aulas práticas de Anatomia e Morfologia Vegetal, Sistemática, e 
Plantas Medicinais, integrando ensino-pesquisa-extensão. O planejamento das ações é realizado pela equipe com as 
instituições parceiras através de reuniões onde são levantadas as demandas. A avaliação é contínua com a presença 
da equipe e da comunidade de forma a manter a interação bilateral. Espera-se que as atividades proporcionem a 
possibilidade de acesso ao conhecimento para diferentes parceiros e uma maior integração entre a universidade e 
a sociedade. Como resultados, destacam-se a satisfação dos participantes através da troca de saberes; aquisição de 
novos conhecimentos por meio das pesquisas; interação da UFPR com a comunidade; amadurecimento pessoal 
e cidadão dos alunos e a sua melhoria da prática da docência, ao se ministrar palestras. A cada encontro há uma 
intensa troca de conhecimentos entre os envolvidos, que é possível por meio da interação entre a pesquisa-ensino-
extensão. Esta indissociabilidade permite manter e respeitar o saber popular associado ao conhecimento científico.
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Desde 2010 o Horto de Plantas Medicinais e Aromáticas da Universidade Federal do Paraná, Setor Palotina, 
vem crescendo com o aumento do número de plantas medicinais cultivadas. Atualmente conta com 78 espécies 
distribuídas em um espaço de aproximadamente 200 m2. A presença diária de visitantes, que passam pelos canteiros 
em busca de plantas para o preparo de chás ou mesmo como uma forma de relaxamento ou descanso, motivou 
a criação do projeto dentro do Programa Plantas Medicinais Segunda Edição. O projeto foi elaborado pensando 
na integração da comunidade interna e externa da universidade ao Horto e na difusão do conhecimento sobre as 
plantas medicinais. As atividades realizadas incluíram reuniões com os alunos extensionistas para o planejamento 
das ações, treinamento sobre como preparar mudas, cuidados com o solo e formas de poda. Os alunos também 
receberam orientações sobre como elaborar as palestras de curta duração e como apresentá-las aos interessados 
em conhecer o espaço. Em 2019 foram revitalizados os canteiros e realizadas apresentações de curta duração aos 
visitantes, organizadas de acordo com a especificidade do público-alvo e abordando aspectos sobre a morfologia 
das espécies, uso correto com finalidade terapêutica, formas de coleta, armazenamento e propagação das plantas. 
Após as explanações os visitantes circularam entre os canteiros para conhecer as espécies, interagir com as plantas 
e perceber texturas, cheiros, formas, e compartilhar os seus conhecimentos através de uma troca de saberes. Até o 
momento foram atendidas 130 pessoas. Pôde-se observar a satisfação dos participantes após conhecer uma nova 
planta ou quando relatavam experiências com plantas medicinais. Através desta interação dialógica as atividades 
agregam novos conhecimentos e valores aos participantes, bem como aos alunos que vivenciam a experiência da 
extensão por meio do contato com as pessoas e o desenvolvimento da habilidade de se expressar em público. A 
indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão está presente nas atividades por meio do contato e acesso à 
literatura para atualização de conhecimentos, treinamentos interdisciplinares de capacitação envolvendo conteúdos 
diversos, e a troca de saberes. Observa-se que ocorre uma integração da comunidade à Universidade por meio das 
visitas e que há a transmissão de conhecimentos que certamente resultam na melhoria da qualidade de vida das 
pessoas. Da mesma forma, para cada um dos envolvidos há um crescimento pessoal e cidadão que promove a 
formação de profissionais diferenciados que atuaram no mercado de trabalho.
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Iniciativas para cons cientizar a população brasileira da real situação higiênico-sanitária do rebanho suinícola 
nacional e da qualidade da carne oriunda destes animais são de relevante importância, visando demonstrar que a 
suinocultura moderna é de alto nível e oferece ao consumidor um produto de excelente qualidade. A produção de 
carne suína no Brasil apresentou profundas transformações nos últimos anos, com grande evolução nas áreas de 
genética, nutrição, sanidade e manejo, que permitiram melhoria na qualidade da carne produzida com redução de 
31% da gordura, 14% das calorias e 10% do colesterol e oferta de um produto que atende às exigências do mercado 
consumidor. Alguns debates sérios (e não mistificadores) sobre problemáticas que envolvem a carne suína, como 
métodos de criação e consequências ecológicas, estão sendo abordados durante esta etapa do projeto, visando 
demostrar à população que a produção da carne suína se dá de forma sustentável e sem provocar prejuízos ao meio 
ambiente. Para isto, os acadêmicos participantes construíram uma maquete de uma granja modelo de suínos visando 
demostrar como é possível produzir sem impactar o meio ambiente e receberam o apoio de acadêmicos do Curso 
de Engenharia e Exatas para poder elaborar e desenvolver o projeto. Além disso, esclarecimento está sendo feito 
com relação à problemática das doenças cardiovasculares relacionadas ao consumo da carne suína, a comparação 
do seu consumo e seus benefícios com relação a outras carnes, bem como destacando suas propriedades que 
permitem classificá-la como um alimento seguro e indicado para crianças e idosos. Também estamos capacitando 
os consumidores a diferenciar o consumo das carnes de alta qualidade, com selos e inspecionadas, visando garantir 
a segurança alimentar e promoção da saúde pública da população. Destacamos também a conscientização que está 
sendo feita com relação a produção dos animais de forma a priorizar a sua qualidade de vida e bem-estar durante 
seu processo de criação, para que a população compreenda o que é feito no campo para promover a saúde dos 
animais e garantir sua produção em condições de bem-estar, visando oferecer para o mercado consumidor um 
produto SEGURO e SAUDÁVEL. 
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O projeto de extensão Controle populacional e a posse responsável se relaciona diretamente com a saúde única. 
À medida que esses conceitos são inseridos em uma comunidade, observamos benefícios à saúde, incluindo 
redução de ataques de cães e ocorrência de zoonoses. Assim, visando auxiliar o município de Palotina e a região 
no controle populacional de cães e gatos, os Professores Fabíola Bono Fukushima e Olicies da Cunha propuseram 
o atual projeto de extensão. Para tanto, foram cadastradas famílias economicamente desafiadas, com interesse em 
realizar a esterilização cirúrgica em seus cães e/ou gatos. O projeto está sendo desenvolvido nas dependências 
do Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná- Setor Palotina. As cirurgias são realizadas a cada 
sete dias, com três pacientes por dia. Desta forma, estima-se que ao final do ano, serão esterilizados mais de 
100 animais. Também é aplicado um questionário, para que seja possível avaliar o conhecimento a respeito de 
cuidados básicos aos animais domésticos. Até o presente momento, já foram realizadas 30 cirurgias. Pelos dados 
coletados por meio dos questionários, pode-se observar que cerca de 58% das famílias não vacinaram ou estavam 
com as vacinas polivalente e anti-rábica atrasadas, o que coloca essa população de animais em maior risco de 
infecção por parvovírus e vírus da cinomose, além de serem expostos ao vírus da raiva, uma importante zoonose. 
Por outro lado, 75% das famílias informaram que haviam administrado vermífugo há menos de seis meses, 
indicando que existe preocupação da população no controle de zoonoses. Interessante notar que apenas 33% das 
famílias atendidas, já haviam aplicado hormônio para a prevenção de cio, mostrando que a maioria dos tutores que 
procuram o HV-UFPR para participar do projeto está esclarecida quanto aos riscos do uso de hormônios. Cerca 
de 33% das famílias permitiam que o animal tivesse acesso à rua de forma não supervisionada, o que inicialmente 
parece ser positivo, comparado com dados de 2018, em que esse valor era de 50%. Ao serem questionados sobre 
a importância do projeto de extensão no controle populacional no município, 92% consideraram extremamente 
importante. Essas atividades, além de auxiliarem famílias economicamente desafiadas, inserem o acadêmico do 
curso de Medicina Veterinária no contexto das populações carentes e os preparam para que possam desempenhar 
essa atividade em outros municípios no futuro, quando estiverem atuando como médicos veterinários formados.
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Ao mesmo tempo em que resgata a utilização e valoriza a tradição do uso popular das plantas medicinais, as 
experiências acumuladas investem na disseminação do conhecimento e produtos para despertar o interesse 
científico dos acadêmicos e da população. O projeto realiza ações para incentivar o uso correto das plantas 
medicinais, aromáticas, condimentares e alimentícias de forma a manter e respeitar o saber popular da comunidade 
local. Têm o objetivo de resgatar o uso e a produção, explicar e orientar sobre o acesso seguro e ao uso racional 
das plantas medicinais; além de buscar o desenvolvimento de tecnologias e inovações; fortalecer os arranjos 
produtivos locais e utilização sustentável da biodiversidade. Assim, as atividades extensionistas deste projeto são 
vinculadas as ações do Programa Plantas Medicinais e trabalham, em conjunto com os seus acadêmicos e com 
muitas instituições parceiras, na promoção de ações para a melhoria da qualidade de vida (melhoria da saúde) 
da população urbana e rural. A proposta garante o fortalecimento das ações contínuas de extensão com Plantas 
Medicinais na região Oeste do Paraná. As atividades nesta linha temática mantêm a ligação indissociável entre 
ensino-pesquisa e extensão. Em 2019, foram realizadas diversas atividades com a comunidade: realização de 
oficina com distribuição de chás (quente e gelado) no 1. Circuito Ecológico, oficina de plantas medicinais para 
o projeto Rocket Girls: meninas na ciência, astronomia e astronáutica (com participantes de dois colégios de 
Palotina e do IFPR de Assis Chateubriand), distribuição de 170 mudas e mais de 200 calendários informativos de 
plantas medicinais na Expo Palotina (atendendo um público de mais de 500 pessoas em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação), produção de mudas na Escola Kuroli em Maripá (em parceria com o Núcleo Jovem da 
Sicredi). Também são realizadas atividades semanais em duas turmas (50 alunos) do CEI – Centro de Educação 
Integral com jogos, músicas, desenhos, chás e oficinas didáticas com material vegetal. Todas as atividades envolvem 
alunos de graduação como agentes de interação com a comunidade e de transformação social. Os acadêmicos 
são protagonistas das atividades de interação com os grupos parceiros, participam do planejamento das ações e 
recebem, além do conhecimento e do aumento da autoestima, horas formativas como complemento às disciplinas 
da graduação.
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O projeto de extensão tem como objetivo instigar que os alunos sejam inovadores, utilizando os conteúdos 
aprendidos na graduação, para resolver problemas na futura área de atuação deles, visando atender necessidades 
nos demais segmentos sociais, conforme princípios extensionistas I, II e III, do art. 2º da resolução 72/11. Para 
a matéria de Física III instruíram-se aos discentes desenvolver um projeto de inovação tecnológica procurando 
atender tais demandas para apresentar um protótipo no final do semestre. Os mais bem avaliados teriam apoio 
para ser continuados como projeto de extensão. Uma das propostas destacadas trata das chamadas “Células solares 
sensibilizadas por Corante”, dispositivos fotovoltaicos elaborados a partir de materiais acessíveis, de baixo custo 
em comparação com aqueles baseados em silício e cujos resíduos causam um mínimo impacto ambiental. Nesse 
projeto estão sendo utilizados três vertentes: A Pesquisa, a Inclusão Cientifica e a Viabilidade Socioeconômica. 
Na vertente Pesquisa, realizaremos uma investigação na literatura com um aprofundamento teórico sobre os 
componentes da célula e os fenômenos físico-químicos presentes. Este conhecimento adquirido servirá de base 
para proporcionar a Inclusão Cientifica, por meio de atividades didáticas em conjunto com estudantes do Ensino 
Médio, valendo-se da ampla interdisciplinariedade do tema e desenvolvendo o interesse científico na prática. Com 
aulas teóricas explicaremos a química e a física por trás do funcionamento dos componentes para realizar diversos 
procedimentos experimentais. No laboratório serão confeccionados protótipos pelos próprios alunos, utilizando 
corantes extraídos de frutos nativos. Como cada corante é capaz de absorver a luz com uma determinada amplitude 
de onda, cada composto orgânico terá um desempenho diferente. Será realizada uma caracterização dos protótipos 
com intuito de avaliar sua performance para extrair dados e elaborar uma planilha de custos. Estes necessários na 
vertente Viabilidade Socioeconômica para traçar uma projeção do valor e comparar com dispositivos fotovoltaicos 
disponíveis no mercado, visando desta forma estabelecer uma relação de custo/benefício.
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Os dias de campo são uma oportunidade únicas de compartilhar saberes, promover ações construtivistas e 
sustentáveis, além de inserir os acadêmicos nos dilemas do campo. O objetivo da presente prática extensionista, foi 
e é inserir-se nas comunidades locais, vivenciar seus dramas e promover ações transformadoras em consonância 
com eventos, como os dias de campo, no Oeste do Estado do Paraná. O público envolvido é e será a comunidade 
acadêmica, agricultores e demais personagens das ruralidades na região Oeste do Paraná. Vale destacar que o 
presente projeto foi construído como reformulação e ampliação do projeto “UFPR no dia de campo CVALE”. 
Em termos metodológicos, foram e serão identificadas demandas regionais, diálogos com atores envolvidos, 
sendo praticada a interação dialógica dos alunos com orientadores e público externo, professores, cooperativas e 
agricultores. Em que um dos intuitos é preparar unidades demonstrativas (de caráter multi e interdisciplinar) nos 
dias de campo da região Oeste, além do processo avaliativo e divulgação de resultados de experimentos realizados 
em campo e casa de vegetação (indissociabilidade: extensão/pesquisa/ensino). Para o ano de 2018 e 2019, após a 
seleção dos acadêmicos e acadêmicas, foram realizadas reuniões (aproximadamente duas por mês) para dialética 
concernente ao projeto, onde os acadêmicos e acadêmicas tiveram a oportunidade de debater intervenções e 
tecnologias sustentáveis a serem demonstradas nos eventos. Foram consolidadas as atividades com o público 
alcançado nos anos anteriores e foi atingido novos alvos, ampliando as pessoas atendidas para próximo a 5000 
pessoas. O dia de Campo C.Vale foi um sucesso, os alunos atuaram na preparação das unidades demonstrativas 
e puderam usufruir da estrutura instalada para atividades interativas com o público interno da Universidade e 
agricultores participantes. Ocorreu um incrementou no papel social da UFPR na região, permitida pela maior 
interação sociedade e Universidade.
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Considerando as novas ruralidades e desafios pertinentes ao campo, o objetivo dessa proposta é construir 
e desenvolver efetivamente atividades de extensão rural para uma agricultura com sistemas sustentáveis de 
produção. A princípio as atividades presenciais focaram a mesorregião de Palotina, mas foram e estão rapidamente 
expandindo, atingindo todo oeste e sudoeste do Paraná, partes do oeste catarinense e noroeste gaúcho, além do 
sul do Mato Grosso do Sul (observando que a atuação digital está tendo abrangência nacional e internacional – 
Paraguai). Buscou-se contatos e interação dialógica com todos os agentes regionais possíveis e após planejamento 
coletivo foram implementadas ações, principalmente a campo, que atenderam inicialmente agricultores familiares 
e foram focados nas principais culturas e desafios regionais. As atividades se constituíram em geral de práticas 
simples de campo, pequenas palestras, demonstrações e diálogos com agricultores (eventualmente palestras foram 
realizadas em espaço cedido). Foram também implementadas atividades digitais, como atuação em mídias digitais, 
criação de site, página no Facebook, perfil no Instagram e LinkedIn, e efetivação de um canal no YouTube ligado 
aos professores coordenadores. Maiores resultados poderiam ser atingidos em atividades, pois a falta de bolsa 
limitou o interesse e atuação de maior número de acadêmicos. Houve integração em ensino e pesquisa, por meio 
de interação com grupos da UFPR. Alguns resultados presenciais alcançados: realizadas mais de 30 atividades de 
campo; mais de 700 agricultores participaram das atividades; área de abrangência superior a 100 mil ha; novas 
demandas foram levantadas, parcerias vislumbradas e o planejamento para próximas atividades está em execução 
(observando que o alcance digital é muito maior). A avaliação foi contínua e participativa, entre comunidade e 
UFPR. Os dados coletados foram analisados para posteriores ações. Após a execução das atividades de interação 
e compartilhamento de informação foram dirigidos diálogos para verificar o entendimento das ações e, para 
adequação e retroalimentação da ação proposta. A avaliação também foi feita durante e após as atividades com 
público alvo e parceiros, além da observação nas redes sociais. A perspectiva é que dentro de uma visão holística, 
interdisciplinar e de indissociabilidade (ensino, pesquisa, extensão e inovação), sejam estabelecidas soluções 
e transformações nas comunidades atendidas, via redes sociais, nos profissionais participantes e acadêmicos 
atuantes.
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A cada ano, verifica-se um aumento no uso de novas tecnologias e ferramentas de ensino, como os ambientes 
virtuais de ensino (AVE), que vem ao encontro da necessidade de acesso facilitado ao material didático, a 
informação e a recursos que melhorem a compreensão de conteúdos específicos tornando-se muito importantes 
no processo educativo. O acesso a materiais de maneira digital tem se mostrado muito importante, principalmente 
por propiciar o acesso ao conhecimento a mais pessoas, independente de localização ou da limitação de recursos. 
Diante desta realidade, o objetivo deste projeto é desenvolver um atlas virtual de Histologia e Biologia Celular, 
incluindo a confecção de lâminas, digitalização das fotos, criação de um ambiente virtual de ensino (AVE), 
apresentá-lo e disponibilizá-lo a comunidade acadêmica dos cursos de saúde, bem como para alunos de ensino 
médio e comunidade em geral para fornecer uma ferramenta adicional de ensino destes conteúdos específicos. 
As lâminas histológicas foram preparadas a partir das peças anatômicas de animais eutanasianos em projeto de 
pesquisa do Campus de Palotina. As peças anatômicas fixadas em formol 10% foram preparadas com os processos 
de desidratação, diafanização, impregnação e posteriormente foram cortados em micrótomo. Em seguida os cortes 
foram rehidratados e corados. As lâminas foram fixadas e observadas sob microscopia óptica. As lâminas com as 
melhores imagens e com diferentes posições dos cortes foram selecionadas para disponibilização virtual no site do 
Campus de Toledo. As imagens foram tratadas e foi realizada uma descrição para cada uma das estruturas/tecidos 
visualizados em cada lâmina para que o Atlas pudesse atingir um de seus objetivos que é de levar informações 
consistentes, além das imagens das lâminas. Até o momento foram inseridas lâminas de três diferentes estruturas 
com suas devidas descrições, totalizando 14 lâminas. Todavia, em torno de 50 lâminas já foram confeccionadas 
e ainda estão em processo de preparo para inserção no Atlas. O Atlas foi disponibilizado virtualmente na página 
do Campus Toledo e foi divulgado para utilização para 180 acadêmicos do curso de Medicina deste Campus, que 
já estão fazendo uso das imagens para estudos. O atlas será ainda divulgado em escolas para alunos de ensino 
médio, para que possam utilizá-lo como uma ferramenta de estudos. A avaliação será realizada por meio de um 
questionário, no qual os alunos irão indicar o impacto e relevância deste material para complementação de seus 
estudos à distância.



393

Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão

11ª SIEPE, 27º EVINCI, 12º EINTI, 18º ENAF, 18º ENEC, 1º EDISPE

ANAIS 11ª SIEPE / 18º ENEC
ISBN 978-85-7335-359-4

SOCIALIZAÇÃO DA BIOQUÍMICA EM ESCOLAS PÚBLI-
CAS DE TOLEDO/PR – SOBE TOLEDO

20197673
Autor(es): Anderson Dillmann Groto, Breno Emanuel Santana Rego, Gabriel Mazzutti Cambraia, Igor Dal Po-
zzo Da Costa, Juliana Yukari Oshiro, Marcelo Alves De Souza, Natalie Toki Komori, Sonia Mara De Andrade, 
Taísa Cristina Gotardo, Vinícius Unser
Orientador(es): Kadima Nayara Teixeira
Setor: SETOR TOLEDO - (CAMPUS)
Área Temática: Educação
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Bioquímica; Ensino Médio; Ufpr/Toledo

O estudo da bioquímica é de extrema importância para conhecer o metabolismo celular, bem como as moléculas 
que o compõe. Muitos alunos sentem dificuldade em sua aprendizagem por falta de aulas práticas que reforcem o 
ensino- aprendizagem. O projeto “Socialização da bioquímica em escolas públicas de Toledo/PR – SoBE Toledo” 
visa levar o conhecimento da bioquímica para alunos do ensino médio de escolas públicas do município de Toledo-
Paraná na forma de aulas práticas de química e biologia. As práticas devem ser simples, não onerosas e devem 
auxiliar na melhor aprendizagem do conteúdo teórico abordado em sala de aula. Por meio da realização de aulas 
práticas de conteúdo bioquímico nas escolas será possível não só levar o conhecimento para os alunos, mas também 
resgatar a utilização dos laboratórios de aulas práticas que muitas vezes não são utilizados ou são subutilizados. 
O projeto está em seu segundo ano de execução em parceria com o Núcleo Regional de Educação (NRE) e o 
Colégio Estadual Dario Vellozo. Em acordo com as docentes de química e biologia do colégio foram selecionadas 
práticas para os terceiros anos do ensino médio. As práticas aplicadas se mostraram bastante proveitosas, os 
alunos se sentiram estimulados e conseguiram associar o conteúdo repassado na teoria com a prática. As práticas 
aplicadas no colégio pelos discentes do curso de medicina foram compiladas para elaboração de apostilas para 
dar continuidade ao processo pelos próprios professores do ensino médio. Para finalização do projeto estão sendo 
elaborados materiais didáticos sobre conteúdo de química e biologia que poderão ser utilizados pelos professores 
para reforço das práticas ou de forma alternativa quando houver impossibilidade de aplicação das práticas no 
laboratório. Com a conclusão do projeto espera-se que o processo de ensino-aprendizagem de química e biologia 
seja mais proveitoso e sólido para discentes e docentes do ensino médio. Em contrapartida os universitários 
envolvidos no projeto terão sua formação integralizada, o que propiciará a aplicação prática dos conhecimentos 
adquiridos nas atividades de ensino.
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Ações educativas em saúde podem capacitar indivíduos e grupos para a construção de novos conhecimentos, 
guiando práticas conscientes de comportamentos preventivos ou de promoção da saúde. Assim, objetivou-se 
promover ações educativas em saúde ao grupo infante, de 5 a 11 anos, nas escolas credenciadas na rede pública 
municipal de Toledo – PR. Como metodologia empregada, tem-se a realização de apresentações nas escolas 
com emprego de peças de teatro, materiais ilustrativos, jogos, roda de conversa e fantasias como estratégia para 
promover a saúde de forma lúdica, incentivando discussões sobre alimentação saudável, prática de exercício físico 
e boas condutas de higiene pessoal. Foram realizadas apresentações semanais, a cada semana um grupo de três 
extensionistas era responsável pela atividade. Concomitantemente, foram realizadas reuniões mensais com todos 
os extensionistas para qualificação, socialização de problemas encontrados na prática, discussão de calendário, 
estratégias metodológicas, além da elaboração dos materiais para as apresentações. Como resultados obtidos até 
o presente momento o PROSEI atendeu oito escolas e 402 alunos, tornando a saúde um tema acessível desde a 
infância, o que proporciona autonomia para que o público pediátrico possa intervir nos próprios processos saúde-
doença. Para os extensionistas os principais resultados estão na integração com a comunidade, valorização do 
olhar para a determinação social da saúde e inserção no contexto da docência, no qual são desafiados a transmitir o 
conhecimento de maneira humanizada e efetiva, tornando o processo de aprendizado recíproco, tarefa que poderá 
ser reproduzida ao longo da vida estudantil e laboral. A partir desta experiência vivenciou-se a educação em 
saúde como um processo que vai além da transmissão de informações, através de experiências de aprendizagem 
delineadas com vistas a facilitar ações voluntárias conducentes à saúde, envolvendo a troca de experiências de 
vida, aspectos comportamentais e medidas interacionais. Ressalta-se que a escola foi um ambiente propício para o 
desenvolvimento da educação em saúde, já que se encontra inserida em todas as dimensões do aprendizado, além 
de estar envolvida na realidade social e cultural de cada aluno.
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PROMOÇÃO À SAÚDE DO IDOSO (PROMID): ALUNOS DO 
CURSO DE MEDICINA DA UFPR ATUANDO NA PROMO-
ÇÃO, PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE.
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O ciclo de vida do indivíduo deve ser entendido e vivenciado de acordo com as peculiaridades inerentes a cada 
etapa vivida. Considerando o processo de envelhecimento experimentado pela população e a discrepância 
observada entre o brasileiro que envelhece no domicílio em comparação ao que envelhece institucionalizado, 
foi proposto o projeto de extensão Promid. Objetivou-se o desenvolvimento de ações educativas com enfoque 
lúdico para a promoção, prevenção e manutenção da saúde dos idosos institucionalizados acima de 60 anos em 
2 lares de idosos na cidade de Toledo-Paraná. As atividades foram desenvolvidas pelos discentes e docentes da 
Universidade Federal do Paraná no ano de 2018 e 2019, por meio de dois encontros mensais. Um para alinhamento 
dos temas e das atividades propostas, juntamente com o planejamento a respeito da abordagem a ser utilizada 
em cada instituição atendida. Outro encontro para a execução das atividades nas instituições pelos discentes. 
Estas foram realizadas de maneira lúdica, por meio de paródias, brincadeiras, palestras, rodas de conversa, 
teatros. Dessa forma, promoveu-se a socialização entre discentes e idosos, proporcionando a troca de saberes 
e o fortalecimento do vínculo criado. Como resultados esperados, as atividades desenvolvidas até o momento 
alcançaram um total de 35 encontros, cerca de 45 idosos assistidos, proporcionando aos acadêmicos de medicina e 
o público-alvo uma visão diferenciada em relação ao contexto de vida, bem como ao processo de envelhecimento. 
Além de proporcionar ao estudante a experiência e o conhecimento sobre como abordar diversos temas para os 
mais diferentes perfis de idosos, resultando numa formação médica mais humana. O maior empoderamento e a 
compreensão dos idosos em relação ao autocuidado de sua saúde contribuiu para a mudança do estilo de vida. 
Sendo assim, com o aumento da longevidade observada nas populações e o processo de envelhecimento diferente 
enfrentado por cada paciente, torna-se importante a atuação de profissionais de diversas áreas para auxiliar de 
forma a tornar esse processo o mais bem-sucedido possível, através da conscientização de uma construção de 
vínculo entre sociedade e população idosa.
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LIGA ACADÊMICA DE PEDIATRIA: AÇÕES INTEGRADAS 
PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE EM CRIANÇAS E ADOLES-
CENTES
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Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Liga Acadêmica; Pediatria; Promoção Da Saúde

Liga acadêmica de pediatria: Ações integradas para promoção da saúde em crianças e adolescentes.
A LAP conta atualmente com uma coordenadora e 11 acadêmicos de medicina da UFPR campus Toledo, destes, 
oito compõem a diretoria. Dentre seus objetivos está aproximação do estudante à prática médica, voltada aos 
atendimentos de crianças e adolescentes, assim como, ampliação do conhecimento teórico e prático por meio de 
aulas expositivas, com foco nas atividades médicas mais comuns do cotidiano e dos temas mais cobrados em provas 
de residência médica no Brasil. As aulas expositivas são aplicadas por acadêmicos membros da liga, coordenador 
e convidados. Além disso, atualmente dispomos de três propostas de cursos a serem aplicados na comunidade 
escolar do município de Toledo. O primeiro busca capacitar profissionais na área da educação infantil a como 
reagir diante de emergências pediátricas. O segundo será de promoção e prevenção de saúde para adolescentes, 
a fim de, explanar temas relacionados à atividade sexual, uso de drogas licitas e ilícitas, alimentação, suicídio e 
violência. O terceiro, por sua vez, visa à capacitação de profissionais da educação infantil para o reconhecimento 
precoce o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH. Visamos contribuir para a formação de um 
profissional comprometido com o bem-estar biopsicossocial do seu paciente, capaz de reconhecer e discernir as 
principais alterações de desenvolvimento e doenças pediátricas, além de promover uma interação dialógica com 
a comunidade.
Participantes: Carlos Eduardo Merss, Dagna Karen de Oliveira, Diana Loch Duessmann, Dyayne Carla Banovski, 
Morgana Pereira de Souza, Natalia Dantas Alczuk, Nicolas Taciano Kunkel, Otávio Augusto Scariotto, Suellen 
Fernandes de Azevedo, Taísa Cristina Gotardo e Victoria Gimenes Freitas.
Coordenadora: Geruza Mara Hendges
Vice-coordenadora: Renata Bragato Futagami
Link: https://www.facebook.com/laptoledo/
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LIGA ACADÊMICA DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA: 
OPORTUNIDADE DE INTEGRAÇÃO, MULTIDISCIPLINARI-
DADE E EXTENSÃO DAS CIÊNCIAS MÉDICAS

20197491
Autor(es): Anna Luiza Maffessoni, Bianca Luiza Melo De Assis, Bruna Fernandes, Camila Lopes Manetti, Ga-
briel Mazzutti Cambraia, Giovanna Kszan Sierakowski, Gustavo Andrade Derossi Guilherme, Isaque Donizett 
Silva De Souza, Joao Pedro Pontes Camara Filho, Juliano Xavier Santos, Laura Suelen Signori, Maria Gabriela 
Fornazari, Marianne Ariely Andretta Ramos, Mateus Soares Da Silva, Matheus Fogaça Brustolin, Márcia Etge-
ton, Taiane Costa Santana, Taina De Andrade Lapunka, Vinícius Unser, Ériky Fernandes Guimarães Silva
Orientador(es): Alexandre Roberto Roman Coelho
Setor: SETOR TOLEDO - (CAMPUS)
Área Temática: Saúde
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Cirurgia; Liga Acadêmica; Trauma

A Liga Acadêmica de Cirurgia e Traumatologia de Toledo (LACTRA) tem o objetivo de integrar o estudante à 
comunidade e levar saúde até ela, atuando em áreas amplas e com interdisciplinaridade; é um programa que permite 
a aproximação com a prática médica, bem como um papel ativo do aluno. A LACTRA desenvolve atividades 
educativas na área de atuação, visando articulação de conhecimentos e habilidades, em três grandes áreas: Atenção 
à Saúde, Gestão da Saúde e Educação em Saúde, por meio de (1) campanhas de promoção e prevenção à saúde 
nas áreas supracitadas, estendendo serviços à comunidade, buscando integração com as instituições de ensino 
e com a secretaria de saúde, (2) atividades de divulgação científica, técnica ou tecnológica por meio de cursos, 
exposições em congressos, palestras, simpósios, jornadas ou oficinas, (3) capacitação dos estudantes com enfoque 
interdisciplinar, associando a bioestatística e áreas relacionadas à pesquisa para criar protocolos de estudos que 
viabilizem a produção científica e a publicação de artigos e (4) atividades nas áreas pré e intra-hospitalares, 
desenvolvendo atividades assistenciais de prevenção e tratamento de doenças, bem como de proteção e recuperação 
da saúde sob supervisão médica. (5) atualização e aprimoramento teórico na área de cirurgia e traumatologia 
através de reuniões quinzenais onde os discentes expõe aulas e casos clínicos para discussão sob supervisão de 
um especialista na área. Todas as atividades da liga são demandas trazidas pelos discentes e supervisionada pelo 
coordenador e vice coordenador docentes. Busca-se a extensão através de atividades como o Curso de Suporte 
Básico à Vida, que foi aberto a toda comunidade de Toledo; a oficina de Lesões Ortopédicas, cujo alvo são os 
alunos de medicina a fim de promover conhecimento aprofundado na área; campanha Maio Amarelo, um projeto 
que visa levar informação à comunidade a fim de fomentar um trânsito mais seguro e com menos acidentes e 
mortes. Para o próximo semestre está previsto um curso de Prevenção de afogamentos em escolas do ensino 
fundamental a fim de orientar as crianças sobre prevenção e medidas de primeiros socorros preconizadas pela 
SOBRASA (Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático). Espera-se com estas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão, formar médicos atentos para um atendimento qualificado e humanitário. A liga tem sido um instrumento 
de motivação para os alunos buscarem enriquecimento do processo pedagógico, possibilitando uma socialização 
do saber acadêmico e um empoderamento do discente ao criar as próprias demandas.
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LACMI - LIGA ACADÊMICA DE MEDICINA INTERNA

20197509
Autor(es): Bruna Fernandes, Bruna Orso, Dyayne Carla Banovski, Ezequiel Ramos De Oliveira Junior, Lara 
Frangiotto Lopes, Larissa Panatta
Orientador(es): Kenny Regina Lehmann
Setor: SETOR TOLEDO - (CAMPUS)
Área Temática: Saúde
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Clinica Médica; Liga Acadêmica; Saúde

A medicina interna é uma área médica que abrange as especialidades de medicina intensiva, medicina da família 
e comunidade e clínica médica. Pensando nesse panorama amplo e generalista
a Liga Acadêmica de Medicina Interna (LACMI) surgiu no início de 2019 com a proposta de romper com o 
modelo biomédico e incentivar a imersão do aluno nos diversos aspectos que englobam o paciente e todos seus 
determinantes sociais, através da integração das diversas especialidades. Além disso, a liga foi estruturada para 
incentivo a docência, pesquisa e intervenções práticas à população. As atividades teóricas da LACMI são realizadas 
quinzenalmente nas dependências da Universidade Federal do Paraná através de aulas expositivas ministradas por 
discentes, palestras realizadas com profissionais convidados, debates, resolução de casos clínicos, rodas de conversa 
e aulas práticas de procedimentos médicos. Outro aspecto abordado são os estágios realizados em ambientes 
hospitalares e de atenção primária, por meio de acompanhamento de profissionais de saúde e atendimento da 
comunidade. Os resultados observados foram de acréscimo da bagagem de conhecimento ao aprofundar assuntos 
contemplados na grade curricular e ampliação através de abordagem de temas atuais e não vistos anteriormente. 
Ademais, os acadêmicos desenvolveram habilidades em gestão e comunicação interpessoal. As atividades práticas 
da liga possibilitaram o atendimento e orientação dos pacientes. Através de mídias sociais (Facebook e jornal de 
circulação local) a LACMI divulga informações educativas de saúde com linguagem acessível para a comunidade, 
difundindo conhecimento que propicia melhora da saúde da população e prevenção de doenças. Aula inaugural com 
o tema “Desvendando os Mistérios da Dor”, participação na semana das ligas organizada pelo centro acadêmico, 
desenvolvimento de uma oficina e uma cartilha sobre prescrição médica, participação na campanha nacional de 
prevenção ao câncer de pele, são alguns exemplos das ações do projeto no âmbito social. Os projetos futuros visam 
a manutenção das atividades em andamento e ampliação na área de pesquisa científica.
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LIGA ACADÊMICA DE ANATOMIA CLÍNICA E CIRÚRGICA

20197520
Autor(es): Amanda Bueno Da Silva, Daiane De Souza, Gabriela Rodrigues Moreira Florencio, Giovanna Dias 
Escarante, Monica Patricia De Souza, Natalie Toki Komori, Yoná Karine Kramer
Orientador(es): Ariane Delai, Kleber Fernando Pereira
Setor: SETOR TOLEDO - (CAMPUS)
Área Temática: Saúde
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Anatomia; Liga Acadêmica; Projeto De Extensão

A Anatomia se mostra como um dos principais pilares da Medicina, visto que o conhecimento do corpo humano 
possibilita ao médico realizar sua profissão de maneira mais eficaz e prudente. Sua relevância vai além da 
radiologia e da prática cirúrgica, ela abrange correlações entre sintomas do paciente, a semiotécnica precisa para 
o exame físico, realização e interpretação de exames e possibilita conclusões diagnósticas. Galeno acreditava 
que a prática da medicina junto ao doente nunca poderia, por si só, ser suficiente para a formação do médico, 
mas essa só poderia resultar de profundos conhecimentos teóricos, aliados às observações experimentais e à 
vivência clínica. Dessa maneira, a LAACC proporciona o aperfeiçoamento do conhecimento sobre a disciplina de 
Anatomia Humana através de aulas práticas e teóricas quinzenais, além da realização e participação de palestras, 
jornadas, simpósios e de atividades que contribuam para o respeito ético e moral ao paciente, estendendo este 
conhecimento para a comunidade de Toledo e região. No dia 13 de setembro, foi realizada a aula inaugural com 
o tema “A importância da anatomia na prática clínica e cirúrgica”, dando início ao cronograma de aulas da liga. 
As aulas, se estenderam entre instâncias como: radiologia, medicina legal, cirurgia abdominal, e foram incluídos 
temas sobre procedimentos da rotina médica como sutura, toracocentese, paracentese e punção liquórica. Foi, 
ainda, ministrada pelo coordenador da liga, junto aos membros da diretoria, uma oficina de dissecação na II 
Jornada Acadêmica de Medicina de Toledo. No âmbito científico, inspirada na aula realizada sobre Análises 
Morfológicas, os ligantes planejam pesquisar a prevalência de variações anatômicas no esqueleto humano, as quais 
poderiam ter valor clínico e cirúrgico, mas que ainda não foram bem elucidadas na literatura. No segundo semestre 
de 2019 está prevista a realização da atividade de extensão com as escolas da cidade de Toledo, visando fornecer 
para os alunos de colégios públicos um conhecimento básico sobre a anatomia, possibilitando assim uma melhor 
preparação para o ingresso no Ensino Superior, além de promover o princípio da autonomia, um dos objetivos da 
área da saúde, ao possibilitar um melhor entendimento sobre seus próprios corpos e saúde. O projeto de extensão 
da LAACC fundamenta-se sob a ótica do tripé ensino, pesquisa e extensão, e contribui para a formação médica 
ao promover o aprimoramento dos saberes aliado ao desenvolvimento da comunidade acadêmica e da população 
em geral.
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CONSTRUÇÃO DE UM ELO ENTRE A UNIVERSIDADE E A 
COMUNIDADE: IMPLANTAÇÃO DO GRUPO ALEGROMICI-
NA NA CIDADE DE TOLEDO - PR.

20197540
Autor(es): Amanda Bueno Da Silva, Amanda Souza Lopes, Anna Luiza Maffessoni, Bruna Fernandes, Bruna 
Orso, Carlos Eduardo Merss, Eluan Joel Rodrigues Da Silva, Francisco Lourenço De Lima Junior, Isadora Maria 
Pilati Campos, Izabella Maria Lopes Titon, Jessica Cristina Ruths, Lara Frangiotto Lopes, Larissa Panatta, Laér-
cio Rafael Silva Paltanin, Natalia Dantas Alczuk, Wemerson Geraldo De Queiroz Filho
Orientador(es): Ana Carla Zarpelon
Setor: SETOR TOLEDO - (CAMPUS)
Área Temática: Saúde
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Atividades Lúdicas; Empatia; Humanização

Muitos associam a doença e o ambiente hospitalar à fragilidade, tristeza e desconforto. Partindo da premissa de 
mudar tal perspectiva, o projeto Alegromicina foi criado em 2017. Desde sua idealização, tem como objetivo intervir 
positivamente em várias categorias de atenção, tornando a experiência hospitalar menos negativa e mais humana 
e empática. Atualmente, os acadêmicos do projeto visitam a ala pediátrica e a clínica do Hospital Associação 
Beneficente de Saúde do Oeste do Paraná (Hoesp), bem como a clínica de hemodiálise RenalClin, ambos em 
Toledo. Após um treinamento para desenvolver as capacidades de desinibição, comunicação e divertimento, os 
acadêmicos iniciaram suas práticas e muito conhecimento foi agregado na relação com os pacientes. Utilizando-se 
de desenvoltura corporal e comunicativa, assim como caracterização dos alunos, musicalização, teatro e brincadeiras 
lúdicas, o projeto molda-se conforme o grupo visitado demanda. Cada pessoa em contato com os alunos carrega 
uma bagagem de experiências, sentimentos, medos e alegrias, assim como os próprios alunos, o que proporciona 
uma conexão verdadeiramente humana. A troca dessas sensações permite que o aluno se doe e transpasse alegria, 
acolhimento e distração para os pacientes. A efetividade do projeto é, portanto, sentida semanalmente na prática 
dos acadêmicos, com as reações internalizadas e as abordagens diretas de agradecimento, sorrisos e outras 
expressões de felicidade. Visando a formalização e avaliação desses resultados tão subjetivos, será desenvolvido 
paralelamente um projeto de pesquisa por meio da análise, através de questionários, do impacto psicossocial das 
atividades desenvolvidas no Alegromicina entre todos os envolvidos – pacientes, população, acadêmicos e equipe 
hospitalar. Assim, podemos ajustar e melhorar a qualidade do trabalho a ser realizado. Isto posto, considerando 
todo embasamento científico que atividades lúdicas e empáticas promovendo bem-estar, o projeto concretiza-se 
na sua literalidade da palavra extensão, pelo contato direto da comunidade com o meio acadêmico. Espera-se que 
todo zelo e dedicação dos envolvidos transpassem positivamente aos demais, influindo em melhorias da saúde 
mental e consequentemente na recuperação como um todo. Quanto aos acadêmicos, almeja-se a articulação destes 
com o ambiente e com as pessoas e a construção de futuros profissionais comunicativos e empáticos.
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PPC-HAS: PROMOÇÃO À SAÚDE E PREVENÇÃO DE COM-
PLICAÇÕES RELACIONADAS À HIPERTENSÃO ARTERIAL 
SISTÊMICA (HAS) NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

20197555
Autor(es): Fabio Oliveira De Freitas, Gabriela Rezende Vieira, Jessica Cristina Ruths, Kadima Nayara Teixeira, 
Matheus Artur Weiser Meier, Queren Hapuque Oliveira Alencar, Raquel Lais Kreuz, Tarlliza Romanna Nardelli, 
Vanessa Cristine Graeff
Orientador(es): Sonia Mara De Andrade
Setor: SETOR TOLEDO - (CAMPUS)
Área Temática: Saúde
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Hipertensão; Prevenção; Promoção Da Saúde

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por elevação sustentada 
dos níveis pressóricos iguais ou acima de 140x90 mmHg. Estima-se que essa condição atinja mais de 25% da 
população brasileira adulta e 61% das pessoas acima de 65 anos. O projeto de extensão PPC-HAS tem o objetivo 
de promover ações educativas em saúde para orientar e estimular hipertensos e não-hipertensos a melhorarem 
seu padrão de saúde através da mudança de hábitos de vida não-saudáveis, melhor adesão ao tratamento e 
empoderamento no cuidado com sua saúde e de seus pares. Durante o ano de 2018 foram realizados três eventos 
com intuito de promover à saúde e prevenir complicações associadas a hipertensão em Toledo-PR. No total foram 
avaliadas 104 pessoas, as quais passaram pelas práticas de medidas antropométricas, aferição de pressão arterial 
e orientações sobre promoção da saúde, prevenção da hipertensão e suas complicações. Durante as atividades 
também foi aplicado um questionário estruturado com questões que abordaram aspectos relevantes acerca da 
hipertensão. Foi realizada uma análise quantitativa descritiva dos dados, dos quais obteve-se que 53% dos 
entrevistados estavam com o valor pressórico acima dos parâmetros normais no momento da aferição. Dentre 
eles a prevalência foi maior entre os homens (64%), apresentando 3,3 vezes mais chances de ter ou desenvolver 
hipertensão em comparação com as mulheres. Cerca de 75% estavam na faixa etária acima de 60 anos. Os hábitos 
de vida e medida da circunferência abdominal, foram os que se mostraram mais significativos para determinar 
a prevalência da hipertensão, pois 57% dos entrevistados apresentaram circunferência abdominal aumentada, 
o que aumenta em 10 vezes a chance de terem hipertensão. O etilismo avaliado por frequência de consumo, 
aumentou em 2 vezes a chance da ocorrência da hipertensão entre as pessoas que consumiam bebida alcoólica 
mais de 3 vezes na semana. Também foi possível identificar que diabetes mellitus prévio é capaz de aumentar em 
10 vezes a chance de ocorrer hipertensão em pessoas com esse diagnóstico. Concluímos que, houve prevalência 
significativa da alteração dos valores pressóricos na população estudada, que os fatores que mais contribuíram 
para isso foram os relacionados aos hábitos de vida não saudáveis. Embora esses hábitos sejam difíceis de mudar, 
graves consequências da hipertensão ainda podem ser evitadas, desde que os hipertensos conheçam sua condição 
de saúde, se mantenham em tratamento com adequado controle pressórico e participem das educações em saúde.
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LIGA ACADÊMICA DE CARDIOLOGIA

20197658
Autor(es): Allan Leon Golfeto Pereira, Fernando Rodrigues Gonzales Benicio, Isabele Benites Caetano, Laércio 
Rafael Silva Paltanin, Matheus Fogaça Brustolin, Patricia Leen Kosako, Stephanie De Araujo
Orientador(es): Ana Paula Susin Osorio
Setor: SETOR TOLEDO - (CAMPUS)
Área Temática: Saúde
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Cardiologia; Ensino; Extensão Universitária

A Liga Acadêmica de Cardiologia (LAC) da UFPR Campus Toledo é um projeto de extensão composto por alunos 
do curso de Medicina, que tem como objetivo a ampliação de conhecimentos em Cardiologia, através da atuação 
nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. As atividades da Liga baseiam-se em encontros teóricos quinzenais, nas 
quais são feitas discussões de artigos científicos, apresentados pelos próprios alunos, e palestras com médicos 
cardiologistas convidados. São realizadas ainda atividades práticas, nas quais os alunos têm a oportunidade de 
vivenciar atendimentos e procedimentos cardiológicos, estando inseridos na realidade do sistema de saúde local. 
A Liga têm como uma de suas atividades anuais, a realização de uma Jornada de Emergências Cardiológicas, na 
qual há apresentação e discussão de diversos temas relevantes para o atendimento da população, proporcionando 
oportunidade de capacitação para profissionais e alunos dos cursos da área da Saúde do município e região. Com 
enfoque na extensão, está sendo desenvolvido o projeto denominado “Paraná Salvando Vidas”, no qual indivíduos 
leigos de vários setores da comunidades estão recebendo treinamento teórico e prático para o atendimento inicial 
de vítimas de parada cardiorrespiratória. A organização de feiras de saúde e criação de materiais informativos 
para a população também está entre os objetivos a serem desenvolvido pela Liga. Assim, esperam-se como 
resultados principais (1) a capacitação complementar dos membros da LAC em relação à cardiologia, através do 
aprofundamento de temas com base em artigos científicos, casos clínico e atividades práticas, e (2) a transferência 
de informações e serviços à população em geral, por meio das atividades comunitárias. Dessa forma, a partir das 
atividades desenvolvidas pela LAC é almejado que o estudante-membro aprimore seus conhecimentos sobre a 
área da Cardiologia, faça parte de publicações científicas e participe de ações de promoção e prevenção em saúde 
junto à sociedade.
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PLANTAS MEDICINAIS: EU CONHEÇO O QUE ESTOU 
USANDO?

20197682
Autor(es): Aline Daniel Da Silva, Allysson Bruno Carbonera, Camila Lopes Manetti, Dagna Karen De Oliveira, 
Fernanda Morinigo Guevara, Gabriela Rodrigues Moreira Florencio, Gabrielle Buzin, Isaque Donizett Silva De 
Souza, Luana Pacheco De Souza, Mauricio Bedim Dos Santos, Michele Luisa Petriw, Queren Hapuque Oliveira 
Alencar, Sonia Mara De Andrade
Orientador(es): Kadima Nayara Teixeira
Setor: SETOR TOLEDO - (CAMPUS)
Área Temática: Saúde
Programa Institucional: PROJETO DE EXTENSÃO
Palavras-chave: Anvisa; Planta Medicinal; Ubs

Após vários questionamentos sobre a problemática da utilização de plantas medicinais não regulamentadas 
pela ANVISA, que são conhecidas popularmente e são utilizadas por meio de preparações diversas para fins 
terapêuticos e curativos sem nenhuma garantia científica, surgiu o projeto de extensão “Plantas medicinais: eu 
conheço o que estou usando?”. O objetivo geral se pauta em identificar o uso de plantas com fins terapêuticos, 
esclarecer e orientar os usuários das Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Toledo/PR, assim como os profissionais 
de saúde, comunidade acadêmica e população em geral sobre a utilização de plantas medicinais de senso comum, 
principalmente aquelas não regulamentadas pela ANVISA. A metodologia usada para atingir esse objetivo se 
baseou na aplicação de um questionário, elaborado e validado pelos professores e alunos da equipe extensionista, 
a usuários de UBS de Toledo que possuem implantado o programa de Estratégias de Saúde da Família (ESF). 
Oito UBS foram identificadas, entretanto uma delas não participou do estudo uma vez que o período de coleta 
de dados coincidiu com o período de férias dos médicos responsáveis, ocasionando ausência de pacientes para 
as entrevistas. Nas sete UBS-ESF foram obtidas 295 entrevistas válidas. Um total de 133 espécies de plantas foi 
citado pelos usuários para diversos fins terapêuticos em várias preparações distintas. De acordo com a ANVISA 
“Denominação Comum Brasileira (DCB)” é a denominação do fármaco ou princípio farmacologicamente ativo 
aprovado pelo órgão federal responsável pela vigilância sanitária (Lei n.° 9.787/1999). Entretanto, atualmente a 
DCB adquiriu uma concepção mais ampla e inclui também plantas medicinais. Segundo a DCB mais atual (2017), 
das 133 plantas citadas 58 não possuem registro. Entre essas as mais frequentes foram: Poejo (Mentha pulegium), 
Perpétua do Brasil/Penicilina Vegetal (Alternanthera brasiliana); Babosa (Aloe arborescens), Manjerona 
(Origanum majorana), Hibisco (Hibiscus sp.), Picão (Bidens pilosa), Salsinha (Petroselinum crispum). Algumas 
dessas plantas são bastante conhecidas pelo senso comum e algumas são de uso culinário, entretanto a utilização 
como planta medicinal não se encontra na DCB, nem e a terapêutica a qual se destinam. Isto é um indicativo da 
necessidade de esclarecimento de uso e dos riscos do uso de tais plantas. As análises dos dados estão em fase 
final e o resultado será exposto em uma cartilha que será apresentada à população juntamente com uma atividade 
formativa que chame a atenção para a importância em relação ao risco à saúde dos usuários.
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Título: Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia (LIGO)
A Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia (LIGO) surge da necessidade de ampliar o contato dos 
acadêmicos com a comunidade e a prática médica. O projeto de extensão universitário tem como principais 
objetivos: 1-Promover atividades que contemplem necessidades de conhecimento dos acadêmicos, sobre temas de 
interesse geral dentro da grande área de ginecologia e obstetrícia, baseadas no perfil de nossa sociedade e sempre 
norteadas pelos princípios éticos; 2-Desenvolver trabalhos científicos no intuito de promover pesquisas que visem 
aprimorar técnicas de procedimento e abordagem da grande área, assim como contribuir para o desenvolvimento 
dos membros;3-Proporcionar aos integrantes da Liga de Ginecologia e Obstetrícia a participação em atividades 
assistenciais, educativas e preventivas na comunidade;4-Estender o conhecimento de sua área de atuação aos 
demais estudantes de outras áreas não associados à Liga de Ginecologia e Obstetrícia, assim como para a 
comunidade local, através de cursos, palestras, simpósios e jornadas ou promovendo intercâmbio entre as demais 
ligas.A LIGO é composta por alunos do curso de Medicina da UFPR – Campus Toledo e todas suas atividades 
são supervisionadas pelos professores coordenadores. As atividades são realizadas em encontros quinzenais, com 
duração média de 2 horas, onde são ministradas aulas com profissionais convidados ou pelos próprios alunos,sobre 
um tema previamente estabelecido.Os encontros são abertos ao público em geral.O projeto visa o estudante como 
sujeito de aprendizagem e o professor como facilitador. Estes mostram vontade de se integrar e interagir com 
o meio em que estão inseridos para a formação de um profissional íntegro e ético, comprometido com o bem-
estar biopsicossocial do seu paciente, com a finalidade de promoção e prevenção da saúde das mulheres em suas 
diferentes fases da vida, adolescência, vida adulta,além da possibilidade de integrar o estudante à comunidade 
no qual sua instituição está inserida.Espera-se com isso, ampla conscientização da população, aprofundamento 
e domínio do conhecimento por parte dos alunos sobre temas importantes da ginecologia e obstetrícia, refinar 
a futura relação médico-paciente dos atuais estudantes, além de capacitá-los para produção de material de 
divulgação, produção científica, apresentação de casos clínicos e interpretação de artigos científicos, com ações de 
promoção e prevenção em saúde junto à sociedade.
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Desde o ano de 2002, a Língua Brasileira de Sinais - Libras é reconhecida pela Lei 10.436 em âmbito nacional 
como segunda língua oficial do Brasil. No ano de 2005, o Decreto Federal 5.626, apresenta desdobramentos 
de como Libras deve ser ensinada e disseminada em todo território nacional, principalmente nos cursos de 
formação acadêmica. Neste sentido, o projeto de extensão “Promoção da Saúde por meio da Língua Brasileira 
de Sinais”, vem desde 2017, buscando ofertar aos profissionais atuantes e futuros da área de saúde, cursos de 
Libras e de procedimentos práticos de atendimento eficaz ao paciente surdo em Toledo, além disso, iniciativas 
junto a Secretária de Saúde vêm sendo desenvolvidas para atender esta demanda, visto a necessidade deste tipo de 
atenção principalmente nos procedimentos primários de atendimento. O paciente surdo ao procurar os serviços 
de saúde, quase que na totalidade esbarra na barreira comunicacional, deixando o estado de saúde se agravar para 
buscar ajuda médica. E, é neste cenário que o projeto objetiva a formação continuada dos profissionais da área da 
saúde. Desde o início das atividades do projeto, dois cursos de Libras foram ofertados aos profissionais da área 
da saúde do município e acadêmicos do curso de Medicina, em todas as atividades houve um grande número 
de inscritos, o que denota a urgência e a importância deste tipo de atividade, bem como, a preocupação destes 
profissionais em atender na totalidade os pacientes indistintamente. Para o ano de 2019, as atividades programadas 
são: oficinas com os agentes de saúde e de combates a endemias sobre a comunicação com a pessoa surda; vídeos 
em Libras com informações gerais sobre a saúde e as campanhas mensais, respeitando o calendário SUS. Todos os 
vídeos serão disponibilizados após a edição para reprodução nas unidades de saúde. Vale destacar que os cursos 
e formações que estão sendo organizados visam o conhecimento a respeito do atendimento à pessoa surda e a 
especificidade da língua. Os participantes dos curso não substituem a presença do profissional intérprete de Libras 
nestes ambientes, uma vez que a presença deste profissional é necessária pela complexidade que a língua apresenta, 
e que somente este com vasto conhecimento na área pode desempenhar. Por fim, os trabalhos desenvolvidos junto 
aos profissionais da área saúde e acadêmicos do curso de Medicina, visam dar ao paciente surdo uma atendimento 
mais humanizado e garantia do acesso a informação de maneira objetiva e eficaz.
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ALCANTARA, Camila Bonfim De, 286
CASSOLI, Camila Bonini Araújo, 326
BRUNING, Camila, 243
CLEMENTE, Camila, 147
BENSI, Camila De Jesus Vieira, 183
DELAROSA, Camila, 21
PEREIRA, Camila De Oliveira, 130
FABRI, Camila Devides, 27
FABRI, Camila Devides, 31
SILVA, Camila Dos Santos Da, 283
FACHIN, Camila Girardi, 168
COSTA, Camila Klocker, 123
MANETTI, Camila Lopes, 397, 403, 405
OLIVEIRA, Camila Maciel De, 159
AMAJUNEPA, Camila Natalia, 283
PONCZCOVSKI, Camila, 147
PORTUGAL, Camila, 199
PARIS, Camila Souza, 184
BARONCINI, Camila Varotto, 161
LEITE, Camilla Dandara Pereira, 58
SILVA, Camilla Luvizotto Ferreira Da, 21
CARVALHO, Camille Gomes De, 143
GRABOSKI, Camylla, 190
FOPPA, Carina Catiana, 278
TRISOTTO, Carla Andreza Ribeiro, 194
TRAVAGLIA, Carla Cristine Budinheski, 70
RAMOS, Carla Cristine Da Silva, 79, 82
SPINILLO, Carla Galvao, 123
PAULA, Carla Gomes, 386
PONTES, Carla Vieira, 306
PONTES, Carla Vieira, 321
DEBIASI, Carlos Alberto, 308
GONTARSKI, Carlos Alberto Ubirajara, 310
PETRY, Carlos Alexandre, 374
SERBENA, Carlos Augusto, 242
COELHO, Carlos Eduardo, 197, 200
MERSS, Carlos Eduardo, 400
SILVEIRA, Carlos Eduardo, 217
ROJAS, Carlos Felipe Urquizar, 58
TOSIN, Carlos Henrique, 85
JUNIOR, Carlos Roberto Beleti, 329
LIMA, Carlos Wilson De, 190
JAMUR, Carmen Mayanna, 100
SPREDEMANN, Carolaine Santos, 91
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DALLAGASSA, Carolina Cristine, 178
SOUZA, Carolina Cristine Martins De, 227
MARTINS, Carolina Da Silva, 166
BORBA, Carolina Dos Anjos De, 282
BORBA, Carolina Dos Anjos De, 283
SANTOS, Carolina Teixeira Dos, 34, 56
AHRENS, Caroline, 166
HEIMOVSKI, Caroline Bassil, 228
BACKES, Caroline Beatriz Wayhs, 389
CONSTANTINO, Caroline, 82
LANGE, Caroline Costa, 167
HALUCH, Caroline De Araujo, 186
LEVINO, Caroline De Azevedo, 171
PIZZETTI, Caroline De Faria, 172
ANVERSA, Caroline Dietrich, 154
NORBERTO, Caroline Gorski, 139, 147
MEISSNER, Caroline Grisbach, 158
FEITOSA, Caroline Hukami, 194
MARTYNETZ, Caroline, 253
REIS, Caroline Mira De Paula Dos, 70
NASCIMENTO, Caroline Nadvorny, 242
MEDEIROS, Caroline Opolski, 146
RIBEIRO, Caroline Pereira, 79
PRADO, Caroline, 85
RIBEIRO, Caroline, 283
SANTOS, Caroline Tomazoni, 307
PASETO, Caroline Vidal, 147
NUNES, Carolline Popovicz, 132
MORAIS, Carolyne Da Silva, 282
MELO, Carolyne Dornelles, 271
SANTOS, Cassandra Do Rocio, 298
MACIEL, Cassiana Sare, 209
DUQUIA, Cassia Rodrigues, 143
FRANCEIRA, Catarina, 19
NAUIACK, Catarina Portinho, 275
NOVACOVSKI, Catherine, 182
PAVI, Catielen Paula, 367
LOMAN, Celina Jeanne, 141
MILDEMBERG, Celine, 70
FILHO, Celso Bento De Godoi, 34, 56
FILHO, Celso Bento De Godoi, 57
DUARTE, Celso De Araujo, 197
SILVA, Cesar Aparecido Da, 182, 183
RIBEIRO, Cesar Eduardo Aguiar, 115
NOVINSKI, Charles Ortiz, 75
TOUSSAINT, Chrismene, 35, 36, 38
STROBEL, Christian Scapulatempo, 315
MENDES, Christine Garcia, 127
BLUM, Christopher Thomas, 71
TAKAHASHI, Christyan H T, 395
BRANDÃO, Cibele Fernanda Rodrigues Montei-

ro, 100
AGOSTINHO, Clara Marques, 35, 36, 38
AGOSTINHO, Clara Marques, 37
MOREIRA, Claudia Aveline Lopes Germano, 

137
DAHER, Claudia Helena, 233

TANHOFFER, Claudia Maria Sallai, 94
GONCALVES, Claudia Mendes, 327
ZACAR, Claudia Regina Hasegawa, 48
ROCCO, Claudia Seely, 157
SILVEIRA, Claudinei Taborda Da, 67
ZANCAN, Claudio, 352
SANTOS, Cleide Maria Dos, 68
SILVA, Cleverson Costa Da, 352
QUADROS, Cleverton De, 256
SILVA, Cleyton Stresser Da, 321
JUNIOR, Clovis Gomes, 234
COLOMBARI, Corina, 390
COSTA, Corine Vanessa Los, 94
TORTATO, Cris Evelin, 304
SERPE, Crislaine Caroline, 164
CASSI, Cristian Carla Aparecida Volski, 286
OLIVEIRA, Cristiane Da Silva Paula De, 162
SILVA, Cristiane Rocha, 356
MATOS, Cristiano Gonçalves, 332
SILVA, Cristian Rodrigues Da, 186
TEIXEIRA, Cristina Frutuoso, 273
MONTEIRO, Cristina Leise Bastos, 39
MONTEIRO, Cristina Leise Bastos, 107
SERRAO, Cristina Loren Lustosa, 265
FRANCISCO, Dacio Fernando Machado, 327
OLIVEIRA, Dagna Karen De, 394, 403
GONCALVES, Daiane Cristina Mendes, 327
SOUZA, Daiane De, 399
MACHADO, Daiane, 259
BLASQUES, Daiara Calvo, 328
ALEXANDRE, Dallila Barbosa, 68
MUNIZ, Dalton Metz, 157
MALUF, Daniela Florencio, 169
DEPETRIS, Daniela Medeiros, 15
TOZETTO, Daniela Patricia, 82
BONOTTO, Daniel, 138
PAES, Daniel De Paula, 84
SANTOS, Daniele Angelina, 272
LOPES, Daniele Caroline, 79
AZEVEDO, Daniele Christine Lopes De, 355
COSTA, Daniele Cristina Da, 85
CAMPAGNOLA, Daniele Da Silva, 327
SOUZA, Daniele De Andrade, 376
FONTANA, Daniele Ferreira, 228
VEIGA, Daniel Fabricio Da, 304
BARBOSA, Daniel Ferreira, 147
LOPES, Daniel Gaspar, 183
FLEIG, Daniel Gustavo, 352
SILVA, Danieli Cruz, 327
SANTOS, Danielle Hubner Dos, 305
FEIJÓ, Danielle Pierezan, 196
SILVA, Danielly Crispim Da, 70
CARMINATTI, Daniel Moreira, 178
DITCHFIELD, Daniel Pagnozzi, 46
NAVES, Daniel Pereira De Barros Dias, 329
FANTINELI, Daniel Soares, 288
BERTICELLI, Danilene Gullich Donin, 369
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HORWAT, Darleny Eliane Garcia, 75
DUCK, David Lemke, 115
JUNIOR, Davi Dos Santos Villela, 175
NETO, David Zem, 196
ALMEIDA, Dayane Garcia De, 45
GONCALVES, Debora Aparecida, 381
BRANCAGLIÃO, Débora, 336
CE, Debora Dotti, 147
PIRES, Debora Fernanda, 109
WILLIG, Debora Hautsch, 166
LUCAS, Deborah Fernandes, 42
CASTANHA, Deborah Gorges, 234
SANTIAGO, Debora Maria, 153
PINHEIRO, Debora Patricia Nemer, 241
OPOLSKI, Debora Regina, 336
PICANCO, Deise Cristina De Lima, 275
MONTRUCCHIO, Deise Prehs, 123
SANTOS, Deivisson Vianna Dantas Dos, 298
ROSA, Delane Ribas Da, 77
SILVA, Denise Aparecida De Lima, 24, 26
PEREIRA, Denise Aparecida Lima, 339
MADER, Denise Bakaus, 272
CARVALHO, Denise Maria Woranovicz, 130
DETSCH, Denise Trevisoli, 361
MEDEIROS, Denis Marcos Pinheiros De, 304
SANTOS, Denisson De Carvalho, 100
ALMEIDA, Desiree De Souza, 376
DIAS, Desirée Lambert, 175
MIKOSZ, Dhaniel Marinho, 127
SILVA, Dhiego Cunha Da, 176
LEITNER, Dhuanne Sanchez, 311
PELEGRINI, Diana Bacci, 356
SANTOS, Diego Silva Dos, 376
KEMPER, Diheiny Camila, 365
CEZARO, Dinara Erica Rodrigues De, 365
MILANI, Diogo, 181
MENZ, Dione Maria, 298
JUNIOR, Dioney Ribeiro Da Silveira, 214
VERONEZ, Djanira Aparecida Da Luz, 105
COSTA, Dolwer Kovalski Da, 197, 200
SOUZA, Doralice Lange De, 106
HOFELMANN, Doroteia Aparecida, 135
CRUZ, Douglas Afonso Da, 375
FROIS, Douglas Cleverson, 212
OLIVEIRA, Douglas Felipe Mendes Correia De, 

120
ALMEIDA, Douglas Marques De, 383, 384
SILVA, Douglas Nascimento, 324
BAIS, Dulce Dirclair Huf, 123
BANOVSKI, Dyayne Carla, 398
FONESI, Eder Daniel Peixoto, 375
COLETTO, Ediely Layana Oliveira, 171
LIMA, Edilene Coffaci De, 19
FORTES, Edipo Carneiro, 75
SILVA, Edna Maria Neves, 371
SUZUKI, Edson Yuji, 312
PAULA, Eduarda Aparecida Siqueira De, 330

MARCUZZO, Eduarda Beniti, 376
BANNACH, Eduarda Lehmann, 242
PEREIRA, Eduarda Miranda, 183
CARMELO, Eduarda Tomin, 368
SOUZA, Eduardo Antonio Freitas, 265
BERKENBROCK, Eduardo Franz, 376
PINTO, Eduardo Guizellini, 323
LORENZETTI, Eduardo Henrique, 376
MACHADO, Eduardo, 101
NADALIN, Eduardo, 230
PIVOTTO, Eduardo, 380, 389
RAYMUNDO, Eduardo Praxedes Bomfim, 66
SOUZA, Eduardo Sirichuk De, 79
ROSA, Eduardo Wysocki Martins, 311
TSUSAKI, Eduardo Yudi, 293
VASQUEZ, Edwin Ricardo Pitre, 47
SILVA, Elaine Candido Da, 286
KIATKOSKI, Elaine Caroline, 123
MENEZES, Elaine Cristina De Oliveira, 337
SOUZA, Elaine Cristina, 382
OLIVEIRA, Elaine De, 374
SANTOS, Elaine Lino Simões, 194
GODOY, Elenilton Vieira, 203
LEITE, Eliana Maura, 102
PURCINO, Eliana, 333
CHAMPAOSKI, Eliane Blaszkowski, 194
BRAGA, Eliane Martins, 343
SILVEIRA, Eliane Martins Da, 344
SILVA, Eliane Soares Da, 377
SCHLOSSER, Elias Naor, 363
SCHMITT, Elisa Aimee, 115
BRITO, Elisa Cordeiro, 280
MIELKE, Elisa Costa, 58
LIMA, Elisa Gabardo, 116
SILVA, Elisa Havro Da, 42
SOUZA, Elisama Kissenia De, 272
NASCIMENTO, Elisa Strobel Do, 56
ABREU, Elis Faria, 120
SOARES, Elis Regina Arevalos, 256
RIBAS, Elis Regina, 29, 31
STONOGA, Elizandra, 115
OLIVEIRA, Ellen Eloise De, 90, 97
BONFLEUR, Eloana Janice, 64
GOMES, Elouise Caroline Ferreira, 152
ALANO, Elsi Do Rocio Cardoso, 352
FAXINA, Elson, 55
SILVA, Eluan Joel Rodrigues Da, 394, 400
LEIROS, Emanuel Dos Santos, 196
COSTA, Emanueli Cristini Souza Da, 166
FERREIRA, Emanueli De Fatima Santos, 342
SANTOS, Emanuelle Gouveia Dos, 103
FERREIRA, Emanuelle Leonel, 132
COLCHESQUI, Emanuelly Ferreira, 79
JOUCOSKI, Emerson, 344, 347
FILHO, Emerson Luis Batista, 105, 170
DAMAZIO, Emili Ferreira, 242
NEUMANN, Endy Kaluan Freire, 388
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CUNHA, Enrico Yuji Mori Correa Da, 79
GOMES, Enzo Labre Gutierrez, 162
JUNIOR, Erasto Villa Branco, 28, 30
JUNIOR, Erasto Villa Branco, 31
RIBEIRO, Erica, 30, 31
OLIVEIRA, Erica Yamashita De, 100
FLORIANO, Eric, 293
CARDOSO, Erick Eckermann, 21
YAEGASHI, Érik Makcmovicz, 196
SILVA, Ériky Fernandes Guimarães, 397
SCHULTZ, Ermelindo Paulo Breviglieri, 204
SILVEIRA, Estela Maria Paludo, 242
LONGATO, Estella Kulitch, 114
BILEK, Evandro Santos, 125
SANTOS, Evelin Aparecida Dos, 300
SILVA, Evelyn Caroline Dias Faria Da, 389
GODOI, Evelyn Caroliny De, 79
BOLETI, Evelyn Kowalski, 279
PERIGO, Everton Dos Santos, 261, 288
SILVEIRA, Éverton Lucas Martins, 47
MEHL, Ewaldo Luiz De Mattos, 228
GOMES, Ewerton Lemos, 352
JUNIOR, Ezequiel Ramos De Oliveira, 398
FARIAS, Fabiana Costa De Senna Avila, 166
GHIGGI, Fabiana, 253
LOLIS, Fabiana, 109
FREITAS, Fabiana Rodrigues De, 79
FRAIZ, Fabian Calixto, 137
VALMORE, Fabiane Helene, 271
VEZZANI, Fabiane Machado, 62, 63, 72
BENDHACK, Fabiano, 187
FERREIRA, Fabiano Montiani, 70
ANGELI, Fabiele Buiar Noronha, 123
PORFIRIO, Fabiele, 120
ZANDONADI, Fabielle Garcia, 370
FAGUNDES, Fabio Anevan Ubiski, 137
HANSEN, Fabio, 45
CARVALHO, Fabio Henrique De, 122
FARIA, Fabio Henrique De, 318
MARCOLINO, Fabio Luis Gasparello, 18, 212
FREITAS, Fabio Oliveira De, 401
PARENTI, Fabio, 13
MENDES, Fabricio Alves, 188
PEREIRA, Fabricio Rodrigues, 39
ASSUMPCAO, Fabricio Silva, 357
MAX, Fabyula Maris Dos Santos, 242
FREITAS, Fatima Abgail Oliveira De, 356
RIBEIRO, Felipe Allan Neu, 168
SCHELBAUER, Felipe De Souza, 87, 88, 96
SOUZA, Felipe Domingos De, 73
SILVA, Felipe Eduardo Bueno, 377
SALLES, Felipe Jurec, 46
KAMAROSKI, Felipe, 35, 36, 37, 38
PUPPI, Felipe Marcel Chaves, 94
JUSTUS, Felipe Martins, 321
RODRIGUES, Felipe Mendonca, 305
CORDEIRO, Felipe Mocelim, 68

CELESTINO, Felipe Molina, 98
SOUZA, Felipe Monteiro De, 351
MENDONCA, Felipe Naves, 320
SAMPAIO, Felipe Roberto Ribeiro, 148, 150
FERNANDES, Felipe Roceto Bacelar, 46
MENTGES, Felix Daniel Martins, 385
NETO, Felix Vieira Varejao, 56
STRESSER, Fernanda Aparecida, 40, 147
SANTOS, Fernanda Avelar, 186
BOVO, Fernanda, 158
KRUG, Fernanda Catarina, 75
GRIBNER, Fernanda Cegan, 103
FERNANDES, Fernanda Cristina Dalazen, 288
SANTOS, Fernanda Cristina Kremer, 171
QUINT, Fernanda Cristine, 125
CUMINESI, Fernanda, 70
CASTANHEL, Fernanda Del, 164
BOTELHO, Fernanda De Paula, 347
FERREIRA, Fernanda De Souza, 125, 155
DEVIDE, Fernanda, 137
MATIAS, Fernanda Do Nascimento, 87, 88, 96
STEFANIAK, Fernanda Fadel, 210
FURTADO, Fernanda, 156
OKABE, Fernanda Hiromi Iwai, 240
RODRIGUES, Fernanda Marconcin, 285
FELIX, Fernanda Martins, 283
GUEVARA, Fernanda Morinigo, 403
SOUZA, Fernanda Mota De, 327
TORRES, Fernanda Paula Da Silva, 162
VELOSO, Fernanda Silva, 275
COUTO, Fernanda Siqueira De, 162
WENDT, Fernanda Taques, 70
MARTINS, Fernanda Thaline Da Silva, 75
IQUEUTI, Fernanda Thays Mukae, 108
SOUZA, Fernanda Tomass E, 70, 75
LIMA, Fernanda Vargas, 116, 117
ITO, Fernanda Yuki, 132
SPAGNOL, Fernanddo José, 147
SEDOR, Fernando Antonio, 28, 29
GANZELLA, Fernando Augusto De Oliveira, 

115
SATO, Fernando Eishi, 293
ROCKENBACH, Fernando Henrique Vincenzi, 

376
MANCINI, Fernando, 178
DEVECCHI, Fernando Pablo, 202
BENICIO, Fernando Rodrigues Gonzales, 402
DACÓL, Fernando Vicente, 66, 68
SANTOS, Fillipe Drago Dos, 318
SANTOS, Flávia Bührer Dos, 50
BARDDAL, Flavia Caroline, 94
MIRANDA, Flavia Cristina, 116
MARCONDES, Flavia Duarte, 92, 93
ROSSATO, Flávia, 283
GRUPENMACHER, Flavia Treiger, 258
APOLONIO, Flavio Filipe Rodrigues, 78
SIMCH, Francielle Brustolin De Lima, 394
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VAZ, Francielle Da Silva, 72
DELATTRE, Francielli, 141
CUQUEL, Francine Lorena, 95
ALMEIDA, Franciny De Lima De, 116
RUNSCHKA, Francisca Rayrane Pereira Da 

Silva, 136
JUNIOR, Francisco Boçon, 115
ALENCAR, Francisco De, 207
JUNIOR, Francisco Lourenço De Lima, 400
BLEY, Francisco Tapias Bergamaschi, 253
MARRONI, Gabriela Alves, 128
SOUSA, Gabriela Amanda De, 300
SILVA, Gabriela Barbosa Carneiro E, 42
LUIZ, Gabriela Castorino, 79
NASCIMENTO, Gabriela Cordeiro Correa Do, 

165
FREIRE, Gabriela De Carvalho, 213
MATOS, Gabriela De, 155, 170
ALVES, Gabriela Dubowski, 147
KALKMANN, Gabriela Ferreira, 105
OLIVEIRA, Gabriela Gouvea De, 371
BARZAGLI, Gabriela Gusmão, 305
HERMAN, Gabriela, 116, 117
CABREIRA, Gabriela Ines Nunes, 70
CRUZ, Gabriela Lepasky Da, 80
VIEIRA, Gabriela Rezende, 401
FLORENCIO, Gabriela Rodrigues Moreira, 399, 

403
OLIARI, Gabriela Saleh, 147
HEIN, Gabriela Sponchiado, 371
STEIN, Gabriela, 21
STRUCK, Gabriela Tulio, 145
SOUZA, Gabriela Vale De, 141
STACHESKI, Gabriela Vitória, 79
WIEBE, Gabriela, 269
BORDIGNON, Gabriel, 132
PERIN, Gabriel Brum, 281
ARAUJO, Gabriel De Oliveira Bonfim De, 66
BORGES, Gabriel De Souza Ramos, 245
BORGES, Gabriel De Souza Ramos, 246
SANTOS, Gabriele Bonrruque Dos, 120
MOREIRA, Gabriele Caroline Dias, 183
CAMPOS, Gabriele Santiago De, 62, 63, 64, 67, 

69
GNATKOWSKI, Gabriel, 197, 200
LUCA, Gabriel Gomes De, 234
VERA, Gabrieli Nataly, 102
CRUZ, Gabrieli Pereira Da, 121
ALVES, Gabriel Jaime, 327
ALVES, Gabriel Jose Gregorio, 327
FERREIRA, Gabriella Bueno, 172
MAIA, Gabriella De Oliveira, 72
PRUDLIK, Gabriella Soterio, 79
SOUSA, Gabriel Leal De, 390
TEODORO, Gabrielle Antunes, 26, 43
BUZIN, Gabrielle, 403
JACCOMO, Gabrielle De Paiva, 196

MATTHES, Gabriel Lemos Zoch, 70
OLIVEIRA, Gabrielle Paula De, 338
RODRIGUES, Gabrielle, 92, 93
BARBOSA, Gabrielli Marchi, 310
VELOSO, Gabrielli Rodrigues Gomes Oleksy, 

134
SANTOS, Gabrielly Elisse, 196
SENES, Gabrielly Giovana Pereira, 326
CAMBRAIA, Gabriel Mazzutti, 393, 397
MILANI, Gabriel Meloca, 326
BOYCHIKO, Gabriel Oberdan, 329
MAGNUSSON, Gabriel Peteno, 395
KULKA, Gabriel Pizzinatto, 293
BOSSEI, Gabriel Santos, 16
SCHMICHECK, Gabriel, 91
ROCHA, Gabriel Sereneski, 186
LARA, Gabriel Tassi, 45
CAVALCANTE, Gabriel Tenorio, 376
GUBERT, Gabriel Vitor Klaumann, 308
ZANFRILLI, Gabriel, 390
SOARES, Geisla Mary Silva, 126
SARTOR, Georgia Catherine Andreis De Bona, 

279
PAOLINI, Georgia, 79
AGUIAR, Georgia Rossi De, 350
ANDRADE, Geovana Neves De, 378
SILVA, Geovanna Giusti, 318
ALBERTON, Geraldo Camilo, 385
EMMERICK, Ghenifer Caroline De Morais, 224
PRADO, Gheysa Caroline, 34
WELTER, Giancarlo Conte, 376
SANTOS, Gian De Lima, 206
HARRES, Gianfranco De Souza, 21
SIRTOLI, Gilio Natan Dal Pont, 318
ROSA, Gilson Machado, 71
PIRES, Giorgia Vittori Vargas De Barros, 214
SILVA, Giovana Caetano Da, 183
CELLI, Giovana, 111, 112
BARRETO, Giovana Cristina, 176
MIRANDA, Giovana Ferreira De Freitas, 125
QUISTER, Giovana Filartiga, 123
ALMEIDA, Giovana Patucci De, 147
DIÓRIO, Giovana Rebelo, 186
POLEZA, Giovana Tortato, 255
FRIOLI, Giovana Vieira, 54
ALVES, Giovani Da Silva, 343, 344
MARCINIAK, Giovani Gurkevicz, 21
PEDROSO, Giovanna Carmelo Stengler, 286
ZANELATTO, Giovanna Cassia Amaro, 170
PERUZZO, Giovanna Collodel, 153
BRITO, Giovanna Daneluz De, 171
PRADO, Giovanna Da Rocha, 195
ESCARANTE, Giovanna Dias, 399
GRUBER, Giovanna, 253
OLIVEIRA, Giovanna Johnson Cavalheiro De, 

227
SIERAKOWSKI, Giovanna Kszan, 397
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MARCANTE, Giovanna, 42
ARCELI, Giovanna Maria Mazetto, 70
SILVA, Giovanna Monteiro Da, 325
RIOS, Giovanna Moro, 75
STORRER, Giovanna, 238
GUAITA, Gisele De Oliveira, 100
NATALE, Giseli Rosa, 143
MORAIS, Giselle Caroline Nunes De, 155
REIS, Giselle Emilaine Da Silva, 133
PEREIRA, Giselle Gomes De Godoy, 70
FUJIWARA, Gislene Mari, 123
BOTAN, Giulia Gabriela, 75
CROCETTI, Giulia Vasco, 290
CANEPPELE, Giuzeppe Augusto Maram, 367
BRITO, Glaucia Da Silva, 46
MARQUES, Glenda Elizabeth Vale, 152
NECKEL, Gleuce Pinho, 50
WOLFF, Gloria Maria Dutra, 355
NEVES, Gohan, 293
MANICA, Graciele Cristiane More, 141
NEVES, Graziela Bernal, 288
BENEDITO, Graziella Santos, 45
SCHROEDER, Greici, 404
CARVALHO, Guilherme Alves De, 318
ROSA, Guilherme Aparecido, 28, 29, 30, 31
ALENCAR, Guilherme Dos Santos De, 115
FILHO, Guilherme Francisco Da Cruz, 70
SALVALAGGIO, Guilherme Gallas, 376
CECCATO, Guilherme Henrique Weiler, 163
VILLANOVA, Guilherme Horbatink, 238
MURAKAMI, Guilherme Jun Cucatti, 139
FONSECA, Guilherme Justino Cadena, 222
CORDEIRO, Guilherme Luis, 378
GIOMBELLI, Guilherme Luiz Celant, 383, 384
CORSICO, Guilherme Magalhaes, 85
SANTOS, Guilherme Rossano Dos, 373
GARCIA, Guilherme Stapasolla Vargas, 168
FAYAD, Guillan Diedrichs, 186
GUILHERME, Gustavo Andrade Derossi, 397
LOURENÇO, Gustavo De Souza, 120
BEGNINI, Gustavo Henrique De Oliveira, 147
FRANDINA, Gustavo Henrique, 95
SAUGO, Gustavo Henrique Menegotto, 389
SILVA, Gustavo Pedroso Da, 218
PITZ, Gustavo, 12
GOULART, Gustavo Roque, 374
MIRANDA, Gustavo Santa Rosa, 197, 198, 200
SILVEIRA, Gustavo Soares Da, 85
SHIMADA, Gustavo Toshiyuki, 325
QUEIROZ, Gyl Felype, 72
QUEIROZ, Gyl Felype, 119
JACÓ, Hadassa Demenjeon, 48, 111, 112
LIMA, Halyne Czmola De, 269, 280, 281, 284
NUNES, Hanani Michenko, 270
TREBIEN, Heitor Augusto Colli, 100
RODRIGUES, Heitor Dos Santos, 15
SEDLMAIER, Helena Beatriz, 81

HAMMERSCHMIDT, Helena Favaro, 81
BRACARENSE, Helena Ferreira, 205
NEVES, Helena Ody, 31
GOMES, Helena Tedeschi Costa, 68
FORCELINI, Helenita Catharina Dalla-Lana, 29, 

31
VIDAL, Helleine Louise Moreira, 288
LIMA, Hellen Kertischka Batista De, 148
LIMA, Hellen Kertischka Batista De, 149
NOGUEIRA, Heloisa Gouveia, 70
LIGESKI, Heloisa Morasque, 178
SILVA, Heloisa Reikdal Da, 197, 200
RODRIGUES, Heloísa, 183
PAULA, Heloisa Stephanie Souza De, 368
DAMBRAT, Heloise Milena, 66, 70
SILVA, Heloiza Da, 53
GONCALVES, Helton Alvares, 197, 200
SANTOS, Henrique Batista Dos, 26, 43
SILVA, Henrique Correa Da, 77
MARTINS, Henrique Daniel Cavet, 265
MARTINS, Henrique Daniel Cavet, 266
OLIVEIRA, Henrique Gorio, 68
FAZOLIN, Henrique Malagutti, 191
THOMÉ, Henrique Rodrigues, 405
JUNKES, Henrique Werner, 85
SPRENGEL, Henrique Zem Chequin, 80
MAFALDA, Hericles Da Silva, 263
ZANOLLA, Hiago Rizzi, 53, 54
ITIKAWA, Hugo Toshio, 100
FILHO, Humberto Osvaldo Schwartz, 126
FERRO, Iana De Melo, 186
GUBERT, Iara, 250
CARVALHO, Iasmin Caroline Deluchi, 294
PIMENTEL, Ida Chapaval, 95
LUZ, Idalina Marly Da, 131, 134
COSTA, Igor Dal Pozzo Da, 393
ANDRADE, Igor Halter, 253
PROCHNOW, Igor, 364
OLIVEIRA, Ilza Claudia Silva De, 183
ALMEIDA, Ingrid Maria Geraldino, 176
LIMA, Ingrid Nascimento, 395
HARTMANN, Ingridy Fhadine, 162
WALTER, Ingridy Müller, 386
SOUZA, Inti De, 73
PRADO, Iohana Polli Do, 202
JORGE, Iranise Moro Pereira, 142
SUTIL, Isabela Amélia Teixeira, 383
SUTIL, Isabela Amélia Teixeira, 387
BULYK, Isabela Baniski, 58
SANTOS, Isabela Brito Dos, 166
SILVA, Isabela Carolina Ferreira Da, 330
MANGGER, Isabela Cristina, 100
PAULA, Isabela Cristina Santos Freire De, 144
FERNANDES, Isabela De Menezes, 279
NASCIMENTO, Isabela Do Prado, 105
FERRARI, Isabela, 263
PAULA, Isabela Luisa Batista De, 276
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MAZEPA, Isabela Mello, 80, 81
MINIKOWSKI, Isabela, 300
RODACOSKI, Isabela, 139
KROPIWIEC, Isabela Santos, 29, 30, 31
FURTADO, Isabela Tonon, 257
CAETANO, Isabele Benites, 402
CLAVERO, Isabella Albino, 142
BONFANTTI, Isabella, 269
SILVA, Isabella Brancalhao, 305
FRANCO, Isabella Carolina Santos, 288
UMERES, Isabella Carolina, 383, 387
SILVA, Isabella Cristina Arving Da, 197, 200
SIERRA, Isabella De Souza, 58
MATTOS, Isabella Mariana Bassan De, 269
SANTOS, Isabella Renata Dos, 171
SCHEMIKO, Isabella Stallbaum, 123
SANTOS, Isabella Zerbeto Dos, 140
SILVA, Isabelle Marinho Da, 318
SILVA, Isabelle Mineli, 379
RAMOS, Isadora De Oliveira, 330
CAMPOS, Isadora Maria Pilati, 400
MANSANO, Isandra Chamulera, 71
SOUZA, Isaque Donizett Silva De, 397, 403
LIMA, Ismael Júnior Valério De, 100
FERRETTO, Iully Pupia, 348
MIRANDA, Iuly Indianara Cirilo, 75
NEIVA, Ivana Froede, 40, 131
LANGE, Ivan Bruno, 186
NERES, Ivanice De Oliveira Candido, 364
GAVIOLI, Ivan Luiz, 187
SBALQUEIRO, Ives Jose, 31
RODRIGUES, Ivy De Souza Cardozo, 138
VIAL, Iwyna França Souza Gomes, 124
SARABANDO, Izabela Alpim, 81
SANTOS, Izabela Gomes, 79
POIARES, Izabela Rodrigues, 286
FERREIRA, Izabel Do Rocio Costa, 292
FERREIRA, Izabel Do Rocio Costa, 299
VAZ, Izabele Cristine, 100
CARMO, Izabeli Adriana Lopes Do, 293
TITON, Izabella Maria Lopes, 400
ZAKALUK, Izabelli Cristiani Barcelar, 84
GUARDIANO, Izadora Piske, 321
RYPCHINSKI, Izete, 296
PORCOTE, Izzadora Silvestre, 269
NABHEN, Jacqueline Justino, 145
BARANIUK, James Alexandre, 228
OLIVEIRA, Jamili Vieira De, 247
OLIVEIRA, Jamilson Bispo De, 380
MELO, Jana Caroline Farias, 259
FIRBIDA, Janaina, 365
NOGUEIRA, Janaina Lemos, 334
MARQUES, Janaina, 100
SCHUNEMANN, Jane Do Rocio Kiatkoski, 259
SILVA, Janine Horsth, 124
CARDOSO, Jaqueline Aparecida, 277
BUDNY, Jaqueline, 405

LOPES, Jaqueline Do Carmo Machado, 133
SILVA, Jaqueline Dos Santos, 308
GEMBAROWSKI, Jaqueline, 70
SIMOES, Jaqueline Marani, 24, 26
FRAGOSO, Jaqueline Narumi Hashimoto, 318
ANDRADE, Jaqueline Pereira De, 259
RUSSI, Jason Andrade, 199
JUNIOR, Jayme Bordini, 138
OLIVEIRA, Jean Carlo De, 195
HAMASAKI, Jean Teruo, 138
ALBERTI, Jean Thomas, 383, 384
DIECKOW, Jeferson, 69
MUNIZ, Jefter Da Silva, 74
MAGNABOSCO, Jeison Willy De Souza, 83
LIMA, Jemima Franco Dos Santos, 286
OLIVEIRA, Jennifer Martins De, 379
MELO, Jennifer Paula De, 184
VIEZZER, Jennifer, 66
MENDES, Jennison Correa, 85
PIETSCH, Jennyfer Pontes Carvalho, 176
MENARIM, Jenyfer Izidoro, 134
ITO, Jessica Akemi, 242
RUTHS, Jessica Cristina, 400, 401
MELOQUEIRO, Jéssica Detoni, 328
CORREIA, Jéssica Dos Santos, 133
RAMOS, Jéssica Ketlin De Araújo, 304
SANTOS, Jéssica Miranda Dos, 186
SILVA, Jessica Santos Da, 143
MOTA, Jessica Scarlatt Silveira, 130
ASSUNCAO, Jessyca De Oliveira, 194
SOUZA, Jessyka Silva De, 114
SANTOS, Jeyziely Loyze De Souza Dos, 106
VEBER, Jhenifer Suze Fernandes, 185
SILVA, Jhenyfer Bueno Da, 147
MACEDO, Jhonata Herculano, 92, 93
PACHECO, Jhonathan De Oliveira, 110
ANDRADE, Jhonathan Raphael, 153
WASILUK, Jhulia De Fatima, 31
OLIVEIRA, Joana Camargo De, 233
NETO, Joao Clemente Spinelli, 46
PEDRO, João Eduardo Pereira, 53
SEELENT, João Felipe Capioto, 295
SANTOS, João Gabriel Dubiaski, 104
SAUCHUK, Joao Gabriel Gava, 134, 147
PEROTTA, Joao Henrique, 77
SILVA, Joao Junior Ribeiro Da, 378
MARIOT, João Manuel Miranda, 376
NETO, Joao Morais Da Silva, 319
PICOLO, Joao Pedro, 21
FILHO, Joao Pedro Pontes Camara, 397
SANTOS, Joao Rafael Vilela Possani, 370
SAROT, Joao Rodrigo, 133
AZEVEDO, Joao Victor Santana, 66
FURMAN, João Vithor, 196
FERNANDES, Joao Vitor De Oliveira, 293
SOARES, Joao Vitor, 46
RIBEIRO, João Vítor Toporowicz, 250
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SILVEIRA, Jocelaine Martins Da, 232
SOBRINHO, Joel Bley, 40
JUNIOR, Joel Paula Da Silva, 369
NETO, Joel Temporal, 227
NEGOSEKI, Johnny Tarcizo, 84
GONCALVES, Joicce Dissenha, 29, 31
RICHERT, Jonas Edison Fagundes, 227
PALMARES, Jonas, 219
RIBEIRO, Jonathan Franca, 253
KAIZER, Jonathan Vinicius, 330
MENDES, Jorge De Freitas, 187
GEDIEL, Jose Antonio Peres, 248, 249
IBANEZ, Jose Fernando, 81
VIEIRA, Jose Guilherme Silva, 262
JUNIOR, José Inácio, 30, 31
MELO, Jose Lannes De, 338
NETO, Jose Lima Cardoso, 71
CESPEDES, Jose Miguel Amenabar, 111
PAIN, José Renan De Matos, 115
MENON, Jose Renato Amilton, 35, 36, 37, 38
GUIMARAES, José Ricardo Vieira Correa, 68
GUERIOS, Jose Roberto Ribeiro, 105
MENEZES, Jose Vitor Nogara Borges De, 137
DIAS, Josiane De Fatima Gaspari, 123
BITENCORTI, Josué Da Silva, 343
LIMA, Jovana Cristina Carvalho Da Silva, 31
FILHO, Juarez Bergmann, 290
NAKAZAWA, Julia Akemi Gonçalves, 46
ZEN, Julia Barbosa, 255
GUTZEIT, Julia Carvalho, 65
ANDRADE, Julia Del Carmen Pascual, 46
VIDAL, Julia De Macedo, 70
ORTIZ, Júlia Dos Santos Bathke, 204
FERNANDES, Julia, 293
VEDOVELLI, Julia Fernandes, 375
BELING, Júlia Letícia Rocha E, 232, 234, 240
SILVA, Julia Lins Da, 48
EBELING, Julia Maria, 77
CAMPOS, Julia Mateus, 152
UBER, Juliana Aurea, 272
ROMAGNOLI, Juliana Caroline Bonini, 326
CARRIZO, Juliana Cequinel, 102
CAPARROZ, Juliana Feltrin De Souza, 137
CORDEIRO, Juliana Flores, 352
BOAL, Juliana Glaser, 147
CRESPO, Juliana Kozoski Dos Reis, 288
CARNIEL, Juliana Leticia Suttili, 253
FRANCO, Juliana Machado, 166
RODRIGUES, Juliana Malavazi, 395
ARAUJO, Juliana Maria De, 271
KAY, Juliana Ortiz, 232
BUZANELLO, Juliana Ribeiro, 210
GUEDES, Juliana Rodrigues Dias, 157
MACHADO, Juliana Santos, 96, 98
MATOS, Juliana Silva De, 257
PAULA, Juliana Silva Morais De, 80
BRUM, Juliana Sperotto, 75

OSHIRO, Juliana Yukari, 393
MARTINEZ, Juliana Zeggio, 285
BURDA, Juliane, 75
RODRIGUES, Julianna De Cassia Milek, 136
SOUZA, Julianne Khatlin Prata De, 275
SANTOS, Juliano Xavier, 397
MARTINEZ, Julião Freitas, 376
SOTOMAIOR, Júlia Pires, 70
CORDEIRO, Julia Reis, 13
MARINHO, Júlia Ribas, 268
FERREIRA, Julia Ribeirete De Souza, 311
PEDROSO, Julia Valeria De Souza, 92, 93
ARAKAWA, Julia Yumi Morita, 293
DAGOSTINI, Júlio César Honório, 115
FERREIRA, Jullyan Becker, 85
TEIXEIRA, Kadima Nayara, 401, 405
CRUZ, Kamila Elisabeth Do Espirito Santo 

Almeida Coelho Da, 34, 56, 57
MELO, Kamila Renata De, 265
SCHREIBER, Kamilla, 288
BANHEZA, Karen Vanessa Gozer, 361
GONÇALVES, Kariana Wan Dall, 147
MOURO, Karianny Aparecida Gerotto Del, 364
LOBERMAYER, Karina Becker, 305
SANTOS, Karina Silva Dos, 70
FLADZINSKI, Karine Amorim, 141
KULIK, Karine, 70, 81
COSTA, Karine Yone Rodrigues Da, 390
ONUKI, Karine Yumie, 102
FIGUEIREDO, Karla Crozeta, 140
ANDRADE, Karolayne Sabino De, 210
VERCKA, Karoline Cordeiro, 100
BONAN, Karoline Fernanda Zamboni, 300
WATANABE, Karyn Miwa Ishihara, 308
RIBAS, Kathleen Varela, 55
OLIVEIRA, Kauê Melenek Da Costa, 68
SANTOS, Keila Dias Dos, 300
TIERA, Keitty Giovana, 88
SILVA, Kellen Luana Da, 353
SILVA, Kelly Cristina Gomes, 330
SILVA, Kelly Cristina Zacarias Da, 318
SCIPIONI, Kelly Regina Dias Da Silva, 167
SANTOS, Kelvin Paul Marchioro Dos, 196
REKSIDLER, Kelvyn, 66
SANTOS, Kely Araujo Dos, 364
PEROTTO, Kemili Parenti, 42
FLEURIMONT, Kendel, 72
LIPSKI, Kendy Daniel, 133, 147
FONSECA, Ken Flavio Ono, 34, 57, 58
TEIXEIRA, Keny Tonin, 325
SOUZA, Kerollaine Schwinn, 70
ABAGGE, Kerstin Taniguchi, 124
CORDEIRO, Kethelin Cristina, 269
PANEK, Ketlin Cristine Baida, 80
JACINTO, Ketlin Katrini Ebelino, 62, 63, 64, 67, 

69
OLIVEIRA, Kevin Lino De, 276
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BELO, Kharen Ingrid Vidal, 308
OLIVEIRA, Kimberly Camargo De, 152
CRUZ, Konrado Broetto, 73
PIVETTA, Laercio Augusto, 389, 390
PALTANIN, Laércio Rafael Silva, 400, 402
FREITAS, Laisa Berlesi De, 383, 387
THEIS, Lais Carolini, 127, 151
LIMA, Lais De, 379
MACIEL, Lais Gabrielle Barboza, 195
FELIPETTO, Laís Giuliani, 82
ANDRADE, Lais Ponciano, 288
CLAUDINO, Laiz Gabrielly, 242
QUERNE, Lana Bazan Peters, 305
LOPES, Lara Frangiotto, 398, 400
LEONARDI, Larissa Alves, 147
BENITI, Larissa, 378
SANTOS, Larissa Cordeiro Borges Dos, 172
AMADO, Larissa Da Silva, 147
KIEL, Larissa Da Silva, 172
MOREIRA, Larissa De Freitas, 97
FERREIRA, Larissa De Jesus, 85
VIERO, Larissa De Lara, 79
MARTINS, Larissa De Oliveira, 147
NOGUEIRA, Larissa De Souza, 70
SILVA, Larissa Evelyn Da, 70
COSTA, Larissa Fernandes Da, 311
BRAZ, Larissa Maciel, 283
PEREIRA, Larissa Naiara Gomes, 370
NOGUEIRA, Larissa Nazario, 234
OTTO, Larissa, 27, 31
PANATTA, Larissa, 398, 400
CARDOSO, Larissa Pazini, 317
SAMPAIO, Larissa, 288
TAKAMURA, Larissa, 80
TANABE, Larissa Yurika, 386
RUDEK, Laryssa Dos Santos, 70
RODRIGUES, Lauane Prestes, 300
BARAZETTI, Laura, 79
MOREIRA, Laura Ceretta, 231
PICKLER, Laura De Barbara, 102
HARTMANN, Laura De Gois, 253
SERRA, Laura Mazzottini, 304
GIL, Laura Perez, 18
FONTOURA, Laura Sferelli, 49
SIGNORI, Laura Suelen, 397
PINTO, Lauren Machado, 149, 150
MIRANDA, Layla Mary, 378
OLIVEIRA, Lázara Luana Otto De, 338
GASPARRINI, Lazaro Jose, 377
LUCAS, Leandra Leysa, 337
ALBRECHT, Leandro Paiola, 389
PALCHA, Leandro Siqueira, 370
FOLLADOR, Leandro Souza, 199
HEGETO, Leia De Cassia Fernandes, 268
FRIEDRICH, Leidi Cecilia, 381
NEVES, Leidyane Tiberio, 364
SARQUIS, Leila Maria Mansano, 127

SA, Leni Antonio, 110
LACERDA, Lenissa Cassilha, 349
RAMPASSO, Leo Antonino Machado, 234
LIMA, Leomara Carvalho, 30, 31
SANTANA, Leonardo Alves, 214
CRUZ, Leonardo Andrew Da, 90, 97, 98
ALVES, Leonardo Antonio, 85
BATISTEL, Leonardo, 227
GOMES, Leonardo Bruneti, 265, 266
SILVA, Leonardo Fleury Da, 115
FLORES, Leonardo Garcia, 325
ROGAL, Leonardo Gustavo, 32, 33
ROGAL, Leonardo Gustavo, 73
ROSA, Leonardo Jose Pivova Da, 85
ZANOTTI, Leonardo Jose, 293
JANJACOMO, Leonardo Lucas De Proenca, 313
CAMARGO, Leonardo Mazur Lopes De, 330
ALCIDES, Leonardo Moisés Pires De, 68
CARVALHO, Leonardo Oliveira Jungles De, 265
ALMEIDA, Leonardo Vinicius Santos De, 214, 

275
HERRMANN, Leonardo Wedderhoff, 305
LANGE, Leonardo Weirich, 390
WIONN, Leonardo, 62, 63, 64, 67, 69
WISTUBA, Leonardo, 89
CUNICO, Leticia Aparecida, 115
DUARTE, Leticia Ayumi, 352
NITSCHE, Leticia Bartoszeck, 215, 239
LOTTO, Letícia Benetti De Paula, 284
MELLO, Leticia Cezar De, 20
CAVALCANTE, Leticia Christianini, 375
MODEL, Letícia Cristina, 70
PACHECO, Letícia Damázio, 79
BAUMGARTEN, Letícia De Lazari, 365
SILVA, Letícia Do Nascimento Da, 90, 97, 98
SANTOS, Letícia Dos, 183
SCOLARO, Leticia Dos Santos, 136
WIEBUSCH, Leticia Felipe, 281
CARVALHO, Letícia Fernandes De, 79
GODOY, Leticia, 104
SAMPAIO, Leticia Guadanhim, 161
SILVA, Leticia Holz Da, 389
KAHLOW, Leticia, 147
SANTOS, Leticia Karoline Dos, 20
MOCELIN, Leticia Krupa, 83
PERES, Leticia Mara, 21, 204
REZENDE, Leticia Matos De, 79
LIMA, Leticia Moedinger De, 68
FERNANDES, Leticia Olibratoski, 71, 73
FRANÇA, Leticia Rodrigues De, 305
KANAYAMA, Leticia Sayuri, 155
WOSS, Leticia, 29, 31
DOMINGUES, Letícia Zanella, 289
MESSIAS, Letícia Zem, 34, 56, 57
BRITO, Letycia Maria De, 62, 63, 64, 67, 69
FOTI, Lidia Beatriz Selmo De, 294
SANTOS, Lidiane Rozendo Fernandes Dos, 223



418

Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão

11ª SIEPE, 27º EVINCI, 12º EINTI, 18º ENAF, 18º ENEC, 1º EDISPE

ANAIS 11ª SIEPE / 18º ENEC 

ISBN 978-85-7335-359-4

STORALLI, Ligia De Mello, 335
ROSSETTO, Ligia Maria, 25
SILVA, Ligia Parize, 54
PORTO, Liliana De Mendonca, 16
MASSA, Lilian Dias Bernardo, 172
ALBACH, Liliane Costa, 296
MELLO, Lilian Medeiros De, 348
PACHECO, Lisia Nunes, 293
OLIVEIRA, Livia Sudare De, 289
CORDEIRO, Lizandra Thais, 183
MACEDO, Liz Lanny Mendes De, 120
GÓES, Liz Meira, 283
FLORIANO, Loran, 376
CLAVIJO, Lorena Belen Sanchez, 307
GODOY, Lorena Bueno De, 120
ROSÁRIO, Lorena Isabelle Do, 275
SALMORIA, Lorena Mariana, 123
VINNE, Lorena Van Der, 155
SOUZA, Loren Margonar, 156
SANTOS, Lorraine Vale Dos, 147
KMETIUK, Louise Nicolle Bach, 82
AZEVEDO, Luana Alves De, 220
ZUGE, Luana Carolina Bosmuler, 325
BARBOSA, Luana Dias, 306
KNAUL, Luana Estefani, 365
MATSUGAKI, Luana Gonçalves, 106
IANEGITZ, Luana, 199
FLORES, Luana Izidio, 317
OLIVEIRA, Luana Lubke De, 218
VARGAS, Luana Machado De, 350
SOUZA, Luana Pacheco De, 403
SILVA, Luana Renata De Oliveira, 350
SPITZNER, Luana Weyand, 147
MARCOLINO, Luan Henrique Siebra, 13
ANTUNES, Luani Klutchcouski, 110
MIYOSHI, Luany Yone, 77
OLIVEIRA, Lucas Alcir De, 370
SILVA, Lucas Alexandre Da, 345
DUNAISKI, Lucas Antico, 131
SOUZA, Lucas Bachini De, 318
PAULETTI, Lucas Bialetzki, 253
SILVA, Lucas D’Amico, 75
LIMA, Lucas Deivid Morato De, 278
OLIVEIRA, Lucas De, 71, 74
SCHIZZI, Lucas De Souza, 374
LORENZONI, Lucas Fernando Moreira, 302
OLIVEIRA, Lucas Ferrari De, 172
BITTENCOURT, Lucas Ferreira, 45
BREGOLATO, Lucas Francisco Pereira, 265
MARTINS, Lucas Gisloti, 214
ALBUQUERQUE, Lucas Gomes De, 221
LEMES, Lucas Henrique, 114
SOUZA, Lucas Luiz De, 146
MATSUMURA, Lucas, 45
LIMA, Lucas Mauricio Guimarães De, 304
VIANA, Lucas Muller Ribeiro, 328
REIKDAL, Lucas, 114

FREIRIA, Lucas Vieira Da, 68
OLIVEIRA, Lucca Dos Santos E, 246
CASACIO, Luciana, 181
CARVALHO, Luciana Cristina De, 29, 31
FERREIRA, Luciana, 24, 26
GRANGE, Luciana, 375
MITSUGI, Luciana Keiko, 214
BALTHAZAR, Luciana Lanhi, 226
ZANON, Luciana Reichert Assuncao, 112
PINHEIRO, Luciana Ribeiro, 270
OLIVEIRA, Luciane Bittencourt Carias De, 105, 

115
BOTER, Luciano De Mello, 325
JUNIOR, Luciano Nascimento, 350
LIMA, Luciene Correa, 189
DELAZARI, Luciene Stamato, 192
PEREIRA, Lucilene Da Rosa, 340
OLIVEIRA, Lucilene Lusia Adorno De, 323
DANELUZ, Ludmila, 133
ZENDIM, Luisa Arias, 161
RODRIGUES, Luisa Cristina, 143
BANHA, Luísa De Oliveira, 218
GATTI, Luisa Inti, 79
NOGUEIRA, Luis Alberto Ribeiro, 376
LIMA, Luisa Martins De Abreu E, 218
PINTO, Luísa Schemes Martins, 178
VEIGA, Luis Augusto Koenig, 177
FERRO, Luis Felipe, 298
DALDEGAN, Luís Gustavo De Castro, 75
GRZYBOWSKI, Luis Gustavo, 46
CIT, Luís Henrique Agulham, 75
LOLIS, Luis Henrique Assumpcao, 228
SANTOS, Luis Otavio Gonzaga Costa, 330
FILENO, Luis Otavio Zatorre, 125
COLETTI, Luis Renan, 257
ROSA, Luiza Ceron, 383, 384
MEDEIROS, Luiza Helena, 242
KAESEMODEL, Luiza, 123
LETTI, Luiz Alberto Junior, 305
SERENATO, Luiza Maria Junkes, 175
DAMIGO, Luiza Morelli, 153
PELLEGRIN, Luiza Oliveira, 27, 31
COSTA, Luiza Rodrigues Da, 168
JESUS, Luiza Skrzypek De, 207
PINTO, Luiza Stopasolla, 22
PINTO, Luiza Stopasolla, 37, 38
ARAUJO, Luiz Carlos Alves, 355
MOTA, Luiz Carlos Silva, 186
GEARA, Luiz Eduardo, 333
OLIVEIRA, Luiz Eduardo Gomes De, 253
MANTOVANI, Luiz Eduardo, 180
LISBOA, Luiz Eduardo Oliveira, 109
JORDAN, Luize Nunes, 48
HARAGUSHIKU, Luiz Felipe Vieira, 203
CORDEIRO, Luiz Fernando Botelho, 304
ROSA, Luiz Fernando Da, 327
ZAMPIERI, Luiz Fernando De Sousa, 218, 227
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VILVERT, Luiz Gustavo De Lima, 380
MARQUES, Luiz Henrique Betim, 209
BISPO, Luiz Henrique, 147
PANHOCA, Luiz, 35, 37, 38
FERREIRA, Luiz Ricardo Adriano, 183
MORGAN, Lunamar Cristina, 356
WOJCIK, Macxiny Bragança, 80
LIMA, Maevelyn Diaz De, 265
KUCHLER, Mahara Louise, 140
MANEIA, Maiara Fabri, 178
SANTOS, Maiara Nawroski Dos, 227, 234
OLIVEIRA, Maicon De, 28, 31
PAULA, Mainara Caroline Franca De, 75
DESTIN, Makir, 35, 36, 38
FRAGA, Malton Carvalho, 176
JAKYMIU, Manoela, 253
GOMES, Manoel Eduardo Alves Camargo E, 

246
LESAMA, Manoel Flores, 356
BUSATO, Manuela, 218
LADEIRA, Manuela Nepomuceno, 392
PARISOTO, Mara Fernanda, 359, 360
PARISOTO, Mara Fernanda, 368
FURTADO, Mara Lucia Salzvedel, 298
BULMAN, Marcela Beatriz, 70
SILVA, Marcela Gonçalves Da, 242
PERES, Marcela Marcon Pimentel Dos Santos, 

79
PUCCI, Marcella Dellatorre, 392
NAGAKURA, Marcelle Beatriz Cortiano, 253
MACENO, Marcell Mariano Correa, 314
ZANELLA, Marcello Henrike, 178
SOUZA, Marcelo Alves De, 393
ANDREOLI, Marcelo Caetano, 304
BARBOSA, Marcelo Correa Cavadinha, 26
ROGELIN, Marcelo Henrique, 92, 93
PORTO, Marcelo, 222, 224
LIMA, Marcelo Ricardo De, 64, 67, 69
TAGUCHI, Marcelo Satoshi, 297
FILHO, Marcelo Simiao, 111, 112
BAIERSDORF, Marcia, 271
BERNARDINIS, Marcia De Andrade Pereira, 34
ETGETON, Márcia, 392, 394, 395, 397
SANTOS, Marcia Melo De Oliveira, 242
LOPES, Marcia Oliveira, 143
BEUX, Marcia Regina, 108
SANTOS, Marcia, 286, 300
FERREIRA, Marcio Ricardo, 194
WINHESKI, Marcio Rivabem, 235
FILHO, Marco Andrey Salle, 312
BARREIROS, Marco Antonio Bacellar, 373
TORRES, Marcos Alberto, 175
REDIVO, Marcos Leonardi, 284
COMIN, Marcos Paulo, 376, 380
FIGUEIREDO, Marcos Vinicius Oliveira De, 

184
MARTINS, Maressa Mantovani De Lara, 70

MACHADO, Maria Angela Naval, 147
SANTOS, Maria Antônia Rockenbach, 172
ZANETTI, Maria Aparecida, 272
CARVALHO, Maria Beatriz Bueno De, 304
MAIA, Maria Beatriz De Souza Alverne, 218
MACHADO, Maria Clara Ariki, 92, 93
GOMES, Maria Clara Dari, 361
JACULISKI, Maria Clara Leopoldino, 94
KROETZ, Maria Cristina Do Amaral, 250
BICALHO, Maria Da Graca, 39
LOPES, Maria Da Graca Kfouri, 43
LIMA, Maria Das Graças Oliveira De, 41
MINETTO, Maria De Fatima Joaquim, 160
MANTOVANI, Maria De Fatima, 127
FREITAS, Maria Do Carmo Duarte, 22
COSTA, Maria Do Val Da Fonseca Nardoni Da, 

58
MIGLIORINI, Maria Eduarda Alencar, 123
PINTO, Maria Eduarda Almeida, 51
RODRIGUES, Maria Eduarda Blanco, 42
PEREZ, Maria Eduarda Martinez Pereira, 68
FORNAZARI, Maria Gabriela, 394, 397
SOUZA, Maria Gabriela Rodrigues De, 286
JOFRE, Maria Gabrieli Rosa, 326
GOCHE, Maria Gabrielle, 199
FARIAS, Maria Isabel, 339
COELHO, Maria Josele Bucco, 216
TRAPP, Maria Júlia, 318
HESS, Maria Laura Carvalho, 185
BARBOSA, Maria Luiza, 147
VILLATORE, Maria Luiza Costa, 97
SILVA, Maria Luiza Da, 372
SANTOS, Maria Luiza Dos, 166
PRZYBYSEWSKI, Maria Luiza, 153
LIMA, Mariana Alduan Franco De, 139
GUEDES, Mariana Bensberg Alves, 73
PESTANA, Mariana Camargo, 100, 168
ROCHA, Mariana Da, 273
GARCIA, Mariana Da Silva, 368
MARQUETTI, Mariana Dino, 155, 166
FONSECA, Mariana Fernandes, 115
GONÇALVES, Mariana Forlin, 96
GERHARD, Mariana Krielow, 379
CUNHA, Mariana Marques Da, 199, 317
BRITO, Mariana Melendes De, 304
MELLI, Mariana, 218
JAMBERSI, Mariana Molenda, 234
MORATELLI, Mariana, 386
MUZZOLON, Mariana, 124
MARTINS, Mariana Pallú, 54
SILVA, Mariana Provenci Da, 271
SAVARIS, Mariana Randon, 253
ROMPKOVSKI, Mariana Regina, 100
HAYASHIDA, Mariana Rie, 132
SANTOS, Mariana Rudnick Dos, 318
MALAGUTTI, Mariana Sanchez, 164
PEREIRA, Mariana Santana, 19
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FADANNI, Mariana Santos, 119
ULANIN, Mariana, 79
DUMITRU, Marian, 107
MAYER, Mariane Burei, 172
MENDONÇA, Mariane Conceição, 153
SELLA, Marianna Leichsenring, 140
RAMOS, Marianne Ariely Andretta, 397
RUY, Maria Sílvia Ribeiro, 21
LOEZER, Maria Tereza, 300
CREMASCO, Maria Virginia Filomena, 297
BINDER, Maria Vitória Czerwonka, 242
FERREIRA, Maria Vitoria, 31
PADILHA, Marieli, 42
PORTES, Marielli Rodrigues, 255
BATISTA, Marielly Ospedal, 109
CAMPOS, Marilia Andrade Torales, 96, 98
OLIVEIRA, Marilia Araujo Carmo De, 133
BREDA, Marília Mainardes, 70
BETTEGA, Marina, 338
BACK, Marina Burigo Guimaraes, 270
SANTOS, Marina Caus Dos, 34, 56, 57
PIETSCH, Marina Goncalves, 214
BARBOSA, Marina Mickosz, 95
OBA, Marina Millani, 303
RODRIGUES, Marina Morelli, 240
MALACARNE, Marina Salvi, 162
CHIVA, Marina Sefrian, 335
JUNIOR, Mario Messagi, 225
LANGNER, Marion Cordeiro, 383, 384
PEDERNEIRAS, Mario Portugal, 31
SANO, Marisol Isabel Duran, 68
GRUNEVALD, Maristela, 359, 360
ONO, Maristela Mitsuko, 308
PETROSKI, Márjila Souza, 310
POLAK, Marlon Schmidt, 242
MÜZEL, Maryelli De Fátima Gonçalves, 288
SILVA, Maryna Bornemann Da, 312
GONÇALVES, Maryna Rodrigues, 132
TOLEDO, Mateus Oltramari, 317
PAIXÃO, Mateus Ribamar Da, 204
SILVA, Mateus Soares Da, 397
MEIER, Matheus Artur Weiser, 401
CABUS, Matheus Born, 206
EMERENCIANO, Matheus Carvalho, 147
BOEIRA, Matheus De Mello, 35, 36, 37, 38
SANTOS, Matheus Emanuel De Oliveira, 98
SAKEZEVSKI, Matheus Felipe Da Costa, 370
FERRARI, Matheus Felipe, 31
BRUSTOLIN, Matheus Fogaça, 397, 402
RIBEIRO, Matheus Franco, 197, 200
CARVALHO, Matheus Greguer De, 389
PRANDINI, Matheus Kopp, 181, 183
FERNANDES, Matheus Lana, 308
CASTANHEIRA, Matheus Leal, 197, 198, 200
BEZERRA, Matheus Lisarte, 293
RENOSTRO, Matheus Luiz, 376
MODOLO, Matheus Mariano, 234

BRUGNERA, Matheus Masiero, 253
PERISSATO, Matheus Moreira, 389
CARDOSO, Matheus Pedro Rossetto, 42
GOEHR, Matheus Prince, 115
SIMONATO, Matteus Dos Santos, 373
SANTOS, Mauricio Bedim Dos, 403
FILHO, Mauricio Callado Fagundes, 405
LEAL, Mauricio Da Silva, 66
BUHRER, Mauricio Luis, 85
PINHO, Maurício Monteiro, 293
SILVA, Mauricio Perin Neves Da, 58
ROMANI, Mauricio, 388
JUNIOR, Maurilio Carvalho, 181
OSTERKAMP, Max Eric, 350, 356
GALVAO, Mayara Carneiro, 130
MENDES, Mayara De Lima, 365
BRONQUETI, Mayara Dos Santos, 120
CAMPOS, Mayara Guerreiro De, 152
FERREIRA, Mayara Klein Do Amaral, 147
MATOS, Mayara Maemi Matsuzaki De, 139
CECCO, Mayara Mizevski, 293
GONCALVES, Mayara Rodrigues, 132
SILVA, Mayara Santana, 186
BASTOS, Mayara Wagner De, 300
PAULA, Mayla Cristine Assumpção De, 253
TRINDADE, Mayra Regina Gomes Da, 79
OSMAN, Mayssun Omari, 218
ANJOS, Meiriana Silveira, 253
SANTOS, Melissa Alves Dos, 24, 26
ARAUJO, Melissa Rodrigues De, 139, 147
SCHALLER, Melissa, 77
COSTA, Micaely Conforto Da, 337
CORDEIRO, Michael Goncalves, 338
BOLDT, Michele Christie, 232, 240
CASEIRO, Michele Costa, 370
SANTOS, Michele Kosniyzeko Dos, 242
PETRIW, Michele Luisa, 403
MOCCELIN, Michele Monteiro, 137
OTUKI, Michel Fleith, 100
MACHADO, Michelle Correa Netto, 170
RODRIGUES, Michelle De Lima, 306, 307
HIROTA, Michely Mika, 132
OLIVEIRA, Miguel Dewes, 359, 360
BELO, Miguel Junior, 265
GUILMO, Milena Aissa Da Silva, 55
GUERRA, Milena Avelar, 70
LIMA, Milena Carolina Borges De, 50
OLIVEIRA, Milena Caroline Fernando De, 48
FARIA, Milena Fernanda Coraleski Dos Santos, 

186
LOURENÇO, Milena Leal De Freitas, 226
PACHECO, Milena Nunes, 139
ROSA, Milena Ribas, 101
SILVA, Milene Zanoni Da, 109
ADRIÃO, Milton Cesar, 265
RICARTE, Mirella Fontes, 334
PINHEIRO, Mirelly Lacerda, 307
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PAN, Miriam Aparecida Graciano De Souza, 227
BERTOLETI, Misley Tatyane, 148, 150
KOBATA, Moisés Borsato Coutinho, 327
KAISER, Monica Andressa Hein, 383, 387
KOLICHESKI, Monica Beatriz, 318
JOHNSON, Monica Bertelli Martingo, 162
MACEDO, Monica, 252
SOUZA, Monica Patricia De, 399
SANTOS, Mônica Tayna Ferreira Dos, 54
SATO, Monica Yuri, 141
SCHNEIDER, Monique Thiene, 265
SILVA, Morgana Vaz Da, 184
BORA, Moroni Menesses Bruch, 195
ROSA, Munir Chahin, 253
NETO, Murilo Angelote, 68
NASCIMENTO, Murilo Barros Do, 214
OLIVEIRA, Mylena Muller De, 42, 234
PARAIZO, Mylena Taborda Do, 277
SANTOS, Myllena Aparecida De Souza, 371
GONCALVES, Nadia Gaiofatto, 194
CHARCHICH, Nadia Ibrahim, 133
LIMA, Nagela Renata Nascimento De, 105
BARROS, Nagyla Cristina, 163
BRITO, Natã Kamiya De, 293
GOMES, Natalia Amanda, 126
CORREA, Natalia Buttini, 390
ALCZUK, Natalia Dantas, 400
HAWERROTH, Natalia Dominique, 372
CAVALINI, Natalia Iatski, 101
PILANTIR, Natália Lemos, 48
STASIAK, Natália Piolti, 271
SCHEPANSKI, Natalia, 40, 133, 147
BONATO, Natali, 311
KOMORI, Natalie Toki, 393, 399
SILVA, Natallia Gabriella, 378
CUDUH, Nataly Alves, 116
RISSE, Nataniel Osmar, 373
DOMINGUES, Natasha Ramos Palma, 172
DUGONSKI, Nathalia Alessi, 281
SCHNEIDER, Nathalia Dos Santos, 136
JARDINI, Nathalia Drumond Prado, 335
SANTOS, Nathalia Henning, 318
MIZOGUTI, Nathália Nakase, 132
LELES, Nathalia Rodrigues, 376, 380
FIGUEIREDO, Nathalia Vanzella, 147
PIMENTEL, Nathalia Virginia Dantas, 274
LUVISON, Nathalie Aparecida Felicetti, 195
CARDOSO, Nathalie Carla, 115
LIMA, Nathan Matheus Munhoz De, 199
ANDRADE, Nathan Mello De, 327
MIERES, Nathan, 367
VALLIM, Nathan Rodrigues, 155
MIRANDA, Nathan Samuel Da Costa, 48
BERTONCINI, Nayara Helena Gomes, 116
ANDRADE, Nayara Mesquita, 269
AMBROSIO, Nayla Gabriela, 237
MASTEY, Neferti Julio, 140

KLEINUBING, Neilor Vanderlei, 355
FERNANDES, Neiva Gabriel, 283
MENDES, Neliane Da Silva, 349
BLANCO, Nicholas Santos, 107
FRANÇA, Nicolas Almeida De, 58
SOUZA, Nicolas Arthur Formaggi De, 326
GONCALVES, Nicolas Lopes Mendes, 49, 288
KUNKEL, Nicolas Taciano, 392
DULSKI, Nicole Blanda, 300
PEREIRA, Nicole De Oliveira, 185
KOLLROSS, Nicole, 45
PEREIRA, Nicole Weibel, 133, 147
COELHO, Nicolle Giovanna De Souza, 96
KLEIN, Nicoly Karoline, 369
HRYSZKO, Nicoly Katiane Da Silva, 286
SCHERMER, Nicoly Lorrana, 330
ALENCAR, Nina De Moura, 107
MACHADO, Nivea Da Silva Matuda, 206
FERREIRA, Noemi Isabela De Souza, 271
GOEHLEN, Núbia Ester, 371
CAMAS, Nuria Pons Vilardell, 274
SOUZA, Olivia De, 309
PALACIO, Olivia Krexu, 283
LIMA, Otavio Augusto Vicente De, 77
BERTOLI, Otávio Felipe, 85
DELORENZI, Otavio Giambarresi, 133
SOCACHEWSKY, Otavio Trevizan, 304
RIBEIRO, Paloma De Carvalho, 77
SANTOS, Pamela Dos, 288
MARIANO, Pamella Augusta De Lima, 194
FERREIRA, Pammela Geovanna De Lima, 199
SOUZA, Paola Gomes, 70
ZONETTI, Patricia Da Costa, 384
SOUZA, Patricia Daiane De, 79
JANIACKI, Patricia Da Luz, 104
DALZOTO, Patricia Do Rocio, 95
LITÇA, Patricia Do Rocio, 115
SALLES, Patricia Guilhem De, 49
GEBAUER, Patricia Larissa, 131
KOSAKO, Patricia Leen, 402
PEDREIRA, Paula Caroline Alves, 139
PEINADO, Paula Cibotto, 386
PORTELLA, Paula Dresch, 137
MOREIRA, Paula Heroso, 168
SOARES, Paula Maki, 50
OENING, Paula Pretto, 24, 26
SANTOS, Paulo Cesar Goncalves Dos, 300
ANGELIN, Paulo Eduardo, 357
MORAES, Paulo Eduardo Sobreira, 295
JUNIOR, Paulo Gaspar Graziola, 353
KOSIBA, Paulo Henrique, 265
COSTA, Paulo Henrique Santos Diniz, 338
SANTOS, Paulo Magno Da Costa, 283
SANTOS, Paulo Montanarin Dos, 178
OLIVEIRA, Paulo Ricardo Deboleto, 242
TRENTINI, Paulo Sergio De Sousa, 72
ALCALDE, Paulo Villaca Guimaraes, 253
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WICHNOSKI, Paulo, 368
ANDERSON, Pedro Afonso Daniel, 174
COSTA, Pedro Arialdo Gaspechoski Da, 368
PIMENTEL, Pedro C, 46
CARDOSO, Pedro Eduardo Galvao, 265
GABRIEL, Pedro Gabriel Grochocki, 311
BENTHIEM, Pedro Henrique Barbosa, 105
ADÃO, Pedro Henrique Camara, 46
SOUSA, Pedro Henrique Pachechenik, 318
FORTES, Pedro Henrique Ribas, 283
JUNIOR, Pedro Irineu Teider, 82
LIMA, Pedro Leonardo Czmola De, 139
BOING, Pedro Paulo, 85
JUNIOR, Pedro Pereira Da Silva, 254
SORRENTINO, Pedro Portugal, 304
OKIMOTO, Pedro Ribeiro, 253
JUNIOR, Pedro Tadeu Olarte, 253
OKAZAKI, Pedro Teruo Mendes, 138
CAMARGO, Pietra Francis De, 120
GRAFF, Pietro Douglas, 68
MORAIS, Poliana Martins, 79
SOUZA, Poliana Vicente De, 143
AQUINO, Pricila Cardoso De, 259
CASTILHO, Prisciane Leme Da Silva Piuci, 79
SYDNEY, Priscila Brenner Hilgenberg, 133
SILVA, Priscila Queiroz Mattos Da, 138
SANTOS, Priscilla Hidalgo, 334
ALENCAR, Queren Hapuque Oliveira, 401, 403
TOYAMA, Rachel Yukie, 395
KORELO, Raciele Ivandra Guarda, 116, 117
ROSA, Rafaela Fernandes Da, 300
DIAS, Rafaela Ferreira, 269
GESSNER, Rafaela, 140
SANTOS, Rafaela Janna Dos, 46
BONET, Rafaela Jardim, 94
KOMAR, Rafaela, 85
OLIVEIRA, Rafael Alves De, 306
NASCIMENTO, Rafaela Moura Do, 52
NASCIMENTO, Rafaela Moura Do, 55
SZKLAR, Rafaela Olle Da Luz, 136
KOWALCZUK, Rafaela Onofre, 242
MASSEDO, Rafaela Romero, 140
SCHAEFER, Rafaela, 154
GANDIN, Rafaela Valachinski, 24, 26
VOI, Rafaela, 282
SANCHEZ, Rafael Faustino, 386
CINTRA, Rafael Francisco Dos Santos, 28, 30, 

31
LODI, Rafael Goulart, 242
ROSSATO, Rafael Henrique, 327
SENHORINI, Rafael Henrique, 364, 381
FERREIRA, Rafaella Machado De Freitas, 307
POLLA, Rafael Montilla, 253
LANZARINI, Rafael Palma Setti Penteado, 318
LIPKA, Rafael Wozniak, 178
SOARES, Rafaely Honorio, 286
MOBILE, Rafael Zancan, 147

MASSUDA, Raffael, 129
HENNEBERG, Railson, 141
FONTANELLI, Raíssa Cristina Oliveira, 176
SILVA, Raissa Romualdo, 318
RUIZ, Ramon Calixto Benite, 197, 198, 200
ANGELOTTI, Rangel, 357
TRAUCZYNSKI, Raphaela Toniolo, 75
SOUZA, Raphaella Regina Witsmiszyn De, 289
MELLO, Raquel Cattini De, 172
LORENTZ, Raquel De Oliveira, 89
VIEIRA, Raquel Dos Santos, 35, 36, 37, 38
LACHOWSKI, Raquel, 147
KREUZ, Raquel Lais, 401
LIMA, Raquel Lins Das Chagas, 100
HIOKI, Raquel Yurie, 143
LOMBARDO, Rayana Cristina Oliveira, 115
ARAUJO, Rayane Merlly Gandolfi De, 124
ROCH, Rayanne Gonzaga, 174
MOURAO, Rayen Cristiane, 356
BORGES, Rayssa, 127
VERCOSA, Rebeca Gallego, 386
LEMOS, Rebeca Mariel Teixeira De Freitas, 79
YANO, Regiane, 300
ROSA, Regina Celia Da Silva Lisboa, 194
VILELA, Regina Maria, 119
CARDOSO, Régis, 218
MENDES, Reila Taina, 126
ESTEFANI, Renan Barbieri, 197, 200
PINTO, Renan Braga Leyser, 338
FRANCA, Renan Fernando De, 233
LUZ, Renan Gustavo Rodrigues Da, 75
GIACOMIN, Renan Ribeiro, 72
GUEDES, Renata Bachin Mazzini, 324, 329
FUTAGAMI, Renata Bragato, 396
SANTOS, Renata Cristina Dos, 123
KRUPCZAK, Renata, 197, 200
COUTO, Renata Mariano Do, 62, 63, 64, 67, 69
PEREIRA, Renata Silvano, 324
LIMA, Renato Eugenio De, 179
LIMA, Renato Eugenio De, 180
FARIAS, Renato Peres De, 318
SAMPAIO, Rhaysa Witkowsky, 259
FALCÃO, Ricardo De Amorim, 183
MARANHO, Ricardo Luiz Do Nascimento, 141
VIEIRA, Ricardo Luiz, 40
NUNES, Ricardo, 299
AMOUR, Robenson Saint, 35, 36, 38, 72
ROBALLO, Roberlayne De Oliveira Borges, 269
BOSZCZOWSKI, Roberta Bomfim, 306
CARARETO, Roberta, 79
BARTELMEBS, Roberta Chiesa, 362
PAULERT, Roberta, 384
DEMICIANO, Robert Do Carmo, 286
ROBERTIS, Robert Felix, 376
CLARO, Roberto Benghi Del, 253
BARBOSA, Roberto Goncalves, 346
PORTES, Robson Carlos Oroski, 154
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MISSIO, Robson Fernando, 376
OLIVEIRA, Robson Mariano Euzebio De, 94
BOLZON, Robson Tadeu, 176
ANGULO, Rodolfo Jose, 186
PETERSEN, Rodolfo Luis, 187
DAVID, Rodolpho De Souza, 228
REIS, Rodrigo Arantes, 345
SOUZA, Rodrigo Clemente Thom De, 325
BRANDÃO, Rodrigo Crovador, 196
OLIVEIRA, Rodrigo Diego De, 58
BATALHA, Rodrigo Evencio Luttembarck, 251
SILVA, Rodrigo Gimenes Da, 184
GAVAZZONI, Rodrigo Janiski, 293
GLASMEYER, Rodrigo Jose Serbena, 253
RIBEIRO, Rodrigo Lourenco, 350
VIEIRA, Rodrigo Marcondes, 11
NUERNBERG, Rodrigo, 181
MENGARELLI, Rodrigo Rosi, 350
RODRIGO TROMPCZYNSKI DALL’AGNOL, 

32, 33, 73
BARBOSA, Rodrigo Victor Brogna, 24, 26
GONÇALVES, Roger Felipe, 70
FRAGA, Rogerio De, 125
HAMERSCHMIDT, Rogerio, 128
RIOS, Roman Carlos, 73
SILVA, Romilda Aparecida Da, 351
REMY, Rony, 35, 36, 38
BERNARTT, Roseane Mendes, 194
MAZARO, Roseli, 300
FAGUNDES, Rosemeri Cruz, 200
TROJAN, Rose Meri, 20
SANTOS, Rossana Calegari Dos, 123, 162
SCHELL, Ruan Kelvin Wink, 392
GIORDANI, Rúbia Carla Formighieri, 153
KINTOPP, Rubia Vieira De Lima, 152
GALLO, Rubneide Barreto Silva, 117
ANJOS, Rui Andre Maggi Dos, 74, 84, 85
MEI, Ruibin, 293
DISSENHA, Rui Carlo, 257
CERILIA, Russel, 264
MALINOWSKI, Rychard Wiktor Czaplinski, 

265, 266
AGUIAR, Sabrina Elis Kubaski Vicari, 147
RAMOS, Sabrina Iancoski Guimaraes, 386
HOY, Sabrina Mara, 24, 26
STEFANELLO, Sabrina, 298
JUNIOR, Sady Pereira Do Carmo, 213
ALMEIDA, Samara Christina França De, 70
SILVA, Samuel Ribeiro Da, 89
COSTICHE, Samuel Willian Schwertner, 365
KNAUT, Sandra Aparecida, 75
SOARES, Sandramara Scandelari Kusano De 

Paula, 291
MENDES, Sandro Miguel, 36
SOUZA, Sandy De Fatima De, 157
RISSE, Sara Daniela, 382
ORTEGA, Sara De Souza Picanço, 65

CAMPOS, Sarah Emanueli Lopes Da Silva De, 
352

CORDEIRO, Sara Reis, 281
NISHIDA, Sara Tiemi, 373
AZUMA, Satomi Oishi, 214
MONASTIER, Saymon Hamses, 73
JUNIOR, Sebastião De Oliveira, 186
BASTOS, Selma Barbosa, 63
SILVA, Sérgio Alves Da, 242
KOWALSKI, Sergio Candido, 42
JUNIOR, Sergio Chaves De Cordova, 133
CRUZ, Sergio Jose Da, 75
ABRAHAO, Sergio Roberto, 113
JUNIOR, Sergio Said Staut, 256
SANTOS, Shaiely Fernandes Dos, 186
SUOTA, Shayene, 79
BALEN, Sheila Simoni, 321
DISARO, Sibelle Trevisan, 27, 30, 31
BORGES, Silvana De Oliveira, 17
CARBONERA, Silvana Maria, 292
BELOTTO, Silvana Nakamori, 34, 57
LINHARES, Silvana Silveira, 300
ALENCAR, Silvia Cristina Sprengel De, 296
CADENA, Silvia Maria Suter Correia, 103
QUADRO, Silvio De, 283
BETTEGA, Silvio Gomes, 115
FERREIRA, Silvio Luiz, 27, 31
PINTO, Simone Benghi, 121, 382
ANGELIN, Simone Ferreira Naves, 357
LIMA, Simone Mariclei Cardoso De, 300
SARMENTO, Simone, 148, 149
BATISTELLA, Sofia Padilha, 29, 31
ANDRADE, Sonia Mara De, 393, 395, 403
VIANA, Stefani Samara Ferreira, 325
MARQUES, Stefani Vicoski, 203
JORGE, Stefany Santana, 34, 56, 57
ARAUJO, Stephanie De, 402
FLISSAK, Stephanie Tropak, 75
BIANCO, Stephanie Yasmin, 110
LIBANO, Stephany Ellen Cavalcante, 130
ZECK, Suelen Camargo, 39
LUZ, Suelen Campos Da, 90, 98
CASTRO, Suelen Monteiro De, 344, 345
CHAGAS, Suelen Ramos, 184
OLIVEIRA, Suelen Souza De, 133
SILVA, Sueny Grangeiro Da, 325
PREMO, Su, 147
KARP, Susan Grace, 305
BETIOLLI, Susanne Elero, 127, 151
CHRISTO, Susete Wambier, 31
SLEMBARSKI, Susiane De Camargo, 102
STUBERT, Suzana Grazielli Cortiano, 70
ROCHA, Suzana Maria, 77
ALVARES, Suzana Marques Rodrigues, 350
STEFANELLO, Suzana, 384
FILHO, Sylvio Fausto Gil, 174
SILVA, Tabata Afonso Farias, 70, 80
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OLIVEIRA, Taciana Maria Rolim Sampaio, 166
EVANGELISTA, Tacila Fernanda Carneiro, 11
SANTANA, Taiane Costa, 397
OLIVEIRA, Taila Letícia Antunes De, 381
LAPUNKA, Taina De Andrade, 397
WIRTH, Tainá Gewehr, 335
SANTOS, Tainah Cardoso Dos, 350
PEREIRA, Tainah Godzinski, 79
LUNGE, Tainah Maria De Souza, 348
BASAGLIA, Tainara, 334, 344
ROBUSTE, Taisa Barbosa, 275
GOTARDO, Taísa Cristina, 393
FERREIRA, Talita Keller, 166
OLSZEWSKI, Talita Murback, 120
SILVA, Tangriane Leal Da, 24, 26
BLOOMFIELD, Tania Bittencourt, 51, 52
COSTA, Tania Gabriele Valverde Da, 298
BRAGA, Tarcio Teodoro, 114
NARDELLI, Tarlliza Romanna, 401
RAMOS, Tatiana, 353
OLIVEIRA, Tatiana Santos De, 131, 134
COELHO, Tatiane Amorim, 39
ANTUNES, Tatiane Hennig, 242
KUZNIER, Tatiane Prette, 127, 151
HOROBINSKI, Tatiane Rebeka, 242
CHRIST, Tauana Paola, 371
CAMERA, Tayane Caroline Fiametti, 58
CARDOSO, Tayna Andreatta, 294
CARVALHO, Taynara Leonel De, 207
SCHIOCCHET, Taysa, 251
SCHOSSLER, Thabata Louise, 138
SCHMITT, Thainara Cristina Brandao, 70
PORTELLA, Thaisa Kauany Goulart, 25
PENAS, Thais Caroline Rodrigues, 338
SOUZA, Thais Da Silva, 354
OLIVEIRA, Thais De Araujo, 304
SANTOS, Thais Dos, 202
MEDEIROS, Thais Fernanda Osinski, 172
AZEVEDO, Thais Klein De, 371
SCAGLIONE, Thais, 58
OLIVEIRA, Thalita Therezinha, 352
PIOVEZAN, Thallyta Karoline Maia, 50
CHESQUINI, Thalys Hermidorf, 115
VASSOLER, Thatiane Cristyne Alves, 70
IANO, Thawane Nami, 70
CORREIA, Thayana, 92, 93
SANTOS, Thayná Felix Dos, 326
CASTRO, Thayna Karine De, 283
PEREIRA, Thays Ukan, 174
ABSHER, Theresinha Monteiro, 31
SANTOS, Thiago Ailton Dos, 372
SOUZA, Thiago Augusto De, 308
GODOY, Thiago Francisco De, 311
GOES, Thiago Henrique Moreira, 352
KUCARZ, Thiago Jessé, 132
SILVANI, Thiago Luis, 376, 378
MARTINS, Thiago, 218

MAZZAROLLO, Thiago Rafael, 405
CASTRO, Thomas Santiago, 265
PEREIRA, Thomaz Yanca Zulpo, 186
CHENG, Thyemi Caroline Tschannerl, 79
FERREIRA, Tiago Simoes, 147
MOURA, Timoteo Andre Pinas De, 14
PRADO, Tissiany Natalie Do, 219
HASHIMOTO, Tomi Cervelli, 296
VIEIRA, Toni Andre Scharlau, 53, 54
MARANGONI, Toydi, 378
COMIN, Tuany Brenda, 386
MATOS, Tycianne De Marillac Do Nascimento 

De, 305
SILVA, Uriel Pozzi, 253
MARQUES, Úrsula Rayelle Assis, 326
ANTUNES, Vagner Mauricio Da Silva, 378
JUNIOR, Valdir Arenhart, 327
SILVA, Valentim Da, 63
ANTEZANA, Valeria Cristina Pereira, 311
SOUZA, Valéria Floriano Machado De, 25
MEDEIROS, Valeska Issahó Kageyama De, 139
RATTMANN, Valkyria Dantas, 162
LEITE, Vanderson De Jesus, 395
RIBEIRO, Vanessa Alves, 169
JULIO, Vanessa Balan, 79, 81
OLIVEIRA, Vanessa Bertoglio Comassetto 

Antunes De, 140
OLIVEIRA, Vanessa Bueno De, 152
GOMES, Vanessa Cristine De Oliveira, 281
GRAEFF, Vanessa Cristine, 401
STAMBERG, Vanessa De Almeida, 68
ALBUQUERQUE, Vanessa Hornung, 84
KUPCZIK, Vanessa, 58
SCALISE, Vanessa Penteriche, 70
FULBER, Vanessa Tais Mohr, 373, 375
VICENTE, Vania Aparecida, 109
SABINO, Vanusa Da Silva, 325
SANTOS, Verônica Lisboa, 75
FREITAS, Veronica Mendonça De, 300
CANTUARIO, Veronnica Rolemberg, 147
DORNELES, Victor Amir Cardoso, 176
FERREIRA, Victor Barros Pedreira, 196
FILGUEIRA, Victor Caue De Almeida, 98
SILVA, Victor Correia Da, 336
ACCO, Victor Feuser, 390
AMARILLA, Victor Galvani Vianna, 161
VISOCKI, Victor Henrique, 234, 238
MARTINS, Victoria Andrade, 365
KLEPA, Victoria De Biassio, 218
MATSUDA, Victoria Dobri, 247
BERTAIA, Victória Gamba, 242
GONÇALVES, Victoria Pires, 137
MOREIRA, Victor Manuel, 362
ROCHA, Victor Munhoz Da, 338
LIMA, Vilma De, 300
ANJOS, Vilmar Pedro Dos, 359, 360
KUNZ, Vilson Luis, 362, 380
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CIDRAL, Vinicius Alexander Gimenes, 254
DIAS, Vinicius Antonio De Oliveira, 45
BONETTO, Vinicius, 184
JUSTUS, Vinicius Britto, 356
BARRETO, Vinícius Do Nascimento, 45
DIAS, Vinicius Felipe Oliveira, 126
ANDRADE, Vinicius Lisboa De, 325
MORAIS, Vinicius Miranda De, 58
MOCELIN, Vinícius, 92, 93
BERGAMI, Vinicius Negrello, 72
NEDUZIAK, Vinicius Poteriko, 337
OLIVEIRA, Vinicius Rogel Paulino De, 181, 

185
KAMI, Vinícius Ryu, 100
OLIVEIRA, Vinicius Tumelero De, 14
UNSER, Vinícius, 393, 397
BESSA, Vinícius Vicentine, 288
NEWTON, Virginia Lemos Leal, 54
HOEFLICH, Vitor Afonso, 61
SILVA, Vitor Augusto Grimaldi Monteiro Da, 

350
RIEZEMBERG, Vitória Alves Branco, 60, 70
OLIVEIRA, Vitoria Avila De, 172
MIRANDA, Vitória De Lara, 350, 353
BELOTO, Vitoria Goncalves Polido, 242
SANTOS, Vitória Macedo, 120
BISEWSKI, Vitória Maria, 32, 33
CAPACLE, Vitor Miranda, 246
MISSIO, Vivian Carre, 373
PEREIRA, Viviane Araujo Alves Da Costa, 220
JESUS, Viviane Goncalves De, 138
MAGATON, Viviane Jarek, 99
SANTOS, Viviane Vidal Pereira Dos, 23
VILMES, Viviane, 162
OKADA, Vivian Tiemi, 141
WIENS, Vivian, 168
MORIKAWA, Vivien Midori, 162
PAULETTI, Volnei, 95
TURMINA, Wagner Ressel, 389
FERREIRA, Welitton Gerolane Granowski, 252
FILHO, Wemerson Geraldo De Queiroz, 392, 

400
CHAVES, Wendy Nelly Dos Santos, 281
SILVA, Weslei De Oliveira, 389
ALMEIDA, Wesley Dias De, 365
OLIVEIRA, Wesley Gabriel Da Silva De, 350
SOUZA, Wesley Mauricio De, 141
FAVETTA, William, 379
DIB, Willian De Oliveira, 76
LARINI, Willian Felipe, 389
COSTA, Wilson Gilberto Da Silva, 367
CENATUS, Wilzort, 35, 36, 38
FRANCO, Yahn Mahatma Paiva, 214
ISKANDAR, Yahya Riad, 141
SAMMARCO, Yanina Micaela, 283
RATTMANN, Yanna Dantas, 154
MORETTO, Yara, 371

CONCEICAO, Yasmim Da, 70
ALMEIDA, Yasmin De, 327
PUPO, Yasmine Mendes, 40, 134
SANTOS, Yasmin Gavassi Dos, 81
CARVALHO, Yasminn Kundy De, 236
VIEIRA, Yasmin Vicente, 87, 88
AMORIM, Yohanna Alexia, 119
TERROSSI, Yohanna Mouhanna, 114
SOARES, Yohan Szuszko, 197, 200
KRAMER, Yoná Karine, 399
FARION, Yuri, 317
PELLANDA, Yuri Fernando, 227
MOURA, Zilmary Alves De, 35, 36, 37, 38

Títulos:
A BIBLIOTECA ESCOLAR PARA EDUCA-

ÇÃO QUILOMBOLA NO COLÉGIO 
ESTADUAL QUILOMBOLA DIOGO 
RAMOS, 340

ABORTO LEGAL: CONCRETIZAÇÃO DOS 
DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS 
PELA SENSIBILIZAÇÃO E DIFUSÃO DO 
SABER, 255

A CLÍNICA E A PESQUISA PSICANALÍTICA 
NO CAMPO DA SAÚDE DO TRABA-
LHADOR: ATENDIMENTO A TRABA-
LHADORES ADOECIDOS, 243

AÇÕES EDUCATIVAS NA PREVENÇÃO DE 
AGRAVOS À SAÚDE., 127

AÇÕES EDUCATIVAS NA PREVENÇÃO DE 
AGRAVOS À SAÚDE: INTEGRANDO A 
ACADEMIA À COMUNIDADE., 151

AÇÕES SOCIAIS E CULTURAIS DO MAE: 
UMA CONSTRUÇÃO PLURAL, 19

ACOLHIMENTO E MONITORIA DE ESTU-
DANTES INDÍGENAS – 2ª EDIÇÃO, 25

ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO EM 
SAÚDE MENTAL - SUPORTE PARA 
INCLUSÃO E (RE)CONSTRUÇÃO DO 
COTIDIANO, 149

A CULTURA JAPONESA E SEUS DESDO-
BRAMENTOS NA UNIVERSIDADE E 
NA COMUNIDADE, 214

A ESCOLA NA PREVENÇÃO AO USO DE 
DROGAS NA PERSPECTIVA DA REDU-
ÇÃO DE RISCOS, 286

A FLORESTA E OS SERVIÇOS AMBIEN-
TAIS: VIVÊNCIAS NA ESTAÇÃO EXPE-
RIMENTAL DE RIO NEGRO, 71

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM 
EDUCAÇÃO FÍSICA EM AMBIENTES 
DE APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL, 90

AFROCURITIBA: PASSEIOS PELA HIS-
TÓRIA E MEMÓRIA DA PRESENÇA 
NEGRA NA CIDADE, 209
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AGETUR - NÚCLEO DE PLANEJAMENTO 
TURÍSTICO, 236

AGROECOLOGIA NAS ESCOLAS PÚBLI-
CAS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E RES-
GATE DOS SABERES POPULARES, 350

AGRONOMIA & SUSTENTABILIDADE - 
AGRONOMIA PARA UMA SOCIEDADE 
MAIS SUSTENTÁVEL., 61

A INTEGRAÇÃO DOS ALUNOS DOS CUR-
SOS DE ODONTOLOGIA E AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA PRE-
VENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, 300

ALIMENTE-SE: PRODUÇÃO E CONSUMO 
CONSCIENTE E SOLIDÁRIO, 153

ALIMENTOS PARA FINS ESPECIAIS DIS-
PENSADOS EM FARMÁCIAS, 169

A MADEIRA MÁGICA, 85
AMBIENTALIZAÇÃO ESCOLAR: EDU-

CAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTA-
BILIDADE PARA UMA CULTURA 
SOCIOAMBIENTAL NO PROCESSO 
ENSINO-APRENDIZAGEM, 273

AMBIENTES DE APRENDIZAGEM NA EDU-
CAÇÃO INFANTIL, 97

AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO ACERVO AU-
DIOVISUAL ARTE EM VÍDEO NA UFPR 
- 2A. EDIÇÃO, 52

AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO ACERVO 
DIGITAL O ARTISTA NA UFPR - 2A. 
EDIÇÃO, 51

ANÁLISE DO PERFIL DE UTILIZAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DA UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DO PARANÁ., 158

A NOSSA COMIDA: CULTURA, BIODIVER-
SIDADE E SAÚDE, 119

A OLERICULTURA FAMILIAR NAS ESCO-
LAS, 378

A PALEONTOLOGIA NAS ATIVIDADES DE 
EXTENSÃO NO MUSEU DE CIÊNCIAS 
NATURAIS – REESTRUTURAÇÃO, 30

APLICAÇÕES DO ESTUDO DOS CROMOS-
SOMOS EM HUMANOS E ROEDORES, 
28

APRENDENDO A EMPREENDER, 314
APRENDENDO E ENSINANDO: DISCENTES 

NA ENGENHARIA, DOCENTES NOS 
CURSOS TÉCNICOS, 317

APRENDIZAGEM DE VOCABULÁRIO E 
GRAMÁTICA EM SEGUNDA LÍNGUA: 
EFEITOS DO ENSINO IMPLÍCITO E 
EXPLÍCITO, 223

APRESENTAÇÃO, 7
A PRODUÇÃO E O CONSUMO DE ALIMEN-

TOS ORGÂNICOS – DA LAVOURA À 
MESA – FASE II, 374

APTIDÃO FUNCIONAL DOS IDOSOS PARTI-

CIPANTES DO PROJETO ENVELHESEN-
DO, 106

AQUARISMO COMO CIÊNCIAS EM ES-
COLAS MUNICIPAIS DO OESTE DO 
PARANÁ, 370

ARQUITETURA PARA CURITIBA: TERCEI-
RA EDIÇÃO DA UMA MOSTRA COLA-
BORATIVA ENTRE ESCOLAS, ESCRI-
TÓRIOS E PÚBLICO, 303

ARQUIVO DE HISTÓRIA ORAL DE GRUPOS 
ÉTNICOS MINORITÁRIOS, 216

ARTE DOS LUGARES, ARTE NOS LUGA-
RES: RESSIGNIFICAÇÕES DO ESPAÇO 
A PARTIR DE MANIFESTAÇÕES ARTÍS-
TICAS, 174

AS ARTES CIRCENSES E DE GINÁSTICAS 
COMO POSSIBILIDADE PARA UMA 
NOVA PRÁTICA EDUCATIVA, 88

ASPECTOS REPRODUTIVOS E SAÚDE DA 
MULHER, 117

ASTRO - DIVULGAÇÃO E OBSERVAÇÕES 
EM ASTRONOMIA III, 198

ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO: 
INTEGRAÇÃO ENSINO-COMUNIDADE 
NA UNIDADE ESCOLA-PROMOÇÃO DE 
SAÚDE., 130

ATENÇÃO NEUROPSICOLÓGICA NA PSI-
QUIATRIA DA INFÂNCIA E ADOLES-
CÊNCIA, 129

ATENDIMENTO INICIAL AO TRAUMA POR 
LEIGOS, 122

ATUAÇÃO DO TERAPEUTA OCUPACIONAL 
NOS CUIDADOS DE PACIENTES EM 
PROCESSO DE HEMODIÁLISE., 114

ATUAÇÃO INTERDISCIPLINAR MELHORA 
A QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS 
DE INSTITUIÇÃO DE CONVIVENCIA E 
FORTALECIMENTO DE VINCULOS, 103

A UTILIZAÇÃO DE JOGOS E MATERIAIS 
DIDÁTICO MANIPULÁVEIS PARA O 
ENSINO DE MATEMÁTICA, 326

AUTOCUIDADO E QUALIDADE DE VIDA, 
112

AUTOMEDICAÇÃO:BENEFÍCIOS E RISCOS, 
100

AVALIAÇÃO DE LIBRAS COMO SEGUNDA 
LÍNGUA: A FLUÊNCIA EM QUESTÃO, 
221

AVALIAÇÃO DO ATLETA DE ALTO RENDI-
MENTO, 113

BACIAS URBANAS: QUALIDADE DOS 
SOLOS E RIOS DE CURITIBA COM OS 
SERVIÇOS DE SANEAMENTO E REGU-
LARIDADES NA REDE PLUVIAL, 76

BANCO DE DENTES HUMANOS DA UNI-
VERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ: 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE, 131
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BEACH TENNIS UFPR LITORAL, 342
BICHO D’ÁGUA: CONHECER PARA PRE-

SERVAR 2ª EDIÇÃO, 372
BOAS PRÁTICAS EM FOOD TRUCKS E 

FOOD BIKE, 146
CAFÉ COM ASTRONOMIA, 325
CAMINHANDO COM A GESTÃO: OLHARES 

PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
NO ÂMBITO DO DIREITO HUMANO À 
ALIMENTAÇÃO ADEQUADA., 157

CÃO COMUNITÁRIO DIGITAL SEGUNDA 
EDIÇÃO, 65

CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS, 
SOCIAIS E CONSELHEIROS PARA 
EFETIVAÇÃO, AVALIAÇÃO E MONITO-
RAMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS E 
HABITA, 219

CAPTAÇÃO, LIMPEZA E ARMAZENAMEN-
TO DE DENTES HUMANOS, 134

CARCINICULTURA NO OESTE DO PARANÁ 
- SEGUNDA EDIÇÃO, 379

CENACID - APOIO CIENTIFICO EM DESAS-
TRES, 188

CENTRO DE CARREIRAS: ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL E INSERÇÃO NO MER-
CADO, 264

CENTRO DE CONVIVÊNCIA: CIDADANIA E 
GERAÇÃO DE RENDA, 150

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E SAÚDE 
MENTAL: INCLUSÃO E CIDADANIA, 
148

CENTRO DE DIVULGAÇÃO DE FÍSICA III, 
200

CERÂMICA: MAGIA, TÉCNICA, ARTE E 
POLÍTICA, 335

CHAMA- CORRENTE DE HUMANIZAÇÃO E 
ACOLHIMENTO MÚTUO ENTRE ACA-
DÊMICOS, 140

CIDADÃOS E SEUS ANIMAIS DE ESTIMA-
ÇÃO: PROMOÇÃO DA SAÚDE E BEM 
ESTAR PARA TODOS, 143

CIÊNCIA E ARTE NO FIBRA, 202
CIÊNCIA PARA TODOS: METODOLOGIA 

STARTUP EXPERIENCE, DIVULGAÇÃO 
CIENTÍFICA E VISITAS DE ESCOLAS 
PÚBLICAS, 316

CIÊNCIA VAI À ESCOLA, 31
CIRTHESIS - COMPANHIA DE CIRCO DA 

UFPR, 89
CLÍNICA DE ACESSO A JUSTIÇA E EDUCA-

ÇÃO NAS PRISÕES (CAJEP), 257
CLÍNICA DE DIREITO E ARTE, 253
CLINICA DE DIREITOS HUMANOS: CIDA-

DES, ESPAÇOS E DIREITOS, 252
CLÍNICA JURÍDICA DE DIREITOS FUNDA-

MENTAIS DO TRABALHO DA UFPR 
(CLÍNICA UFPR DE DIREITO DO TRA-

BALHO), 254
CLUBE DA DERMATITE, 124
CLUBE DA LEITURA III, 24
CLUBE DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS, 

262
CLUBE DO CINEMA - UFPR LITORAL, 336
COLEÇÕES DE CONCHAS DE MOLUSCOS 

MARINHOS COMO MATERIAL DIDÁTI-
CO PARA O ENSINO MÉDIO, 27

COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDU-
OS DA CARCINICULTURA, 377

COMPORTAMENTOS INTERPESSOAIS NA 
VIDA COTIDIANA: A GENERALIZA-
ÇÃO DA MELHORA CLÍNICA, 240

COMPREENSÃO DO RISCO E EDUCAÇÃO 
PARA RESILIÊNCIA EM DESASTRES., 
179

COMPUTANDO MEU CONTEXTO, 204
CONFECÇÃO DE LAUDOS DAS RADIO-

GRAFIAS REALIZADAS NO CENTRO 
RADIOLÓGICO DE ODONTOLOGIA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA-
NÁ., 144

CONHECENDO A UFPR PALOTINA, 369
CONHECENDO E VIVENCIANDO AS AR-

TES VISUAIS - NOVA EDIÇÃO, 333
CONHECER, BRINCAR, EXPERIMENTAR: 

PRODUTOS LÚDICO-PEDAGÓGICOS 
DO MAE., 14

CONHECER PARA NÃO ADOECER: AÇÕES 
PREVENTIVAS PARA O CONTROLE 
DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR 
AMERICANA NA REGIÃO DO VALE DO 
RIBEIRA., 110

CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DA VA-
CINA CONTRA O PAPILOMAVÍRUS 
HUMANO (HPV) POR RESPONSÁVEIS 
LEGAIS DE ESTUDANTES EM IDADE 
VACINAL, 107

CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 
QUANTO À QUALIDADE E IMPORTÂN-
CIA DA CARNE SUÍNA - ETAPA 2, 385

CONSCIENTIZANDO DOADORES DE ME-
DULA ÓSSEA, 39

CONSELHO DA COMUNIDADE EM AÇÃO, 
338

CONSTRUÇÃO DE UM ELO ENTRE A 
UNIVERSIDADE E A COMUNIDADE: 
IMPLANTAÇÃO DO GRUPO ALEGRO-
MICINA NA CIDADE DE TOLEDO - PR., 
400

CONSTRUINDO SABERES COM O USO DE 
TECNOLOGIA – 1A. EDIÇÃO, 292

CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E 
GATOS NO CONTEXTO SOCIAL DAS 
POPULAÇÕES CARENTES, 386

CORPO E MOVIMENTO: SABERES E PRÁTI-
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CAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, 
276

COTINGA II - CULTURA, TECNOLOGIA E 
ETNODESENVOLVIMENTO., 290

CRIAÇÃO DA LAPIS - LIGA ACADÊMICA 
DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS EM 
SAÚDE, 154

CURADORIA DO ACERVO DO MAE – MU-
SEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA 
PROEC/UFPR, 213

CURSO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA 
RESILIÊNCIA ANTE A EXTREMOS 
CLIMÁTICOS, 180

DA SALA DE AULA PARA O LABORATÓ-
RIO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA, 93

DAS CÉLULAS AOS ORGANISMOS: DESEN-
VOLVIMENTO, APLICAÇÃO E PESQUI-
SA DE DIVERSIFICADAS METODOLO-
GIAS, 94

DEMOCRATIZANDO O DIREITO PENAL IN-
TERNACIONAL: DEBATES E EMBATES 
SOBRE PRÁTICA PENAL INTERNACIO-
NAL - 2ª EDIÇÃO, 251

“DENTE PRESENTE”: UM OLHAR PARA A 
CIÊNCIA, 40

DE PEQUENOS PARA PEQUENOS, 375
DESAFIO INTERMODAL FASE LL, 34
DESCOBRINDO O CORPO E PROMOVENDO 

SAÚDE BUCAL - 3A EDIÇÃO, 111
DESENVOLVIMENTO/APLICAÇÃO DE 

MATERIAIS DE APOIO AO ENSINO DA 
CARTOGRAFIA E CIÊNCIAS AFINS NO 
ENSINO ESCOLAR FUNDAMENTAL E 
MÉDIO, 177

DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE CA-
PACITAÇÃO E DE APERFEIÇOAMENTO 
EM INFORMÁTICA PARA IMIGRAN-
TES, 21

DESENVOLVIMENTO DE SENSO-CRÍTICO, 
238

DESENVOLVIMENTO DE UM ATLAS VIR-
TUAL DE HISTOLOGIA E BIOLOGIA 
CELULAR, 392

DESMISTIFICANDO O CORPO ATRAVÉS 
DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE, 137

(DES)OCUPAÇÕES (EXTRA)ORDINÁRIAS, 
120

DIABETES, DISLIPIDEMIAS, AVALIAÇÃO 
NUTRICIONAL E DE HÁBITOS DE 
VIDA EM CARÁTER EDUCATIVO NAS 
ESCOLAS ESTADUAIS, 135

DIALÉTICA ACERCA DA EQUIDADE DE 
GÊNERO E RESPEITO À DIVERSIDA-
DE., 364

DIÁLOGOS COM O MERCADO DE TURIS-
MO, 239

DIÁLOGOS ENTRE EDUCAÇÃO E NEURO-

CIÊNCIAS: CONTRIBUIÇÕES PARA A 
EDUCAÇÃO INFANTIL, 279

DIÁLOGOS FORMATIVOS: ORALIDADE, 
LEITURA E ESCRITA COM A POPULA-
ÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, 271

DIFUSÃO DA CULTURA HISPÂNICA NOS 
CURSOS DO SEPT-UFPR, 294

DIMENSÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
NAS ESCOLAS DO CAMPO E DA CIDA-
DE: IDENTIFICANDO COMUNIDADES 
RIBEIRINHAS - SEGUNDA ETAPA, 98

DIREITO E BIODIVERSIDADE: REPARTI-
ÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA A POPULA-
ÇÃO TRADICIONAL, 245

DIVULGANDO A PALEONTOLOGIA NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA, 176

ECOLOGIA DE SABERES COM POVOS E 
COMUNIDADES TRADICIONAIS DO 
PARANÁ, 283

ECONOMIA SOLIDÁRIA, DESENVOLVI-
MENTO LOCAL E ORGANIZAÇÃO 
COMUNITÁRIA, 36

ECONOMIA SOLIDÁRIA E DESENVOLVI-
MENTO SUSTENTÁVEL PARA ES-
TRANGEIROS, 38

ECONOMIA SOLIDÁRIA E TURISMO DE 
BASE COMUNITÁRIA, 37

ECONOMIA, UNIVERSIDADE E SOCIEDA-
DE: UMA OPORTUNIDADE DE APROXI-
MAÇÃO VIA REDES SOCIAIS, 261

EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM SOLOS 2019-
2022, 67

EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM VÍDEO, 181
EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA EM SAÚDE - 

3A. EDIÇÃO, 299
EDUCAÇÃO EM GUARDA RESPONSÁVEL 

DE ANIMAIS E PREVENÇÃO DE ZOO-
NOSES, 79

EDUCAÇÃO EM MUSEUS: NÚCLEO DE 
AÇÃO EDUCATIVA DO MUSEU DE 
ARTE DA UFPR (NEMU), 20

EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL, 123
EDUCAÇÃO, ESCOLA DO CAMPO E TERRI-

TÓRIO, 339
EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA: PRÁ-

TICAS INTERCULTURAIS, 278
EDUCAÇÃO FÍSICA E EDUCAÇÃO AMBIEN-

TAL NAS ESCOLAS EM COMUNIDA-
DES PRÓXIMAS AOS RIOS, 96

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE CARDIOVAS-
CULAR DE ESTUDANTES DO ENSINO 
MÉDIO DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 
DO ESTADO DO PARANÁ., 99

EKOA: DIREITO AMBIENTAL PARA TO-
D@S, 259

ELÉTRICA PARA TODOS: SISTEMA DE CO-
MUNICAÇÃO WEB DE INTEGRAÇÃO 
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DA ENGENHARIA ELÉTRICA COM A 
SOCIEDADE, 302

ELETRIZAR - LEVANDO A ENGENHARIA 
ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS - 2A. 
EDIÇÃO, 228

ENGENHARIA – ÁGUA & AÇÃO, 311
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA 

NAS ESCOLAS DO LITORAL DO PARA-
NÁ, 182

ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA 
NAS ESCOLAS DO LITORAL DO PARA-
NÁ, 183

ENSINO DE LIBRAS COMO SEGUNDA LÍN-
GUA PARA OUVINTES, 222

ENTENDENDO A TOXOPLASMOSE, 382
EPISTEMOLOGIAS POPULARES: DES-

VENDANDO SABERES E PENSANDO 
ALTERNATIVAS NA REGIÃO METRO-
POLITANA DE CURITIBA, 217

EQUIPE YAPIRA DE ROBÓTICA UFPR, 319
ESCOLA COMUNITÁRIA DE SURF FASE 

II: INCENTIVO À PRÁTICA DE UMA 
VIDA SAUDÁVEL E TRANSMISSOR DE 
CONHECIMENTOS OCEANOGRÁFI-
COS, 189

ESCOLA PILOTO DE ENGENHARIA QUÍMI-
CA DA UFPR 2, 318

ESPAÇOS EM COMUM: PRÁTICAS ARTÍSTI-
CAS EM CERÂMICA- 2ª EDIÇÃO, 50

ESTUDO DAS CONDIÇÕES DE SANEA-
MENTO BÁSICO E CONSCIENTIZAÇÃO 
AMBIENTAL NA COMUNIDADE SÃO 
MIGUEL, 185

EXATAMENTE - AÇÕES EDUCATIVAS E 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM 
CIÊNCIAS EXATAS, 328

EXPERIÊNCIA E PRÁTICAS ESCOLARES 
EM TEMPOS E ESPAÇOS AMPLIADOS: 
COMO PARTICIPAM OS ALUNOS?, 272

EXPERIMENTAR, CONSTRUIR E CONHE-
CER O MUNDO A PARTIR DA ARTE E 
DO DESIGN, 48

EXPERIMENTOS DE QUÍMICA ORGÂNICA: 
DA GRADUAÇÃO À FORMAÇÃO CON-
TINUADA., 201

EXPOSIÇÃO DIDÁTICA DE SOLOS 2019-
2022, 64

FECITEC: FEIRA DE CIÊNCIA E TECNOLO-
GIA, 367

FEIRA REGIONAL DE CIÊNCIAS DO LITO-
RAL DO PARANÁ, 343

FEIRAS DE PRODUTOS ORGÂNICOSS: 
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE 
AGRICULTURAS DE BASE ECOLÓGI-
CA. 2º EDIÇÃO, 72

FIBRA - FÍSICA BRINCANDO E APREN-
DENDO III, 197

FINAS ESTAMPAS LATINO-AMERICANAS 
NA UFPR, 47

FISIOLOGIA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS 
CONSCIENTES PARA A CIDADANIA II, 
91

FITOTERAPIA: SÉRIE DE VÍDEOS INTRO-
DUTÓRIOS, 101

FLORESTA-ESCOLA - III EDIÇÃO, 66
FOMENTANDO A CULTURA POLÍTICA 

DEMOCRÁTICA: CONSTRUINDO CA-
MINHOS PARA ALCANÇAR A CO-PRO-
DUÇÃO DO BEM PÚBLICO – PARTE 1: 
EDUCAÇÃO FISCAL, 337

FORAMINÍFEROS – UMA CÉLULA COM 
MUITA HISTÓRIA PARA CONTAR - 
FASE 2, 29

FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDU-
CAÇÃO FÍSICA EM AMBIENTES DE 
ARTES CIRCENSE E GINÁSTICAS, 87

FORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INDI-
CADORES AGROPECUÁRIOS PARA O 
ESTADO DO PARANÁ, 78

FORMAÇÃO EM GÊNERO, TRABALHO E 
SEXUALIDADE: II ETAPA, 280

FORMAÇÃO EM IDIOMAS PARA VIDA UNI-
VERSITÁRIA, 275

FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE 
PROFESSORES E ALUNOS DE ENSINO 
MÉDIO NOS LABORATÓRIOS DE FÍSI-
CA NA UFPR, 366

FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA EM 
SOLOS PARA EDUCADORES 2019-2022, 
63

GEFRUT - GRUPO DE EXTENSÃO EM FRU-
TICULTURA, 380

GEGEO – GRUPO DE ESTUDOS EM GEO-
TECNIA, 306

GEOPREVENÇÃO, 307
GEOPROJETOS SOCIAIS, 321
GEOSURF SUL/PARANÁ: DIVULGAÇÃO 

DAS GEOCIÊNCIAS ALIADA A EDUCA-
ÇÃO AMBIENTAL E AO SURF, 186

GESTÃO, AVALIAÇÃO E TECNOLOGIA EM 
MEIO AMBIENTE (GATMA), 310

GESTÃO E SUSTENTABILIDADE DE EM-
PRESAS E PRODUTOS DE BASE FLO-
RESTAL, 84

GRUPO DE ESTUDOS EM ARBITRAGEM E 
DIREITO COMERCIAL UFPR, 250

GUARAGUAÇU - APOIO AO RESGATE DA 
CULTURA CAIÇARA, 17

GUARDIÕES DA RIZOSFERA – REAFIR-
MANDO AÇÕES, 373

HERBÁRIO ESCOLA DE FLORESTAS CURI-
TIBA: CONHECER PLANTAS PARA 
CONSERVAR A BIODIVERSIDADE, 73

HISTÓRIAS E MEMÓRIAS SOBRE EDUCA-
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ÇÃO – 2ª EDIÇÃO, 281
HORTO AGROFLORESTAL SABORES E 

SABERES 2, 68
HORTO DE PLANTAS MEDICINAIS E ARO-

MÁTICAS DA UFPR SETOR PALOTINA 
- UM ESPAÇO DE INTERAÇÃO, 384

HUMANIZARTE II: CONTEXTUALIZANDO 
A EMPATIA E A HUMANIZAÇÃO EM 
ESTUDANTES DA ÁREA DA SAÚDE., 42

III ESTUDO DA ANATOMIA ATRAVÉS DE 
IMAGENS, 105

IMPORTÂNCIA DO EMPREENDEDORISMO 
NA EDUCAÇÃO: TRANSFORMANDO 
ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO, 381

INCIDÊNCIA DE ANEMIAS E PARASITOSES 
EM CRIANÇAS COM IDADE ESCOLAR 
DA REGIÃO METROPOLITANA DE 
CURITIBA, 141

INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊN-
CIA NO TRABALHO: APLICAÇÃO DO 
MODELO DE INCLUSÃO BASEADO NA 
ATIVIDADE ADAPTADO, 142

INCLUSÃO DIGITAL PARA ADULTOS E 
IDOSOS, 172

INCUBADORA DE PROJETOS ORGANIZA-
CIONAIS E DO TRABALHO (INPRO), 
352

INCUBADORA TECNOLÓGICA DE COOPE-
RATIVAS POPULARES - ITCP, 35

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA INTEGRADA A 
EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, 388

JOGOS MATEMÁTICOS/EDUCAÇÃO NÃO 
FORMAL, 361

JORNAL A LAJE (CONTINUAÇÃO), 54
KINO PULSÃO, 360
KINO PULSÃO FASE 2, 359
KUNG FU TRADICIONAL EM PALOTINA, 

362
LABORATÓRIO DE DADOS EDUCACIO-

NAIS, 277
LABORATÓRIO DE ESTATÍSTICA APLICA-

DA - 2A EDIÇÃO, 206
LABORATÓRIO DE MODELAGEM E PRO-

TOTIPAGEM - LAMP, 207
LABORATÓRIO MÓVEL DE EDUCAÇÃO 

CIENTÍFICA DA UFPR LITORAL, 344
LACMI - LIGA ACADÊMICA DE MEDICINA 

INTERNA, 398
LIBRAS COMO SEGUNDA LÍNGUA PARA 

OUVINTES: ENSINO, APRENDIZAGEM 
E AVALIAÇÃO, 224

LIGA ACADÊMICA DE ANATOMIA CLÍNI-
CA E CIRÚRGICA, 399

LIGA ACADÊMICA DE CARDIOLOGIA, 402
LIGA ACADÊMICA DE CIRURGIA E TRAU-

MATOLOGIA: OPORTUNIDADE DE 
INTEGRAÇÃO, MULTIDISCIPLINARI-

DADE E EXTENSÃO DAS CIÊNCIAS 
MÉDICAS, 397

LIGA ACADÊMICA DE CIRURGIA PEDIÁ-
TRICA NA PREVENÇÃO DE TRAUMAS 
PEDIÁTRICOS POR ACIDENTES DO-
MÉSTICOS – FASE 2, 168

LIGA ACADÊMICA DE ENDOCRINOLOGIA 
E METABOLOGIA (LIACEM) - ATUA-
ÇÃO NO ANO DE 2018, 161

LIGA ACADÊMICA DE GINECOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA (LIGO – UFPR), 404

LIGA ACADÊMICA DE HEMATOLOGIA E 
ONCOLOGIA NA CONSCIENTIZAÇÃO 
SOBRE ANEMIAS, 171

LIGA ACADÊMICA DE OTORRINOLARIN-
GOLOGIA DO HC DO PARANÁ – IM-
PACTO DA OTORRINOLARINGOLOGIA 
NA SOCIEDADE E NA FORMAÇÃO 
MÉDICA, 128

LIGA ACADÊMICA DE PEDIATRIA: AÇÕES 
INTEGRADAS PARA PROMOÇÃO DA 
SAÚDE EM CRIANÇAS E ADOLESCEN-
TES, 396

LIGA ACADÊMICA DE SIMULAÇÃO MÉDI-
CA NA CAPACITAÇÃO CONTÍNUA DE 
PROFISSIONAIS DA SAÚDE, 164

LIGA DE COCRIAÇÃO, 263
LIMITADAMENTE? POR UMA EXPANSÃO 

AQUI E AGORA., 156
LÍNGUAS EM DIÁLOGO, 230
LITERATURAS NO ENSINO DE FRANCÊS 

LÍNGUA ESTRANGEIRA (LIFLE), 220
LIVRO DE CRÔNICAS - UMA EXPERIÊN-

CIA NA PERIFERIA DE COLOMBO, 55
LUTO E PREVENÇÃO DO SUICÍDIO, 297
LUX: VÍDEOS EDUCACIONAIS DE EXPERI-

MENTOS DE LUZES PARA CRIANÇAS, 
308

MAE DOCUMENTA: REGISTRO DE CONHE-
CIMENTOS E ARTES POPULARES, 212

MAIS MERENDA E MENOS DESPERDÍCIO, 
330

MANEJO POPULACIONAL DE CÃES E 
GATOS E UNIDADE MÓVEL DE ESTE-
RILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
- UMEES, 80

MANUTENÇÃO DE ISCA-VIVAS NO CEN-
TRO COMUNITÁRIO DE DESENVOL-
VIMENTO DA PESCA ARTESANAL DE 
PONTAL DO SUL, 187

MAPEAMENTOS COMUNITÁRIOS EM EX-
PERIÊNCIAS DE R-EXISTÊNCIA, 175

MATEMATICATIVA: EDIÇÃO 2019, 195
MATEMATIZA, 203
MATERNAR: A FISIOTERAPIA NO CUIDA-

DO DAS MAMÃES E DOS BEBÊS, 116
MEDICINA VETERINÁRIA EM AÇÃO NAS 
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COMUNIDADES, 81
MEL: REDE DE MULHERES EMPREENDE-

DORAS E LÍDERES, 22
MEMÓRIA DA DRAMATURGIA EM CURI-

TIBA, 289
MEMÓRIAS VIVAS, 363
MICROSCOPIA NA ESCOLA: EXPLORAN-

DO O MUNDO MICROSCÓPICO, SERES 
DIMINUTOS E A SAÚDE., 92

MÍDIA, ESPAÇO PÚBLICO E EDUCAÇÃO - 
FASE 2, 225

MIGRAÇÃO E PROCESSOS DE SUBJETI-
VAÇÃO: PSICOLOGIA, PSICANÁLISE 
E POLÍTICA NA REDE DE APOIO AO 
MIGRANTE (FASE II)., 218

MOVIMENTO ABRIL VERDE: REPERCUS-
SÃO NACIONAL E RELATO DE EXPE-
RIÊNCIA, 132

MOVIMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA 
UNIVERSITÁRIA POPULAR-MAJUP 
ISABEL DA SILVA, 256

MULTILETRAMENTO NA ESCOLA: PRÁ-
TICAS DE LEITURA E PRODUÇÃO 
TEXTUAL, 274

MUSEU ABERTO: INTERAÇÕES ENTRE O 
MAE E A ESCOLA, 15

MUSEU E PATRIMÔNIO: LEVANTAMENTO 
ARQUEOLÓGICO, EDUCAÇÃO PATRI-
MONIAL E CURADORIA DO ACERVO 
DE ARQUEOLOGIA DO MAE., 13

MUSEU E PATRIMÔNIO: ORGANIZAÇÃO E 
DIVULGAÇÃO DO ACERVO TEXTUAL, 
SONORO E VISUAL DO MAE., 12

MUSEU E PATRIMÔNIO: REVELANDO O 
ACERVO DE CULTURA E SABERES 
POPULARES DO MAE., 16

MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: INTE-
GRAÇÃO DE SABERES ENTRE UNI-
VERSIDADE, COMUNIDADE, PROFES-
SORES E CRIANÇAS, 284

NARRATIVAS COMPARTILHADAS NO 
MAE, 11

NENHUM(A) A MENOS NA ESCOLA, 268
NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO 

POPULAR, 53
NÚCLEO DE ESTUDOS E PRÁTICAS EM AL-

TAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 
- NEPAHS, 231

NÚCLEO INTEGRADO DE NEUROPSICO-
LOGIA E ATENÇÃO À INFÂNCIA- PRO-
JETO NINAI, 241

NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE ENFREN-
TAMENTO À DROGADIÇÃO, 298

O AR QUE RESPIRAMOS: APLICAÇÃO DE 
MODELOS DE TRANSPORTE E ACÚ-
MULO DE POLUENTES EM AMBIEN-
TES URBANOS, 313

OBSERVATÓRIO DA QUESTÃO AGRÁRIA 
NO PARANÁ, 190

OBSERVATÓRIO DO LITORAL PARANAEN-
SE, 357

OBSERVATÓRIO DO USO DE AGROTÓ-
XICOS E CONSEQUÊNCIAS PARA A 
SAÚDE HUMANA E AMBIENTAL NO 
PARANÁ, 170

OBSERVATÓRIO JURISPRUDENCIAL EM 
DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - 
ALIMENTOS, 258

O COENSINO COMO UMA PRÁTICA DE 
INCLUSÃO ESCOLAR PARA ALUNOS 
PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPE-
CIAL, 282

O CONHECIMENTO DOS ALUNOS DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA SOBRE PLANTAS 
ALIMENTÍCIAS NÃO CONVENCIONAIS 
(PANCS), 346

O CORPO DESVENDADO - SEGUNDA EDI-
ÇÃO, 115

O DESEMPENHO OCUPACIONAL DE ESTU-
DANTES COM DEFICIÊNCIA DA REDE 
PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ, 
165

O DESENVOLVIMENTO DA COGNIÇÃO A 
PARTIR DA IMAGINAÇÃO E DA COM-
POSIÇÃO DE IMAGENS: UMA ABOR-
DAGEM FILOSÓFICA E PSICOLÓGICA., 
270

O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES 
MATEMÁTICAS ATRAVÉS DA PREPA-
RAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE JOVENS 
APRENDIZES NA OBMEP, 323

O MUNDO MÁGICO DA LEITURA II, 26
ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PES-

SOAL E PROFISSIONAL - 2° EDIÇÃO, 
295

O SER E O FAZER NA UNIVERSIDADE (2ª 
EDIÇÃO), 229

OS FRUTOS DA UFPR SETOR PALOTINA NO 
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTEN-
TÁVEL, 376

PALOTINA RECICLA O ORGÂNICO!, 371
PARANÁ NA SEMANA NACIONAL DE CI-

ÊNCIA E TECNOLOGIA 2018: POPULA-
RIZAÇÃO DA CIÊNCIA PARA REDU-
ÇÃO DAS DESIGUALDADES- PIBIS, 347

PARASITOSES E PROMOÇÃO DA QUALI-
DADE DE VIDA EM CRIANÇAS EM UM 
CENTRO EDUCACIONAL EM CURITI-
BA - PARTE II, 108

PARLAMENTO UNIVERSITÁRIO, 246
PATRIMÔNIO E MUSEUS – CURADORIA 

DAS COLEÇÕES ETNOGRÁFICAS DO 
MAE, 210

PBMIH - PORTUGUÊS BRASILEIRO PARA 
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MIGRAÇÃO HUMANITÁRIA 2019-2023, 
233

PEDRA SOBRE PEDRA: CONSTRUINDO O 
CONHECIMENTO EM GEOCIÊNCIAS, 
VERSÃO 2, 178

PENSAR E FAZER DESIGN - FASE 2, 58
PERFIL DA PRODUÇÃO DE LEITE EM BUS-

CA DA MELHORIA DA QUALIDADE, 77
PERMANESENDO: AÇÃO DA PSICOLOGIA 

EDUCACIONAL NA UNIVERSIDADE, 
227

PLANEJAMENTO NA ORGANIZAÇÃO DO 
TRABALHO PEDAGÓGICO ESCOLAR, 
269

PLANO DE ARBORIZAÇÃO DO CAMPUS 
CENTRO POLITÉCNICO - JARDIM DAS 
AMÉRICAS, 33

PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
COMUNITÁRIO (PDUC) PARA O BAIR-
RO CAXIMBA, 304

PLANTAS MEDICINAIS - 2ªEDIÇÃO, 383
PLANTAS MEDICINAIS: EU CONHEÇO O 

QUE ESTOU USANDO?, 403
PLANTAS MEDICINAIS: INTEGRANDO 

UNIVERSIDADE E COMUNIDADE, 387
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SANEAMEN-

TO AMBIENTAL PARA PONTAL DO 
PARANÁ: DA CONSCIENTIZAÇÃO AO 
GERENCIAMENTO, 184

PORCOS MOURA - CARACTERIZAÇÃO DE 
SISTEMAS TRADICIONAIS E FOMEN-
TO DA CRIAÇÃO DE PORCOS NACIO-
NAIS, 75

POR DENTRO DO COMPUTADOR: UMA 
EXPERIÊNCIA DE POPULARIZAÇÃO 
DA ARQUITETURA DE COMPUTADO-
RES, FASE II., 327

PORTAL DA EXTENSÃO INTEGRADO, 265
PORTAL DE LIVRE ACESSO AO CONHECI-

MENTO DA EQUIDEOCULTURA, 60
PPC-HAS: PROMOÇÃO À SAÚDE E PRE-

VENÇÃO DE COMPLICAÇÕES RELA-
CIONADAS À HIPERTENSÃO ARTE-
RIAL SISTÊMICA (HAS) NA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA, 401

PRÁTICA DOCENTE DE LÍNGUA ESTRAN-
GEIRA EM FOCO, 235

PRÁTICA ESPORTIVA E EDUCAÇÃO EM 
SAÚDE, 355

PRÁTICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS, 
329

PRATTICA - AGÊNCIA EXPERIMENTAL DE 
RELAÇÕES PÚBLICAS - FASE 2, 46

PREVENÇÃO DE DOENÇAS CARDIOVAS-
CULARES ENTRE CRIANÇAS DE 
ESCOLAS DE CURITIBA, 159

PREVENÇÃO DE DOENÇAS IMUNOPREVE-

NÍVEIS EM DISCENTES DOS CURSOS 
DE GRADUAÇÃO DA ÁREA DE SAÚDE 
DA UFPR: SITUAÇÃO VACINAL DE 
DISCENTES DOS CURSOS DE GRADU-
AÇÃO DA ÁREA DE SAÚDE DA UFPR 
EM 2018 E 1 SEMESTRE DE 2019, 166

PREVENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA 
DAS DOENÇAS BUCAIS E PERIODON-
TAIS - 2A EDIÇÃO, 126

PRÉ-VESTIBULAR COMUNITÁRIO, 368
PRINCÍPIOS DOS CUIDADOS PALIATIVOS E 

LUTO, 125
PROCESSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁ-

RIA, 266
PRODUÇÃO, MONITORAMENTO E INTER-

VENÇÃO EM ÁREAS DE VULNERABI-
LIDADE SOCIAL DO BAIRRO UBERA-
BA, CURITIBA., 23

PROFESSORES SEM FRONTEIRAS: FOR-
MAÇÃO INICIAL E CONTINUADA EM 
LÍNGUAS ESTRANGEIRAS E ADICIO-
NAIS, 285

PROGRAMA CICLOVIDA - FASE II, 57
PROGRAMA DE AÇÕES EDUCATIVAS DO 

MAE/PROEC - 112/12, 211
PROGRAMA DE DIFUSÃO CULTURAL DO 

MAE - MUSEU DE ARQUEOLOGIA E 
ETNOLOGIA DA UFPR, 18

PROGRAMA POLÍTICA MIGRATÓRIA E 
UNIVERSIDADE BRASILEIRA (2019-
2023), 248

PROJETO ARBORETO - EXTENSÃO FLO-
RESTAL, 74

PROJETO BOCA ABERTA I, 147
PROJETO CAMPUSMAP, 192
PROJETO CONVIVÊNCIA 2018-2022, 234
PROJETO DE EDUCAÇÃO SOCIOAMBIEN-

TAL AREIÃO DAS ÁGUAS, 205
PROJETO DE EXTENSÃO DA LIGA ACADÊ-

MICA DE NEUROCIRURGIA DA UFPR, 
163

PROJETO DE EXTENSÃO DA LIGA ACADÊ-
MICA DE ONCOLOGIA CLÍNICA DA 
UFPR, 145

PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
COLHENDO BONS FRUTOS, 95

PROJETO DE PREVENÇÃO AO ALICIAMEN-
TO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, 
194

PROJETO ESPORTE NO LITORAL (PEL), 341
PROJETO FAMÍLIA 2018-2022, 232
PROJETO MEIO AMBIENTE, 312
PROJETO MEU BICHO É LEGAL: TODOS 

CONTRA O TRÁFICO, 70
PROJETO SOLO NA ESCOLA/UFPR JAN-

DAIA, 324
PROJETO TECNOLOGIA SOCIAL: DIFUSÃO 
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DE TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA O 
USO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA E ENER-
GIA EM ÁREAS RURAIS E URBANAS, 
83

PROMOÇÃO À SAÚDE DO IDOSO (PRO-
MID): ALUNOS DO CURSO DE MEDI-
CINA DA UFPR ATUANDO NA PROMO-
ÇÃO, PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO 
DA SAÚDE., 395

PROMOÇÃO DA SAÚDE ANIMAL, HUMA-
NA E AMBIENTAL, 102

PROMOÇÃO DA SAÚDE A PARTIR DO IMA-
GINÁRIO INFANTIL III, 43

PROMOÇÃO DA SAÚDE NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL (PROSEI): ESTIMULANDO 
A ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E BOAS 
PRÁTICAS DE HIGIENE, 394

PROMOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS HIGIÊNI-
CAS EM SUPERMERCADOS MERCA-
DOS E RESTAURANTES NA REGIÃO 
METROPOLITANA DE CURITIBA-SE-
GUNDA EDIÇÃ0, 162

PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL A PACIEN-
TES PORTADORES DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS EM ESCOLAS DE EDUCA-
ÇÃO ESPECIAL, 133

PROMOÇÃO DE SAÚDE NA ESCOLA – 1ª. 
EDIÇÃO, 296

PROMOÇÃO DE SAÚDE POR MEIO DA LIN-
GUA BRASILEIRA DE SINAIS, 405

PROMOTORAS LEGAIS POPULARES: 
MULHERES QUE OUSAM LUTAR 
CONSTROEM O PODER POPULAR - 8ª 
TURMA, 247

PROSPECÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE NO-
VAS ATIVIDADES/OPORTUNIDADES 
PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO-
ECONÔMICO DA COMUNIDADE DO 
BONFIM, 305

PSIQUIATRIA EM CURITIBA: INTERVEN-
ÇÕES., 155

QUÍMICA NA PRÁTICA, 199
RECURSOS DIDÁTICOS PARA EDUCAÇÃO 

EM SOLOS 2019 2022, 69
REFÚGIO, MIGRAÇÕES E HOSPITALIDADE 

(2019-2023), 249
RESGATANDO SABERES E PRÁTICAS: 

APROXIMAÇÃO NECESSÁRIA ENTRE 
PRODUÇÃO E CONSUMO DE ALIMEN-
TOS., 136

RETORNO AO TRABALHO: CONTRIBUI-
ÇÕES DA TERAPIA OCUPACIONAL, 152

SABERES E FAZERES DO MAR: DIÁLOGOS 
ENTRE O CURRÍCULO E A REALIDA-
DE LOCAL NAS ESCOLAS DAS ILHAS 
DO LITORAL PARANAENSE, 348

SAMDOF: DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO 

MULTIDISCIPLINAR EM DOR OROFA-
CIAL E DISTÚRBIOS DO SONO., 138

SAÚDE COMUNITÁRIA, 109
SAÚDE ÚNICA GLOBAL: APRENDENDO 

SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AMBIEN-
TAL PELA MEDICINA DO COLETIVO, 
82

SEM FRONTEIRAS: ATIVIDADES CORPO-
RAIS PARA ADULTOS MADUROS E 
IDOSOS - 3ª VERSÃO, 104

SENSIBILIZAÇÃO PARA O USO DA BICI-
CLETA COMO MODAL DE TRANSPOR-
TE PELA COMUNIDADE UFPR - FASE 
II, 56

SENSIBILIZAÇÃO PARA SUSTENTABILI-
DADE NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS 
E NA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
NO SETOR LITORAL DA UFPR, 349

SHOW DAS CIÊNCIAS, 365
SINAPSE - LABORATÓRIO DE MÍDIA, CON-

SUMO E CULTURA PARANAENSE, 45
SISTEMAS SUSTENTÁVEIS DE PRODUÇÃO 

AGRÍCOLA, 390
SMART CITY: MOBILIDADE INTELIGENTE, 

309
SOCIALIZAÇÃO DA BIOQUÍMICA EM 

ESCOLAS PÚBLICAS DE TOLEDO/PR – 
SOBE TOLEDO, 393

SOLO NA ESCOLA/UFPR, 62
SOS DENTE, 139
SUPERPODER ROSAS: AS SUPER EMPODE-

RADAS NA CULTURA DA PAZ, 41
TALIAN: LÍNGUA DE HERANÇA DA CO-

MUNIDADE ITALIANA DA GRANDE 
CURITIBA, 226

TEATRO CIENTÍFICO E ENSINO DE CIÊN-
CIAS NO LITORAL DO PARANÁ, 345

TEATRO MUSICAL COMO INCLUSÃO SO-
CIAL – TERCEIRA EDIÇÃO, 334

TECNOLOGIAS E ENSINO EM EXPRESSÃO 
GRÁFICA, 196

TERAPIAS NATURAIS: UM PROJETO DE 
EXTENSÃO, 354

TOM - LABORATÓRIO DE PRÁTICAS DE 
COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO PARA A 
CULTURA, 49

TRADUÇÃO E INTERCULTURALIDADE, 
291

TRÂNSITO E CIDADANIA - ETAPA 2, 242
TROCA DE EXPERIÊNCIAS E VIVÊNCIAS 

AGROECOLÓGICAS - TECNOLOGIAS 
SOCIAIS PARA A SEGURANÇA E SO-
BERANIA ALIMENTAR, 356

TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA COMO 
TECNOLOGIA SOCIAL PARA O LITO-
RAL DO PARANÁ, 351

TURISMO SOLIDÁRIO 2016/2020, 215
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UFPR CARRO ELÉTRICO, 320
UFPR EM DIAS DE CAMPO NO OESTE DO 

PARANÁ, 389
UFPR FORMULA SAE, 315
UM DIA NA UFPR – CURSO TÉCNICO EM 

PETRÓLEO E GÁS (1ª EDIÇÃO), 293
UNIVERSIDADE ABERTA À SAÚDE MEN-

TAL - UNISAM, 167
UNIVERSIDADE ABERTA DA MATURI-

DADE: O ACESSO À UNIVERSIDADE 
COMO DIREITO HUMANO (FASE 2), 
121

UNIVERTUR 2016/2020, 237
VALORAÇÃO DE ÁREAS VERDES URBA-

NAS, 32
VIABILIDADE ECONÔMICA PARA ME-

LHORAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO 
LITORAL DO PARANÁ, 191

VIVÊNCIAS EM SÍNDROME DE DOWN, 160
WEB LINGUAGENS E ANÁLISE DO DIS-

CURSO MIDIÁTICO, 332
YOGA NO COTIDIANO: PRINCÍPIOS E PRÁ-

TICAS, 353
ZIIP - AGÊNCIA EXPERIMENTAL DE CO-

MUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, 288
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